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Streszczenie
In recent years mining data steams has received a growing research
interest. Massive volumes of data and their rapid rate of arrival impose new computational requirements for algorithms, which are not
fullled by standard methods for static data. Additionally, the greatest challenge for classiers learning from data streams is to properly
react to concept drifts, i.e. changes occurring in denitions of target
concepts over time. Although some methods have already been proposed to deal with the concept drift problem, there still exists a need
for new type of classiers, that, besides stream requirements on constrained memory usage and limited learning time, should be able to
track drifts and eectively adapt to them achieving suciently high
values of classication accuracy.
In this thesis a new block-based multiple classier called Batch Weighted Ensemble (BWE) is presented. It deals with two main types
of concept changes: sudden and gradual drift. Its key idea is to incorporate the new explicit drift detection method called Batch Drift
Detection Method (BDDM) into the block structure of the ensemble.
Unlike typical drift detectors BDDM works on blocks of data. Additionally, it uses a linear regression in order to estimate general trends
in the classication accuracy. Batch Drift Detection Method is incorporated into the structure of block-based ensemble Batch Weighted
Ensemble. It diers from other block-based solutions in a way, that it
does not build a new base classier for each incoming batch of data.
This leads to reducing computational costs.
The proposed classier was evaluated experimentally on 9 benchmark
datasets representing dierent types of change. BWE was compared
with 5 classiers dedicated to processing data streams: Accuracy Weighed Ensemble (AWE), Adaptive Classiers-Ensemble (ACE), single
decision trees generated using C4.5 algorithm connected with standard DDM method and its block-based versionBatchDDM. Performance of these methods were evaluated with respect to 3 measures:
classication accuracy, memory usage and processing time. Summarizing experimental results, BWE achieved the lowest computational

costs of all compared ensembles. However, its classication accuracy
was not satisfactory comparing to a hybrid ACE classier, which also
exploits a single online classier and an online drift detector.
This observation has opened a question on the role of an element
of incremental processing into the BWE framework.

As a result a

new generalized algorithm, called Online Batch Weighted Ensemble
(OBWE), is introduced.

It processes learning data, instance by in-

stance, and allows faster reaction to detected changes. OBWE uses
a new explicit detection method, called Online Batch Drift Detection
Method (OBDDM), which instead of detecting changes after the end
of each block of data, reacts after collecting a sucient number of
examples inside a regression window.
The performance of OBWE framework was evaluated experimentally
on the same datasets as its predecessor and compared with the performance of Accuracy Weighted Ensemble and Batch Weighted Ensemble.

The obtained results showed that OBWE has signicantly

improved the value of the total accuracy.
Additionally, in this thesis incremental learning of classication rules
from data streams with concept drift is considered. The new proposal of rule-based incremental learner called RILL considers two-fold
knowledge representationrules and single instances.

This type of

knowledge can be more appropriate for dealing with dicult decision
boundaries and decomposition of the concepts into many sub-parts,
which may occur in changing data.

RILL uses stepwise bottom-up

generalization based on the nearest rule idea. Moreover, it performs
intensive pruning of the generated rule set. Additionally, it adapts to
changes thanks to a forgetting technique of the global sliding window.
The new algorithm RILL was evaluated experimentally on 15 datasets
representing dierent types of concept drifts. First, the best values of
RILL's parameters were established. Next, RILL was compared with
two related rule-based classiers: FACIL and Very Fast Decision Rules
(VFDR), and with Very Fast Decision Trees (VFDT). The obtained
results showed that RILL outperformed two compared rule classiers.
It learned quite fast and quickly recovered after change occurred.
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Rozdziaª 1
Wst¦p
W ostatnich latach obserwowany jest gwaªtowny wzrost gromadzonych danych.
Wedªug ankiety przeprowadzonej przez ameryka«sk¡ rm¦ analityczn¡ International Data Corporation (IDC) wynika, »e w 2012 roku ilo±¢ utworzonych i zreplikowanych danych osi¡gn¦ªa 2,8 ZB (2,8 tryliony GB) [38]. W ostatnich dwóch
latach rozmiar ten dodatkowo wzrósª, gdy» zgodnie z tendencj¡ przestawion¡
w [45] jest on podwajany co ka»de 40 miesi¦cy. W wielu dziedzinach oczekuje si¦,
»e tak gromadzone repozytoria danych mogªyby zosta¢ u»yte do wspomagania
dziaªa« ludzi. Przykªadowo w raporcie [38] dotycz¡cym problematyki tzw. Big
Data sugeruje si¦ mo»liwo±¢ wykorzystania do takich celów a» 23% wszystkich
zgromadzonych danych, zakªadaj¡c, »e zostaªy one odpowiednio wst¦pnie przetworzone.

Jednak»e samodzielne wyszukiwanie warto±ciowych informacji przez

czªowieka w tak du»ych repozytoriach danych jest niezwykle trudne lub wr¦cz
niemo»liwe.

Do wspomagania dziaªania analityków coraz cz¦±ciej wykorzysty-

wane s¡ metody wywodz¡ce si¦ z
oraz

eksploracji danych

uczenia maszynowego (ang.

Machine Learning)

(ang. Data Mining).

Najcz¦±ciej rozwa»anym zadaniem w ramach tych metod jest

zorowane

(ang.

supervised learning).

uczenie nad-

Zaªó»my, »e dane wej±ciowe skªadaj¡ si¦

z przykªadów ucz¡cych opisanych za pomoc¡ atrybutów warunkowych
klasy decyzyjnej

c.

X

oraz

Celem algorytmu nadzorowanej klasykacji jest odnalezie-

nie zale»no±ci pomi¦dzy opisem przykªadu w postaci warto±ci atrybutów a jego
przydziaªem do konkretnej klasy decyzyjnej. Odkryte wzorce klasykacji mog¡
nast¦pnie zosta¢ wykorzystane do predykcji nowych obserwacji. W taki sposób
budowany jest

klasykator

[57]. Dotychczas zaproponowano wiele ró»norodnych

metod stosowanych do uczenia klasykatorów (np.

statystycznych, sztucznych

sieci neuronowych, czy symbolicznych)patrz przykªady opisane w [56, 95]. W
niniejszej rozprawie skupiono si¦ przede wszystkim na metodach budowy symbolicznych reprezentacji wiedzy klasykatorów takich jak drzewa decyzyjne i reguªy
decyzyjne. W szczególno±ci

reguªy decyzyjne

1

uznaje si¦ za najbardziej czyteln¡

dla czªowieka oraz potencjalnie najªatwiejsz¡ w interpretacji form¡ reprezentacji wiedzy [32, 68, 85]. Reguªy decyzyjne oferuj¡ bardziej zwart¡ reprezentacj¦
wiedzy ni» inne klasykatory. W konsekwencji s¡ nie tylko potencjalnie bardziej
zrozumiaªe, lecz równie» mog¡ w ªatwy sposób zosta¢ powi¡zane z dodatkow¡
wiedz¡ dziedzinow¡ lub mog¡ te» zosta¢ poª¡czone z bardziej zaawansowanymi
metodami uczenia si¦.
Wi¦kszo±¢ metod uczenia klasykatorów przetwarza statyczne dane, które
mo»na przechowywa¢ w pami¦ci komputera lub w zewn¦trznych repozytoriach, co
umo»liwia ich wielokrotny odczyt w procesie uczenia si¦. Jednak»e coraz wi¦cej
z aktualnie dost¦pnych danych nie jest ju» tylko statycznym zbiorami, lecz mog¡
mie¢ posta¢

strumieni danych

[33, 86].

Strumie« danych jest sekwencj¡ przy-

kªadów ucz¡cych, w której kolejne elementy oddziela nieznany przedziaª czasu.
Strumienie danych charakteryzuj¡ si¦ bardzo du»ym rozmiarem (w cz¦±ci zastosowa« nieograniczonym) i dodatkowo narzucaj¡ algorytmom du»e wymagania,
co do czasu przetwarzania oraz zu»ywanej pami¦ci [27]. Rodzi to potrzeb¦ skonstruowania nowych algorytmów, które speªni¡ powy»sze wymagania.

Ponadto,

powinny one w ka»dej chwili czasu budowa¢ jak najlepszy model klasykatora,
aby by¢ przygotowanym do predykcji nowo nadchodz¡cych przykªadów. Dodatkow¡ trudno±¢ sprawia to, »e charakterystyka danych w strumieniach mo»e ulega¢

zmianom

denicji poj¦¢/klas decyzyjnych (odpowiednik terminu z j. ang. Con-

cept Drift) [80]. Zjawisko zmian denicji klas powoduje, »e wraz z upªywem czasu
wªa±ciwo±ci klasy decyzyjnej, któr¡ klasykator próbuje przewidzie¢, zmieniaj¡
si¦, a sama informacja o kontek±cie przyczyny tej zmiany nie jest bezpo±rednio
dost¦pna dla algorytmu ucz¡cego. Z probabilistycznego punktu widzenia denicja poj¦cia decyzyjnego (tzw. klasy) mo»e si¦ zmieni¢ z powodu jednej ze zmian
zachodz¡cych w [58]:

•

prawdopodobie«stwach apriori wyst¦powania klas decyzyjnych

•

prawdopodobie«stwach warunkowych opisu przykªadów maj¡c dany przydziaª do klas decyzyjnych

•

P (c),

P (X|c),

prawdopodobie«stwach aposteriori klas decyzyjnych pod warunkiem dost¦pno±ci opisu przykªadu

P (c|X).

Zmiany zachodz¡ce w danych stwarzaj¡ trudno±ci, poniewa» klasykator nauczony na ju» nieaktualnych danych traci swoj¡ skuteczno±¢ predykcji klasykowania nowo nadchodz¡cych obserwacji. Zjawisko zmian denicji klas w strumieniach danych wyst¦puje w wielu codziennych dziedzinach »ycia, które mo»na podzieli¢ na cztery gªówne kategorie: monitoring i kontrola (np., do wykrywania defraudacji), zindywidualizowane przetwarzanie informacji (np., w marketingu bezpo±rednim, do detekcji spamu), wspomaganie decyzji, oraz sztuczna inteligencja

2

i robotyka (np., do zarz¡dzania inteligentnymi domami, uczenia robotów) [101].
Z uwagi na szerokie spektrum zastosowa« oraz spostrze»enie, »e problematyka
uczenia klasykatorów ze zmiennych ±rodowisk zawiera nadal otwarte problemy
badawcze, a tak»e zaproponowane rozwi¡zania nie s¡ w peªni satysfakcjonuj¡ce,
zdecydowano si¦ na podj¦cie prezentowanego tematu bada« w niniejszej rozprawie.
Pomimo, »e badania nad uczeniem si¦ klasykatorów ze strumieni danych
s¡ stosunkowo now¡ problematyk¡ mo»na dostrzec w przegl¡dzie literatury, »e
zaproponowano ju» pewn¡ liczb¦ bardzo ró»norodnych algorytmów [22, 33, 58,
60, 101]. W ogólno±ci mo»na je podzieli¢ na dwie gªówne grupy [101]:

•

metody z jawn¡ detekcj¡ zmian,

•

metody adaptacyjne (niewykorzystuj¡ce bezpo±rednio mechanizmu detekcji).

Analizuj¡c propozycje metod adaptacyjnych nale»y zwróci¢ uwag¦ na dwie
ró»norodne podgrupy w zale»no±ci od sposobu przetwarzania nadchodz¡cych przykªadów. Pierwsza z nich dotyczy przetwarzania
a druga - czysto

przyrostowego

blokowego

(ang. block, chunk),

(ang. incremental, online, instance-by-instance).

W podej±ciu przyrostowym dane ucz¡ce przetwarzane s¡ przykªad po przykªadzie
i mog¡ wpªywa¢ na aktualizacj¦ klasykatora, natomiast w przypadku blokowo±ci dane wej±ciowe dostarczane s¡ w blokach o okre±lonym rozmiarze.

Uczenie

przyrostowe mo»na stosowa¢ wtedy, gdy prawdziwe etykiety klasy decyzyjnej s¡
dost¦pne wraz z pojawieniem si¦ przykªadu ucz¡cego. Kiedy warto±ci atrybutu
decyzyjnego pojawiaj¡ si¦ z opó¹nieniem lub gdy dane napªywaj¡ w krótkich
odst¦pach czasu bardziej u»yteczne mo»e okaza¢ si¦ przetwarzanie blokowe.
Do uczenia si¦ z bloków danych naturalnie przystosowane s¡

zªo»one.

klasykatory

Do±¢ cz¦sto proponuje si¦ zespóª klasykatorów bazowych, budowa-

nych dla ka»dego nowo pojawiaj¡cego si¦ bloku danych. Odpowiedzi wszystkich
tych klasykatorów agregowane s¡ do jednej wypadkowej decyzji caªego systemu
za pomoc¡ ró»norodnych technik, lecz najcz¦±ciej z wykorzystaniem gªosowania
wi¦kszo±ciowego.

Klasykatory zªo»one s¡ cz¦sto stosowane, gdy» zarówno dla

statycznych jak i dynamicznych danych maj¡ mo»liwo±¢ poprawy ko«cowej trafno±ci klasykacji systemu [59]. Do najbardziej znanych podej±¢ czysto blokowych
nale»y klasykator o nazwie Accuracy Weighted Ensemble (AWE) [91]. Dziaªa
on w taki sposób, »e dla ka»dego bloku danych buduje nowy pojedynczy klasykator bazowy. Do jego utworzenia wykorzystuje si¦ klasyczne algorytmy indukcji
klasykatorówtutaj u»yto drzewa decyzyjne C4.5 oraz reguªy decyzyjne. Nast¦pnie, spo±ród wszystkich dost¦pnych klasykatorów bazowych wybierane jest

k

najlepszych klasykatorów, tzn. z najlepszymi warto±ciami wag odzwierciedla-

j¡cymi trafno±¢ ich predykcji. Z bada« [14, 71] nad blokowymi klasykatorami
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zªo»onymi wynika, »e ich dziaªanie jest zale»ne od wªa±ciwego doboru rozmiaru
bloku. Ponadto powinny one poprawnie pod¡»a¢ za stopniowymi zmianami, jednak mog¡ mie¢ spowolnion¡ reakcj¦ na gwaªtown¡ zmian¦, gdy» nie mog¡ dokona¢
przebudowy wcze±niej ni» na ko«cu bloku. Powy»sze spostrze»enia s¡ przesªank¡
do tego, »e ci¡gle warto podejmowa¢ badania nad ulepszeniem istniej¡cych rozwi¡za«. Z drugiej strony, dotychczasowe badania nad detektorami zmian w kontek±cie pojedynczych klasykatorów wskazuj¡, »e zastosowanie jawnej detekcji
poprawia wykrywanie nagªych zmian w danych [33].
Dlatego w niniejszej pracy postawiono hipotez¦ o mo»liwo±ci integracji jawnego detektora zmian we wn¦trze blokowego klasykatora zªo»onego [21, 23, 24].
Dzi¦ki temu powinna poprawi¢ si¦ reakcja na zmiany poj¦¢. Ponadto, istniej¡ce
klasykatory zªo»one maj¡ du»e wymagania pami¦ciowe. Z tego wzgl¦du kolejn¡
hipotez¡ pracy jest to, »e dzi¦ki zaproponowanej integracji powinien zosta¢ osi¡gni¦ty kompromis mi¦dzy satysfakcjonuj¡c¡ trafno±ci¡ klasykacji, a wydajno±ci¡
obliczeniow¡ klasykatora.
W przypadku przetwarzania przyrostowego pojedynczych przykªadów w niniejszej rozprawie skoncentrowano si¦ na klasykatorach reguªowych. Zauwa»ono
bowiem, »e przyrostowe generowanie reguª decyzyjnych nie jest zbyt popularne w
±rodowisku uczenia si¦ ze zmiennych ±rodowisk [22, 54, 55], pomimo, »e jedna z
pionierskich prac autorstwa Widmera i Kubata umo»liwiaj¡ca dostosowywanie si¦
do zmieniaj¡cych poj¦¢ dotyczyªa wªa±nie przyrostowego algorytmu reguªowego
o nazwie FLORA [93]. Reguªy decyzyjne mog¡ by¢ w ªatwy sposób dostosowane
do zmian zachodz¡cych w danych poprzez usuni¦cie lub modykacj¦ poszczególnych reguª. Dzi¦ki pokrywaniu fragmentów przestrzeni s¡ one znacznie bardziej
elastyczn¡ reprezentacj¡ wiedzy ni» drzewa decyzyjne, gdy» nie wymagaj¡ przebudowy caªego modelu.

Ponadto, w uczeniu przyrostowym, reguªy decyzyjne

mog¡ wymaga¢ mniejszej liczby zmian.
Pomimo powy»szych zalet reguª decyzyjnych, liczba algorytmów ucz¡cych si¦
ze zmiennych ±rodowisk jest bardzo ograniczona i obejmuje mniej propozycji w
stosunku do innych rozwi¡za« [22, 54, 55].

Dokonuj¡c krytycznej analizy ak-

tualnego stanu literatury zauwa»ono ograniczenia dotychczasowych propozycji.
Pierwszy z algorytmówFLORA dedykowany byª do przetwarzania tylko i wyª¡cznie danych nominalnych.

Drugi z algorytmów przyrostowej indukcji reguª

decyzyjnychAQ11-PM-WAH potraª ju» przetwarza¢ zarówno dane nominalne
jak i liczbowe. Jednak»e wedªug [31] oba rozwi¡zania nie byªy przystosowane do
efektywnego przetwarzania du»ych wolumenów danych zawieraj¡cych w szczególno±ci dane numeryczne. Kolejny z algorytmówFACIL [31] byª dedykowany
gªównie do przetwarzania du»ych strumieni danych zawieraj¡cych dane numeryczne.

Ma on jednak wiele ogranicze«.

Po pierwsze, FACIL nie wykrywa

bezpo±rednio zmian zachodz¡cych w ±rodowisku.

Z tego powodu ma on ogra-

niczon¡ mo»liwo±¢ dostosowywania si¦ do zmian poprzez bardzo skomplikowan¡
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obliczeniowo aktualizacj¦ przykªadów zapami¦tywanych z ka»d¡ reguªa. Po drugie, wydaje si¦, »e sposób redukcji (przycinaniaodpowiednik terminu z j. ang.
pruning) istniej¡cego zbioru reguª mo»e by¢ niewystarczaj¡cy w szczególno±ci
z punktu widzenia kosztów obliczeniowych oraz ograniczonej reakcji na nagªe
zmiany. Ponadto, zastosowany w FACILu sposób uogólniania reguª typu bottomup jest bardzo ograniczony i mo»e faworyzowa¢ tworzenie wielu specycznych
reguª, które charakteryzuj¡ si¦ zbyt wysok¡ warto±ci¡ ufno±ci przy niskiej warto±ci wsparcia. Dodatkowo, dziaªanie algorytmu FACIL jest kontrolowane przy
pomocy maªo intuicyjnych parametrów.
Ostatnim dotychczas zaproponowanym algorytmem indukuj¡cym reguªy decyzyjne ze strumieni danych jest Very Fast Decision Rules (VFDR) [34].

Al-

gorytm VFDR pod¡»aj¡c za strategi¡ dziel i rz¡d¹ [32] dziaªa w zupeªnie odmienny sposób ni» poprzednie algorytmy. Rozpoczyna on budow¦ reguªy od postaci najbardziej ogólnej i stopniowo specjalizuje j¡ poprzez dodawania kolejnych
warunków elementarnych. Podkre±li¢ jednak nale»y, »e VFDR wywodzi si¦ z idei
znanego algorytmu szybkiej budowy drzew decyzyjnych o nazwie Very Fast Decision Trees (VFDT), co oznacza, »e jest on bardzo efektywny z puntu widzenia
kosztów obliczeniowych. Jednak»e VFDR nie jest wolny od ogranicze«, gdy» rozwi¡zanie to tak»e nie ±ledzi zmian zachodz¡cych w ±rodowisku oraz nie przycina
istniej¡cego zbioru reguª.

Aby rozwi¡za¢ te problemy algorytm VFDR zostaª

niedawno rozwini¦ty do nowego algorytmu AVFDR [54] poprzez poª¡czenie ka»dej reguªy z jawnym detektorem zmian. Rozwi¡zanie to wydaje si¦ by¢ jednak
bardzo kosztowne.
Z uwagi na to, »e proponowany w niniejszej pracy algorytm indukcji b¦dzie
generowaª reguªy od najbardziej szczegóªowej do ogólnej jest on bardziej podobny
do algorytmu FACIL ni» do VFDR. Z tego wzgl¦du w dalszych rozwa»aniach
wykorzysta si¦ przesªanki wynikaj¡ce z krytycznej dyskusji ogranicze« FACILa.
Podsumowuj¡c powy»sze dyskusje krytyczne stanu bada« zarówno nad blokowymi klasykatorami zªo»onymi, jak i przyrostowym budowaniem reguª ze zmiennych strumieni danych, mo»na sformuªowa¢ nast¦puj¡ce zaªo»enia wst¦pne do
bada« podj¦tych w niniejszej rozprawie:

•

Jawne detektory zmian, jak np. DDM [35], EDDM [4], CUSUM Test [73]
lub Page-Hinckley Test [73] zostaªy oryginalnie zaproponowane dla prostego
uczenia przyrostowego.

Dotychczasowe badania wskazuj¡, »e poprawiaj¡

one wykrywanie nagªych zmian w danych. Z tego wzgl¦du zaproponowano
integracj¦ jawnego detektora zmian z blokowym klasykatorem zªo»onym.
Dzi¦ki tej integracji powinna poprawi¢ si¦ reakcja tego klasykatora na nagª¡ zmian¦. Dodatkowo, powinien tak»e zosta¢ osi¡gni¦ty kompromis mi¦dzy satysfakcjonuj¡c¡ trafno±ci¡ klasykacji, a wydajno±ci¡ klasykatora w
szczególno±ci w zakresie wymaga« wobec zu»ycia pami¦ci operacyjnej.
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•

Proponowany jawny detektor zmian zostanie zaadaptowany do przetwarzania danych w blokach. Oprócz ±ledzenia trafno±ci klasykowania przykªadów, zamierza si¦ w nowatorski sposób wykorzysta¢ modelowanie regresji
do wyznaczania trendu zmian.

•

Nowa propozycja integracji detektora z klasykatorem zªo»onym wymaga
tak»e wprowadzenia nowej metody tworzenia klasykatorów bazowych po
wykryciu zmiany, a tak»e zaproponowania nowego sposobu obliczania ich
wag.

•

Planowane jest tak»e sprawdzenie, czy nowy blokowy klasykator zªo»ony
mo»e zosta¢ dostosowany do przetwarzania danych w sposób przyrostowy.

Niezale»nie od powy»szej propozycji, z uwagi na zainteresowanie autorki zarówno
klasykatorami zªo»onymi [11, 12] jak i algorytmami reguªowymi [5], w niniejszej
pracy rozwa»ane s¡ tak»e przyrostowe klasykatory reguªowe.

•

W stosunku do reguª zaproponowany zostanie nowy algorytm przetwarzaj¡cy strumienie danych w sposób przyrostowy, które zawieraj¡ zarówno
atrybuty nominalne, jak i liczbowe. B¦dzie on rozwi¡zywaª problemy wieloklasowe.

•

Oryginalno±¢ nowego algorytmu przyrostowej indukcji reguª b¦dzie polegaªa
na wykorzystaniu podwójnej reprezentacji wiedzy, która ª¡czy uogólnione
reguªy decyzyjne z opisem pojedynczych przykªadów ucz¡cych. Umo»liwi to
lepsze modelowanie skomplikowanych poj¦¢ o nieliniowych granicach, które
mog¡ by¢ zdekomponowane na maªe podpoj¦cia, a tak»e na ±ledzenie ich
ewolucji w czasie.

•

Algorytm ten b¦dzie wykorzystywaª generalizacj¦ typu bottom-up bazuj¡c¡ na idei najbli»szej reguªy, w której wykorzystana zostanie bardziej intuicyjna miara oceny ni» w przypadku FACILa. Dodatkowo, proponowany
algorytm b¦dzie wyposa»ony w prosty mechanizm zapominania wykorzystuj¡cy okno przesuwne. Co wa»niejsze, zastosowany zostanie tak»e silniejszy
mechanizm przycinania reguª opieraj¡cy si¦ na monitorowaniu ich wieku,
ufno±ci, a tak»e zdolno±ci predykcyjnych. Ponadto, nowe rozwi¡zanie zostanie wyposa»one w strategi¦ klasykacyjn¡ bazuj¡c¡ tak»e na najbli»szym
s¡siedztwie reguª lub przykªadów.

Na podstawie powy»szych zaªo»e« sformuªowano dwie nast¦puj¡ce hipotezy
badawcze dla niniejszej rozprawy:

•

Integracja metody jawnej detekcji zmian z blokowym klasykatorem zªo»onym mo»e doprowadzi¢ do skonstruowania nowego klasykatora, który
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osi¡gnie satysfakcjonuj¡c¡ trafno±¢ klasykowania przy ni»szych wymaganiach wydajno±ciowych.

•

Wprowadzenie nowego sposobu budowy podwójnej reprezentacji wiedzy klasykacyjnej, z wykorzystaniem uogólniania reguª opartego na koncepcji blisko±ci, mechanizmom przycinania istniej¡cych reguª oraz strategii klasykacyjnej mo»e doprowadzi¢ do stworzenia algorytmu indukcji reguª, który
b¦dzie konkurencyjny wobec poprzednio zaproponowanych rozwi¡za«.

W konsekwencji tych hipotez sformuªowano nast¦puj¡ce cele niniejszej rozprawy:

•

Zaproponowanie algorytmu Batch Weighted Ensemble, które integruje jawny
detektor zmiany Batch Drift Detection Method z blokowym klasykatorem
zªo»onym Batch Weighted Ensemble.

Zaproponowanie rozszerzenia tego

algorytmuOnline Batch Weighted Ensemble, które umo»liwi przyrostowe
przetwarzania danych strumieniowych.

•

Zaproponowanie nowego algorytmu przyrostowej indukcji reguª RILL przetwarzaj¡cego strumienie danych przy zmieniaj¡cej si¦ denicji klas.

Powy»sze propozycje algorytmów zostan¡ poddane analizie eksperymentalnej na
danych odpowiadaj¡cych ró»nym scenariuszom zmian i zostan¡ ocenione za pomoc¡ trzech miar: trafno±ci klasykacji, zu»ycia pami¦ci oraz czasu przetwarzania.
Dodatkowo, z uwagi na to, w literaturze nie spotkano pracy przegl¡dowej przybli»aj¡cej wszystkie istniej¡ce rozwi¡zania przyrostowej indukcji reguª ze strumieni danych, zdecydowano si¦ tak»e na przedstawienie autorskiego przegl¡du
tej literatury.
Niniejsza rozprawa doktorska skªada si¦ z sze±ciu rozdziaªów.
W rozdziale drugim omówiona zostanie tematyka uczenia si¦ klasykatorów
ze strumieni danych przy zmieniaj¡cej si¦ denicji klasy. Przedstawione zostan¡
podstawowe typy zmian, a nast¦pnie zostanie zaprezentowana taksonomia istniej¡cych metod uczenia. W nast¦pnej kolejno±ci opisane zostan¡ najwa»niejsze
zaproponowane detektory zmian oraz klasykatory zªo»one powi¡zane z prowadzonymi badaniami. Ostatnia cz¦±¢ rozdziaªu drugiego zawiera przegl¡d przyrostowych algorytmów indukcji reguª decyzyjnych ucz¡cych si¦ ze strumieni danych
przy zmieniaj¡cej si¦ denicji klasy.
W kolejnym rozdziale wprowadzony zostanie algorytm blokowy Batch Weighted Ensemble (BWE) skªadaj¡cy si¦ z klasykatora zªo»onego BWE oraz nowo
zaproponowanego detektora zmian Batch Drift Detection Method (BDDM). Zaprezentowana zostanie tak»e jego ocena eksperymentalna.

7

W rozdziale czwartym przybli»one zostanie rozszerzenie algorytmu BWE o
przyrostowe przetwarzania danych nazwane Online Batch Weighted Ensemble
(OBWE). Algorytm ten skªada si¦ tak»e z klasykatora zªo»onego OBWE oraz
detektora zmian Online Batch Drift Detection Method (OBDDM). Nast¦pnie
omówione zostan¡ wyniki analizy eksperymentalnej wy»ej wymienionej propozycji.
W rozdziale pi¡tym opisana zostanie propozycja nowego algorytmu przyrostowej indukcji reguª decyzyjnych ze zmiennych ±rodowisk nazwana Rule-based
IncrementaL Learner (RILL). Ukazane tak»e zostan¡ wyniki oceny eksperymentalnej zaproponowanego rozwi¡zania.
Ostatni rozdziaª b¦dzie stanowiª podsumowanie niniejszej rozprawy doktorskiej.
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Rozdziaª 2
Uczenie si¦ klasykatorów ze
strumieni danych przy zmieniaj¡cej
si¦ denicji klasy
Niniejsza rozprawa doktorska dotyczy problematyki nadzorowanego uczenia klasykatorów z danych ucz¡cych. Dane te reprezentuj¡ przykªady ucz¡ce za pomoc¡

n-wymiarowego

wektora

atrybutów warunkowych X

zdeniowanych na skalach

klas
poj¦ciem z j. ang. target concept), na któr¡
wskazuje dodatkowy atrybut decyzyjny c. Ka»dy nadchodz¡cy przykªad ucz¡cy e

nominalnych lub liczbowych. Ponadto przykªady przydzielone s¡ do jednej z

decyzyjnych

(nazywanych tak»e

jest zatem opisany za pomoc¡ pary

(X, c),

dla której

X

i

c

s¡ znane [37].

Za-

danie nadzorowanej klasykacji polega na poszukiwaniu

hipotezy (funkcji ), która

X

z przydziaªem do klasy

najlepiej odzwierciedla powi¡zania opisu przykªadu
(poj¦cia) [85].

Je±li hipotezy wykorzystywane s¡ do predykcji klas dla nowych

przykªadów, to taki system nazywany jest

klasykatorem.

Zgodnie z teori¡ Bayes'a [28], problem klasykacji mo»e zosta¢ zdeniowany
za pomoc¡ prawdopodobie«stw apriori dla klas decyzyjnych

p(c)

oraz prawdopo-

dobie«stw warunkowych opisu przykªadów maj¡c dany przydziaª do klas decyzyjnych

p(X|c)

dla ka»dej z klas

c1 , ..., ck ,

gdzie

k

jest liczb¡ mo»liwych klas de-

cyzyjnych. Predykcja klasykatora Bayesowskiego wynika z prawdopodobie«stw
aposteriori klas decyzyjnych pod warunkiem dost¦pno±ci opisu przykªadu, która
dla klasy decyzyjnej

ci

wyra»ona jest wzorem:

p(ci |X) =

p(ci ) ∗ p(X|ci )
,
p(X)

(2.1)

gdzie

p(X) =

k
X
(p(ci ) ∗ p(X|ci )).
i=1
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(2.2)

Przydziaª do klasy decyzyjnej ustalany jest za pomoc¡ reguªy maksymalizacji
prawdopodobie«stw

argmax p(ci |X).

Niestety, problemem jest dost¦pno±¢ peªci
nej informacji o rozkªadach prawdopodobie«stwa. Z tego wzgl¦du optymalnego
klasykatora Bayesowskiego najcz¦±ciej nie mo»na zastosowa¢ w praktyce w bezpo±redniej formie. Z tego wzgl¦du stosuje si¦ wiele ró»nych metod budowy klasykatorów od parametrycznych do nieparametrycznych jak drzewa decyzyjne,
reguªy decyzyjne, klasykator najbli»szego s¡siada (ang.

k -Nearest

Neighbor,

kNN) [68].
Typowe znane klasykatory tworzone s¡ w sposób statyczny (ang.

oine).

Algorytm ucz¡cy na podstawie dostarczonego caªego zbioru przykªadów ucz¡cych
poszukuje hipotezy i nast¦pnie testuje klasykator. W przypadku przetwarzania
statycznego klasykator jest tworzony tylko raz i nie jest pó¹niej uaktualniany.
Takie rozwi¡zanie nie jest dogodne dla przetwarzanie strumieni danych.
W strumieniach danych przykªady ucz¡ce pojawiaj¡ si¦ nieregularnie wraz
z upªywem czasu.

Bardziej formalna denicja strumieni danych zakªada, »e w

ka»dej chwili czasu

t

przykªady ucz¡ce generowane s¡ przez ¹ródªo

Zt ,

któremu

odpowiadaj¡ rozkªady prawdopodobie«stwa w danych [101]:

Zt = (p(c1 ), p(X|c1 )), ..., (p(ck ), p(X|ck )).

(2.3)

Je±li wszystkie kolejne przykªady ucz¡ce w strumieniu pochodz¡ z jednego ¹ródªa,
to poj¦cia (klasy) s¡

stabilne.

Je±li jednak nast¦puj¦ przeª¡czanie mi¦dzy ró»nymi

¹ródªami, to oznacza, »e w ±rodowisku zaszªa

zmiana

(ang.

concept drift ).

2.1 Zmiany denicji klasy
Denicja zmian poj¦¢ w strumieniach po raz pierwszy pojawiªa si¦ w artykule [80].
Autorzy twierdzili w nim, »e opisy poj¦¢ mog¡ zale»e¢ od pewnego ukrytego kontekstu, który jest nieznany dla algorytmu uczenia klasykatora. Modykacje w
tym ukrytym kontek±cie mog¡ powodowa¢ wi¦ksze lub mniejsze zmiany w opisach
poj¦¢, co okre±lono jako zjawisko

dryftu poj¦cia

(ang.

concept drift ).

Zjawisko to mo»na zdeniowa¢ jako zmian¦ ª¡cznego prawdopodobie«stwa dla
dwóch dowolnych chwil

t0 i t1

jako [37]:

∃X : pt0 (X, c) 6= pt1 (X, c),

(2.4)

p(X, c) = p(c|X) ∗ p(X).

(2.5)

gdzie

Bior¡c pod uwag¦ powy»sz¡ denicj¦, przydziaª do klasy (poj¦cia) mo»e si¦
zmieni¢ z powodu zmian zachodz¡cych w [50, 58]:
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•

prawdopodobie«stwach apriori dla klas decyzyjnych

•

prawdopodobie«stwach warunkowych opisu przykªadów maj¡c dany przydziaª do klas decyzyjnych

•

P (c),

P (X|c),

prawdopodobie«stwach aposteriori klas decyzyjnych pod warunkiem dost¦pno±ci opisu przykªadu

P (c|X).

W przypadku gdy zmiana dotyczy rozkªadu prawdopodobie«stw w danych,
lecz nie wpªywa na prawdopodobie«stwo aposteriori przydziaªu do klas decyzyjnych, to mamy do czynieni z tzw.

drift ) [37, 89].

zmian¡ wirtualn¡

(ang.

virtual concept

Je±li jednak zmiana powoduje modykacje w aktualnym opisie po-

j¦¢, to wyst¡piªa tzw.

zmiana rzeczywista

(ang.

real concept drift ).

W niniejszej

rozprawie doktorskiej, je±li nie zostanie napisane inaczej, termin zmiana b¦dzie
odnosiª si¦ do zmiany rzeczywistej.

nagªa, gwaªtowna

Istniej¡ dwa gªówne typy zmian:

niowa

gradual )

(ang.

[21, 22, 23, 24, 89].

aktualne ¹ródªo danych
»e

Z1 6= Z2 ,

Z1

(ang.

sudden ) oraz stop-

W przypadku gdy w chwili czasu

zostaje zast¡pione przez inne ¹ródªo danych

Z2

t

takie,

to mamy do czynienia z gwaªtown¡ zmian¡. Zmian¦ t¦ przedstawia

Rysunek 2.1.
Je±li jednak w pewnym odst¦pie czasu od chwili
przez ¹ródªo
ze ¹ródªa

Z2 ,

Z1

ts

do

tk

dane generowane

stopniowo zanikaj¡, a pojawiaj¡ si¦ nowe obiekty pochodz¡ce

to zachodzi stopniowa zmiana. Szczególnym przypadkiem zmiany

stopniowej jest

zmiana przyrostowa

(ang.

incremental drift ),

od jednego ¹ródªa do drugiego zachodzi w sposób pªynny.

w której przej±cie
Zmiany stopniowe

zostaªy zobrazowane na Rysunku 2.2
W celu ilustracji rozwa»my nast¦puj¡cy przykªad. Adam b¦d¡c nastolatkiem
sªuchaª tylko muzyki pop.

W dniu uko«czenia swoich 18 urodzin zdecydowaª,

»e musi sªucha¢ powa»nej muzyki.

Od tego momentu sªucha ju» tylko muzyki

klasycznej. Przykªad ten obrazuje zaj±cie nagªej zmiany. Je±li jednak Adam, od
momentu uko«czenia 18 roku »ycia do zako«czenia studiów, sªuchaªby na zmian¦
muzyki pop oraz klasycznej, przy czym im Adam jest starszy tym popu sªucha
rzadziej a muzyki klasycznej cz¦±ciej, to mamy do czynienia ze stopniow¡ zmian¡.
Innym typem zmiany s¡

powracaj¡ce poj¦cia

(ang.

recurring concepts ).

W

takim przypadku po jakim± czasie opisy klas decyzyjnych, które byªy ju» zdezaktualizowane staj¡ si¦ na nowo aktualne. Zdarzenie powracaj¡cych poj¦¢ zostaªo
przedstawione na Rysunku 2.3.
Pozostaªymi typami zmian s¡ tzw. blipsy oraz szum (ang. noise). Zostaªy
one ukazane na Rysunku 2.4. Blipsy s¡ obserwacjami odstaj¡cymi od aktualnego modelu. Nie s¡ one rzeczywist¡ zmian¡, lecz chwilowym odst¦pstwem od
normy. Ich wyst¦powanie jest na ogóª spowodowane bª¦dami w danych, np. na
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Z2

Z1
t

czas

Rysunek 2.1: Nagªa zmiana.

Z2

Z1
tb

te

czas

(a) stopniowa
Z2

Z1
tb

te

czas

(b) przyrostowa
Rysunek 2.2: Zmiany stopniowe.

skutek bª¦dnego pomiaru. Z kolei szum jest zaburzeniem danych o warto±ci losowe.

Inaczej ni» w przypadku poprzednich typów, klasykatory powinny by¢

odporne na te dwa zjawiska.

2.2 Podziaª podstawowych metod
W wi¦kszo±ci zastosowa« konstruowanie klasykatorów wi¡»e si¦ z jednokrotnym
odczytem przykªadów z nadchodz¡cego strumienia danych.
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Takie zachowanie

Z2

Z1

czas

Rysunek 2.3: Powracaj¡ce poj¦cia.

Z2

Z1

czas

(a) blips
Z2

Z1

czas

(b) szum
Rysunek 2.4: Pozostaªe typy zmian.

wi¡»e si¦ z ewentualnym zapami¦tywaniem przykªadów ucz¡cych. Klasykatory

peªn¡ pami¦¢ przykªadów (ang. full memory )tzn. zapami¦tuj¡
pami¦¢ przykªadów (ang. partial memory )
zapami¦tuj¡ wybrane dane ucz¡ce lub nie posiadaj¡ pami¦ci przykªadów (ang.
no memory ). Niektóre z istniej¡cych rozwi¡za« zapami¦tuj¡ tylko meta dane
mog¡ mie¢

wszystkie dane ucz¡ce, cz¦±ciow¡

zwi¡zane z przykªadami ucz¡cymi.
Strumienie danych mog¡ by¢ przetwarzane przez algorytmy przyrostowe (ang.
incremental learning). Powinny one speªnia¢ nast¦puj¡ce postulaty [58]:

•

jednorazowy odczyt ka»dego z przykªadów ucz¡cych,

•

ograniczone wymagania pami¦ciowe i czasowe,

13

•

konstrukcja jak najlepszego klasykatora w ka»dej chwili czasu.

Powy»sze wymagania maj¡ zastosowanie tak»e dla algorytmów ucz¡cych si¦ ze
zmiennych ±rodowisk. Jednak»e, aby zbudowa¢ jak najlepszy klasykator musz¡
one pod¡»a¢ za zmianami zachodz¡cymi w danych.
Mimo, »e uczenie si¦ klasykatorów ze strumieni danych jest stosunkowo
mªod¡ problematyk¡, istnieje ju» pewna liczba ró»norodnych rozwi¡za«. W ogólno±ci mo»na je podzieli¢ na dwie gªówne grupy:

•

metody z jawn¡ detekcj¡ zmiany (wyposa»one w detektory zmian),

•

metody adaptacyjne (bez mechanizmu detekcji).

Na uwag¦ zasªuguje tak»e trzecia, cho¢ nieliczna, grupa metodmetody hybrydowe, które ª¡cz¡ ze sob¡ dwie wy»ej wymienione grupy gªówne.

Podkre±li¢

jednak nale»y, »e przy powy»szym podziale wa»ne jest zaªo»enie, i» dost¦p do
informacji o prawdziwej etykiecie klas jest bez wi¦kszego opó¹nienia. W dalszej
cz¦±ci niniejszej rozprawy zaprezentowane zostan¡ podstawowe metody uczenia
si¦ klasykatorów, które opieraj¡ si¦ na tym zaªo»eniu.
Oczywi±cie istnieje tak»e inna grupa metod ucz¡cych si¦ z danych, które s¡
tylko cz¦±ciowo poetykietowane. Informacje o nich mo»na znale¹¢ m.in. w [65, 99].
Taksonomi¦ podstawowych metod uczenia si¦ ze strumieni danych przedstawia
Rysunek 2.5.

Taksonomia metod
Detektory

Metody adaptacyjne

pojedyncze
ADWIN [6]
BDDM [21, 24]
CUSUM [73] AQ11-PM-WAH [62]
DDM [35]
FACIL [30, 31]
ECDD [77]
FLORA [93]
EDDM [4]
RILL
OBDDM [23] STAGGER [80]
PH-test [73]
VFDR [55]
VFDT [27]

zªo»one

AUE [18]
AWE [91]
DWM [53]
Learn++.NSE [29]
Leverage Bagging [7]
Online Bagging [72]
Online Boosting [72]
SEA [87]

Metody hybrydowe

ACE [71]
DDD [69]
OBWE [23]

BWE [21, 24]

Rysunek 2.5: Taksonomia metod uczenia ze zmiennych ±rodowisk.
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2.3 Detektory zmian
W ogólno±ci detektor zmian jest algorytmem, który na wej±ciu pobiera przykªady ucz¡ce ze strumienia danych (lub zwi¡zane z nimi meta dane), a na wyj±ciu
zwraca informacj¦ o zaj±ciu zmiany.
z klasykatorami przyrostowymi.

Indywidualne detektory s¡ cz¦sto ª¡czone

Ich schemat dziaªania jest nast¦puj¡cy.

W

pierwszym kroku klasykator przewiduje etykiet¦ klasy decyzyjnej nowo nadchodz¡cego przykªadu

e.

Nast¦pnie przewidywana warto±¢ przekazywana jest

do detektora zmian, który porównuje j¡ z prawdziw¡ etykiet¡ klasy decyzyjnej
przykªadu

e.

Na podstawie wyniku tego porównania detektor aktualizuje swoje

statystyki, które sªu»¡ do detekcji potencjalnej zmiany. Je±li detektor sygnalizuje
zmian¦, to informacja o jej poziomie podawana jest klasykatorowi powi¡zanemu
z detektorem, który musi zaktualizowa¢ swoj¡ wiedz¦ zgodnie z poziomem zaistniaªej zmiany.
Proces wykrywania zmian jest trudnym zadaniem z uwagi na ograniczenia
zwi¡zane z kompromisem pomi¦dzy detekcj¡ prawdziwych zmian, a odporno±ci¡
na faªszywe alarmy [42]. Przy projektowaniu nowych detektorów nale»y zatem
zwróci¢ szczególn¡ uwag¦, aby równowa»yªy one liczb¦ wykrytych prawdziwych
oraz faªszywych zmian, a tak»e minimalizowaªy czas od momentu wyst¡pienia
zmiany do momentu jej wykrycia [10].

2.3.1 DDM
Jednym z najbardziej popularnych detektorów zmian jest Drift Detection Method (DDM) zaproponowany przez Gam¦ i in.

w [35].

Podej±cie to wykrywa

zmiany w rozkªadzie prawdopodobie«stwa przynale»no±ci przykªadów ucz¡cych
do klas decyzyjnych. Gªówna idea tej metody polega na obserwowaniu warto±ci
bª¦du klasykacji popeªnianego przez klasykator.

Wedªug autorów, zgodnie z

zaªo»eniami teoretycznymi, warto±¢ bª¦du maleje je»eli rozkªad prawdopodobie«stwa si¦ nie zmienia [35]. W przypadku gdy bª¡d zaczyna rosn¡¢, oznacza to, »e
rozkªad prawdopodobie«stwa ulegª zmianie. Pseudokod detektora zmian DDM
przedstawiony zostaª jako Algorytm 1.
Detektor DDM dziaªa w nast¦puj¡cy sposób.

Przetwarza on etykietowane

dane, które przychodz¡ pojedynczo wraz z upªywem czasu.

Dla ka»dego przy-

e warto±¢ klasy decyzyjnej przewidywana przez klasykator mo»e
by¢ prawdziwa lub faªszywa. Zatem dla dowolnej chwili czasu t, warto±¢ bª¦du
klasykacji jest prawdopodobie«stwem pt obserwowania bª¦dnej etykiety klasy decyzyjnej przykªadu e przy odchyleniu standardowym st wynikaj¡cym z rozkªadu
kªadu ucz¡cego

dwumianowego (Algorytm 1, linie 12). Znacz¡cy wzrost bª¦du klasykacji sugeruje, »e w rozkªadzie prawdopodobie«stwa zaszªa zmiana, czego konsekwencj¡
jest nieaktualna wiedza klasykatora

k.
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Detektor DDM utrzymuje dwa reje-

Algorytm 1: Detektor Drift Detection Method
Wej±cie : enowy przykªad ucz¡cy;
k aktualny klasykator
Wyj±cie: poziomwykryty poziom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

zmiany

predykcja=klasykuj przykªad ucz¡cy e za pomoc¡ klasykatora k ;
pt oraz st zgodnie z warto±ci¡ predykcja;
if (pt + st < pmin + smin ) then
pmin = pt ;
smin = st ;
if (pt + st ≥ pmin + 3 ∗ smin ) then
poziom = drift;
else if (pt + st ≥ pmin + 2 ∗ smin ) then
poziom = ostrzegawczy;

aktualizuj warto±¢

else

poziom = brak;
Return poziom

stry wyra»aj¡ce referencyjne (minimalne) warto±ci bª¦du wraz z jego odchyleniem

pmin oraz smin . Warto±ci te s¡ aktualizowane za ka»dym razem,
pt + st jest mniejsza ni» pmin + smin (Algorytm 1, linie 35). DDM

standardowym:
gdy warto±¢

sygnalizuje dwa poziomy zmian: ostrzegawczy oraz drift. Poziom ostrzegawczy
wykorzystywany jest do deniowania okna przykªadów ucz¡cych opisuj¡cych aktualne poj¦cia.

pt + st ≥ pmin + 2 ∗ smin (Algorytm 1,
poziomu ostrzegawczego tw deklarowane jest

Jest on osi¡gany, gdy

linie 89). W momencie osi¡gni¦cia
nowe okno przykªadów ucz¡cych.

Od tej chwili wszystkie przykªady ucz¡ce s¡

zapami¦tywane, a» do osi¡gni¦cia poziomu drift. Poziom drift wyst¦puje kiedy

pt + st ≥ pmin + 3 ∗ smin

(Algorytm 1, linie 67). W przypadku, gdy detektor

zwróci informacj¦ o wyst¡pieniu poziomu drift, model klasykatora jest aktualizowany na podstawie przykªadów ucz¡cy zgromadzonych w oknie od chwili tw do

td .

Dziaªanie detektora DDM zostaªo przedstawione na Rysunku 2.6.
Detektor DDM dopuszcza przypadek, w którym po wykryciu poziomu ostrze-

gawczego nast¦puje spadek bª¦du klasykacji. Taka sytuacja traktowana jest jako
faªszywy alarm i nie powoduje aktualizacji modelu klasykatora. Detektor DDM
jest niezale»ny od rodzaju stosowanego klasykatora i mo»e w ªatwy sposób zosta¢
dostosowany do przetwarzania danych ucz¡cych nadchodz¡cych w blokach [35].
Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [35].
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1,0

błądOklasyfikacji

OknoOzapamiętanychOprzykładów

PoziomOdrift
PoziomOostrzegawczy

0,0
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0

LiczbaOprzetworzonychOprzykładówOuczących

1000

Rysunek 2.6: Dziaªanie detektora DDM.

2.3.2 EDDM
Kolejnym popularnym detektorem zmian jest Early Drift Detection Method (EDDM)
zaproponowany przez Baena-Garcia i in. w [4]. Autorzy zauwa»yli, »e wi¦kszo±¢
istniej¡cych metod detekcji dobrze radzi sobie z wykrywaniem nagªych zmian, a
gorzej z powolnymi stopniowymi zmianami. Z tego powodu zaproponowano wykorzystanie odlegªo±ci pomi¦dzy bª¦dami klasykacji wyra»onej jako liczba przykªadów, zamiast stosowania bª¦du klasykacji jak to miaªo miejsce w przypadku
detektora DDM. Wyniki eksperymentalne zaproponowanej metody pokazaªy, »e
wykrywa ona szybciej zmiany zachodz¡ce w ±rodowisku oraz umo»liwia detekcj¦
powolnych stopniowych zmian.

Pseudokod detektora zmian EDDM przedsta-

wiony zostaª jako Algorytm 2.
Detektor EDDM dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. Podobnie jak DDM, przetwarza on dane etykietowane, które przychodz¡ pojedynczo wraz z upªywem czasu.
Równocze±nie mo»e on tak»e w ªatwy sposób zosta¢ dostosowany do przetwarzania danych ucz¡cych nadchodz¡cych w blokach [4]. Gªówna idea EDDM polega
na ±ledzeniu nie tylko liczby bª¦dów klasykacji, lecz odlegªo±ci pomi¦dzy dwoma
bª¦dami.

Gdy klasykator si¦ uczy, to odlegªo±¢ mi¦dzy bª¦dami ro±nie.

ka»dego przykªadu ucz¡cego

Dla

e

sprawdzana jest poprawno±¢ jego klasykacji, a
0
nast¦pnie obliczana jest ±rednia odlegªo±¢ pomi¦dzy dwoma bª¦dami pt wraz z
0
odchyleniem standardowym st (Algorytm 2, linie 12). Ponadto w przypadku
0
0
0
0
gdy pt + 2 ∗ st osi¡ga maksimum, to uaktualniane s¡ rejestry pmax oraz smax (Algorytm 2, linie 35). Punkt ten okre±la miejsce, w którym klasykator najlepiej
odwzorowuje aktualne poj¦cia.

EDDM tak»e sygnalizuje dwa poziomy zmian:
p0 +2∗s0t
<α
ostrzegawczy oraz drift. Poziom ostrzegawczy jest osi¡gany gdy 0 t
pmax +2∗s0max
(Algorytm 2, linie 78). Od tego momentu nadchodz¡ce przykªady ucz¡ce s¡ zapami¦tywane, w celu ewentualnej aktualizacji modelu klasykatora. Poziom drift
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Algorytm 2: Detektor Early Drift Detection Method
Wej±cie : enowy przykªad ucz¡cy;
k aktualny klasykator
Wyj±cie: poziomwykryty poziom
1
2
3
4
5
6
7
8

zmiany

predykcja=klasykuj przykªad ucz¡cy e za pomoc¡ klasykatora
0
0
aktualizuj warto±¢ pt oraz st zgodnie z warto±ci¡ predykcja;
(p0t + 2 ∗ s0t pmax + 2 ∗ smax )
p0max = p0t ;
s0max = s0t ;

if

>

k;

then

if (liczba bª¦dów klasykacji >= 30) then
p0t +2∗s0t
< α) then
if ( p0max
+2∗s0max

poziom = ostrzegawczy;
p0t +2∗s0t
< β) then
9
else if ( p0max
+2∗s0max
10
poziom = drift;
11 Return poziom
p0t +2∗s0t
< β (Algorytm 2, linie 910). W takim przypadku
p0max +2∗s0max
istniej¡cy model danych jest zast¦powany nowymwygenerowanym z zapami¦0
0
tanych przykªadów ucz¡cych. Dodatkowo, warto±ci pmax oraz smax s¡ zerowane.
Powy»sze dwa poziomy zmian s¡ rozpatrywane po wyst¡pieniu minimum 30 bª¦-

wyst¦puje kiedy

dów klasykacji (Algorytm 2, linia 6).

Detektor EDDM jest bardziej odporny

na wyst¡pienie faªszywych alarmów. Je»eli po wykryciu poziomu ostrzegawczego
nast¡pi wzrost odlegªo±ci mi¦dzy bª¦dami klasykacji, to zapami¦tane przykªady
s¡ zapominane. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [4].

2.3.3 CUSUM
Poprzednie detektory wykorzystywaªy bª¡d klasykacji lub odlegªo±¢ mi¦dzy bª¦dami popeªnianymi przez klasykator do wykrywania zmian zachodz¡cych w ±rodowisku. Inne podej±cia wykorzystuj¡ jawne testy statystyczne. Sygnalizuj¡ one
wykrycie zmiany, kiedy osi¡gni¦ta zostanie reguªa zatrzymania, czyli w momencie
podj¦cia decyzji o odrzuceniu hipotezy

H0

w danym te±cie [10].

Algorytm CUSUM (ang. cumulative sum) zostaª zaproponowany przez Page
w [73]. Autor deniowaª parametr jako±¢, który stanowiª jeden z parametrów rozkªadu prawdopodobie«stwa, np. warto±¢ oczekiwana. Page sformuªowaª algorytm
CUSUM jako metod¦ wykrywania zmian tego parametru, a tak»e zaproponowaª
kryterium, kiedy nale»y podj¡¢ dziaªania naprawcze.
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Algorytm CUSUM mo»na wykorzysta¢ tak»e do sygnalizowania zmian w dziaªaniu klasykatora. W takim przypadku danymi wej±ciowymi mo»e by¢ np. bª¡d
klasykacji.

Algorytm CUSUM sygnalizuje wyst¡pienie zmiany, kiedy warto±¢

±rednia danych wej±ciowych znacznie odbiega od 0. Reguªa zatrzymania dla CUSUM zostaªa zdeniowana nast¦puj¡co przy pomocy zmiennej

gt :

g0 = 0
gt = max(0; gt−1 + εt − υ),
gdzie

εt

(2.6)

jest aktualnie obserwowan¡ warto±ci¡ w chwili czasu t, a

zmian. Je»eli

gt > h (h

υ

okre±la tempo

jest progiem deniowanym przez u»ytkownika), to de-

tektor sygnalizuje zmian¦ i

gt = 0.

Podkre±li¢ nale»y, »e formuªa ta odnajduje

zmiany tylko w jednym kierunku - wzrost warto±ci.

Je±li byªoby si¦ zaintere-

sowanym odnalezieniem zmian o tendencji malej¡cej, to zamiast operacji
nale»aªoby zastosowa¢ operator

min

max

oraz nale»y zmieni¢ kierunek operatora po-

równania. Algorytm CUSUM nie posiada pami¦ci przeszªo±ci oraz jego dokªadno±¢ zale»y od wybranych warto±ci parametrów

υ

oraz

h

[10].

Oba parametry

kontroluj¡ kompromis pomi¦dzy wcze±niejszym wykryciem zmian, a liczb¡ faªszywych alarmów. Niskie warto±ci parametru

υ

pozwalaj¡ na wcze±niejsz¡ detekcj¦

zmian, przy wzro±cie liczby faªszywych alarmów zmian. Wi¦cej informacji mo»na
znale¹¢ w [37].

2.3.4 PH-test
Wariantem algorytmu CUSUM jest test Page-Hinkley [73]. Sªu»y on do efektywnego wykrywania zmian w normalnym zachowaniu procesu ustanowionym przez
model. Test Page-Hinkley mo»na wykorzysta¢ tak»e do sygnalizowania zmian w
dziaªaniu klasykatora. W takim przypadku danymi wej±ciowymi mo»e by¢ np.
bª¡d klasykacji. W te±cie tym rozpatrywana jest zmienna

ZT

b¦d¡ca skumulo-

wan¡ ró»nic¡ pomi¦dzy obserwowanymi warto±ciami, a ich ±redni¡ deniowana
jako:

ZT =

T
X

(xt − xT − δ),

(2.7)

t=1

PT
1
t=1 xt oraz δ okre±la tempo dopuszczalnych zmian. W celu wykryT
cia tendencji rosn¡cej w danych, poszukiwana jest minimalna warto±¢ zmiennej
gdzie

ZT

xT =

minT = min(Zt : t = 1..T ). Nast¦pnie obliczana jest ró»nica mi¦dzy
aktualn¡ warto±ci¡ zmiennej ZT , a jej warto±ci¡ minimaln¡: P HT = ZT − minT .
Je»eli P HT jest mniejsze ni» zdeniowany próg λ oznacza to, »e zaszªa zmiana w
danych. Warto±¢ progu λ kontroluje przetarg pomi¦dzy liczb¡ faªszywych alarjako

mów, a liczb¡ niewykrytych zmian. Wi¦cej informacji mo»na znale¹¢ w [81].
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2.3.5 ADWIN
Inne podej±cie do detekcji zmian w porównaniu do omówionych wcze±niej metod prezentuje algorytm ADWIN [6]. Metoda ta utrzymuje okno przesuwne
zawieraj¡ce

n

ostatnich warto±ci rzeczywistych z przedziaªu

h0; 1i

(np.

W

bª¦dy

klasykacji), a nast¦pnie porównuje rozkªady prawdopodobie«stw dwóch podzbiorów okna

W.

W przypadku gdy dwa wystarczaj¡co du»e podzbiory

W0 i W1

wykazuj¡ dostatecznie ró»ne warto±ci ±rednich obliczanych na tych podzbiorach,
to mo»na stwierdzi¢, »e warto±ci oczekiwane podzbiorów
za tym idzieich rozkªady s¡ ró»ne.

W0 i W1

s¡ ró»ne, a co

Zaproponowany test statystyczny spraw-

dza, czy ró»nica w obserwowanych warto±ciach ±rednich podzbiorów
wi¦ksza od progu

prog .

prog =

δ0 =

m =

1
1
+ n1
n0
1

,

n0

jest

Próg ten zdeniowany jest jako:

r

gdzie

W0 i W1

1
4
∗ ln 0 ,
2m
δ

jest liczb¡ warto±ci w

W0 , n1

(2.8)

jest liczb¡ warto±ci w

W1 ,

δ
oraz δ jest progiem ufno±ci δ ∈ (0; 1). W przypadku wykrycia zmiany,
n
starszy z dwóch podzbiorów okna W jest usuwany. Poniewa» pocz¡tkowa propozycja algorytmu ADWIN byªa niewydajna z uwagi na zu»ycie pami¦ci i czas
przetwarzania, autorzy zaproponowali jej rozszerzeniemetod¦ ADWIN2, która
utrzymuje zasadniczo tak¡ sam¡ wydajno±¢ jak ADWIN przy ni»szych kosztach
obliczeniowych. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [6].

2.4 Klasykatory zªo»one
Drug¡ wa»n¡ grup¦ metod ucz¡cych si¦ ze strumieni danych w obecno±ci zmian
w ±rodowisku stanowi¡ metody adaptacyjne. Staraj¡ si¦ one budowa¢ jak najlepszy klasykator bez jawnej informacji o zaj±ciu zmiany.
larn¡ metod¦ adaptacyjn¡ stanowi¡
siers) [101].

klasykatory zªo»one

Najbardziej popu-

(ang. ensemble of clas-

Taki system zªo»ony z wielu klasykatorów powstaje poprzez in-

tegracj¦ pojedynczych

klasykatorów bazowych (klasykatorów skªadowych ), któ-

rych odpowiedzi agregowane s¡ do jednej wspólnej odpowiedzi caªego systemu
zªo»onego. W wersji statycznych danych Metod¦ t¦ stosuje si¦ w celu polepszenia trafno±ci klasykowania nowych obiektów. Aby jednak klasykator zªo»ony
dziaªaª efektywniej ni» pojedynczy klasykator musi by¢ speªniony warunek niezale»no±ci klasykatorów bazowych. Dzi¦ki temu bª¦dy popeªnione przez kolejne
klasykatory skªadowe nie s¡ ze sob¡ skorelowane, czego konsekwencj¡ jest fakt,
i» bª¡d klasykacji systemu zªo»onego jest ni»szy od pojedynczych bª¦dów popeªnionych przez klasykatory bazowe [90]. Klasykatory zªo»one podzieli¢ mo»na
na metody jednorodne (wszystkie klasykatory bazowe indukowane s¡ za pomoc¡
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tego samego algorytmu ucz¡cego) oraz niejednorodne (klasykatory skªadowe generowane s¡ za pomoc¡ ró»nych algorytmów ucz¡cych).

Przegl¡d dost¦pnych

metod zªo»onych mo»na znale¹¢ m.in. w: [33, 58, 60, 89, 101].
W ogólno±ci ide¦ klasykatorów zªo»onych przyrówna¢ mo»na do podejmowania decyzji przez ludzi. Je±li dotyczy ona istotnej kwestii, wtedy czªowiek zasi¦ga
opinii wielu ekspertów, aby podj¡¢ sªuszn¡ i poprawn¡ decyzj¦. Sposób skªadania
ostatecznej odpowiedzi jest spraw¡ indywidualn¡, jednak»e w wi¦kszo±ci przypadków polega on na gªosowaniu wi¦kszo±ciowym (opinia z najwi¦ksz¡ liczb¡ gªosów
wygrywa).
Poni»ej omówione zostan¡ te z blokowych klasykatorów zªo»onych zaproponowanych dla strumieni danych, które s¡ najbardziej powi¡zane z wªasnymi
propozycjami przedstawianymi w Rozdziaªach 3, 4 oraz 5.

2.4.1 AWE
Najwa»niejszym referencyjnym klasykatorem zªo»onym jest Accuracy Weighted
Ensemble (AWE) zaproponowany w [91]. Zdaniem autorów prosty klasykator
zªo»ony jest ªatwiejszym narz¦dziem do przetwarzania zmiennych ±rodowisk ni»
pojedynczy klasykator adaptacyjny. W opinii wielu autorów klasykator AWE
jest najlepszym reprezentantem blokowych metod zªo»onych.
Dziaªa on bowiem w ten sposób, »e dla ka»dego nowo nadchodz¡cego bloku
danych budowany jest nowy klasykator bazowy. Nast¦pnie ten sam blok danych,
rozumiany jako aktualny podzbiór przykªadów testowych, wykorzystywany jest
do oszacowania warto±ci wag dla istniej¡cych klasykatorów bazowych, spo±ród
których

kmax

najlepszych klasykatorów jest wybieranych do utworzenia aktual-

nego zespoªu klasykatorów.
Wagi s¡ odzwierciedleniem oczekiwanej trafno±ci klasykacji na aktualnym
zbiorze testowym. Aby nada¢ poprawn¡ warto±¢ wagi nale»aªoby zna¢ aktualn¡
funkcj¦ decyzyjn¡, której klasykator si¦ uczy.

Niestety jest ona nieznana.

Z

tego wzgl¦du autorzy zaproponowali obliczanie wag na podstawie estymowanej
warto±ci bª¦du popeªnianego przez klasykator bazowy na ostatnim bloku danych.
Dokªadniej ka»da waga

wi

obliczana jest za pomoc¡ formuªy:

wi = M SEr − M SEi ,
gdzie

M SEr

(2.9)

jest bª¦dem ±redniokwadratowym klasykatora losowego oraz

jest bª¦dem ±redniokwadratowym klasykatora

ki .

Warto±¢

M SEr

M SEi

wyra»ona jest

jako:

M SEr =

X

p(c) ∗ (1 − p(c))2 ,

c
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(2.10)

gdzie

p(c)

jest prawdopodobie«stwem klasy

c.

Warto±¢

M SEi

wyznaczana jest

za pomoc¡ formuªy:

M SEi =

1 X
(1 − fci (e))2 ,
|Si |

(2.11)

(e,c)∈Si

gdzie

fci (e)

jest prawdopodobie«stwem wskazywanym przez klasykator

przykªad ucz¡cy

|Si |

ki ,

»e

e nale»y do klasy c, Si jest aktualnym blokiem danych, natomiast

jest jego liczno±ci¡. Pseudokod algorytmu AWE przedstawiony zostaª jako

Algorytm 3.

Algorytm 3: Algorytm Accuracy Weighted Ensemble
Wej±cie : S przetwarzany strumie« danych;
rbrozmiar bloku danych;
kmax liczba klasykatorów bazowych;
K zbiór kmax wcze±niej utworzonych klasykatorów bazowych
Wyj±cie: K zbiór klasykatorów bazowych ze zaktualizowanymi wagami
1
2
3
4
5
6
7
8
9

foreach (blok danych Si ∈ S o rozmiarze rb) do

k 0 na Si ;
0
wyznacz bª¡d M SEk0 klasykatora k za pomoc¡ metody oceny
krzy»owej na Si ;
0
0
0
oblicz wag¦ w dla k za pomoc¡ formuªy w = M SEr − M SEk0 ;
foreach (klasykator bazowy ki ∈ K) do
wyznacz bª¡d M SEi klasykatora ki za pomoc¡ metody oceny
krzy»owej na Si ;
oblicz wag¦ wi za pomoc¡ formuªy wi = M SEr − M SEi ;
K ← kmax najlepszych klasykatorów spo±ród K ∪ k 0 ;
Return K
zbuduj klasykator

Klasykator AWE dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. Dla ka»dego nowo nadchoo rozmiarze rb (Algorytm 3, linia 1) budowany jest
k 0 (Algorytm 3, linia 2). Nast¦pnie wyznaczany jest
0
bª¡d M SEk0 nowego klasykatora k za pomoc¡ metody oceny krzy»owej na Si
0
0
(linia 3), który wykorzystywany jest do obliczenia wagi w klasykatora k za po0
moc¡ formuªy w = M SEr − M SEk0 (Algorytm 3, linia 4). W kolejnym kroku
dz¡cego bloku danych

Si

nowy klasykator bazowy

aktualizowane s¡ wagi istniej¡cych klasykatorów bazowych w klasykatorze zªo»onym

K

(Algorytm 3, linie 5-7). Na ko«cu

kmax

najlepszych klasykatorów z

najwy»szymi wagami jest wybierane do utworzenia ko«cowego klasykatora zªo»onego (Algorytm 3, linia 8). Tak zbudowany zespóª klasykatorów mo»e zosta¢
wykorzystany do klasykacji nowych obiektów. Ka»dy z istniej¡cych klasykatorów skªadowych oddzielnie klasykuje nowy przykªad, a nast¦pnie ich odpowiedzi
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skªadane s¡ do jednej wspólnej za pomoc¡ u±redniania wa»onego (ang. weighted
averaging).
Koncepcja uczenia blokowego pozwala na wykorzystanie istniej¡cych klasycznych, statycznych algorytmów uczenia i nie jest konieczne stosowanie przyrostowych specjalizowanych algorytmów.

W analizie eksperymentalnej zapropo-

nowanego klasykatora AWE u»yto algorytm indukcji drzew decyzyjnych C4.5,
algorytm RIPPER, a tak»e algorytm Naïve Bayes. Otrzymane wyniki pokazaªy,
»e AWE ª¡czy zalety zbioru pojedynczych klasykatorów oraz caªkiem dobrze
dostosowuje si¦ do zmian zachodz¡cych w danych [91]. Podkre±li¢ jednak nale»y,
»e AWE jest wra»liwy na rozmiar bloku danych. Zaproponowane rozwi¡zanie ma
tak»e swoje wady. Jedn¡ z gªównych wad jest budowanie klasykatora dla ka»dego nowego bloku danych. Skutkuje to wysokim zapotrzebowaniem na pami¦¢.
Ponadto, testy przeprowadzone przez Brzezi«skiego w [14] pokazaªy tak»e, »e
AWE nie radzi sobie ze zmianami stopniowymi. Dodatkowo nagªe zmiany powodowaªy usuni¦cie wszystkich klasykatorów bazowych i proces uczenia startowaª
od zera. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [91].

2.4.2 SEA
Innym znanym klasykatorem zªo»onym jest Streaming Ensemble Algorithm (SEA)
zaproponowany w [87].

Motywacj¡ do powstania tego algorytmu byªa idea, »e

nawet najprostszy klasykator zªo»ony mo»e uzyska¢ wyniki lepsze lub porównywalne z pojedynczym klasykatorem. Ponadto autorzy chcieli sprosta¢ wymaganiom stawianym rozwi¡zaniom dedykowanym do przetwarzania danych o bardzo
du»ych rozmiarach takim jak: przyrostowe przetwarzania danych, jednorazowy
dost¦p do danych, ograniczone wymagania pami¦ciowe oraz budowanie jak najlepszego modelu w ka»dej chwili czasu. Pseudokod algorytmu SEA przedstawiony
zostaª jako Algorytm 4.
Algorytm SEA dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. Dla ka»dego nowo nadchodz¡-

Si o rozmiarze rb (Algorytm 4, linia 1) budowany jest nowy
ki (Algorytm 4, linia 2). Rozmiar bloku danych rb jest stosunnast¦pnym kroku klasykator ki−1 jest oceniany na bloku danych

cego bloku danych

klasykator bazowy
kowo maªy. W

Si
K

(Algorytm 4, linia 3). Ponadto wszystkie istniej¡ce klasykatory skªadowe w
s¡ tak»e poddawane ocenie na

Si

(Algorytm 4, linie 45). Nast¦pnie, je»eli ak-

K jest mniejsza od kmax , to klasykator
ki−1 jest dodawany do K (Algorytm 4, linie 67). W przeciwnym razie, klasykator ki−1 zast¦puje klasykator skªadowy kj klasykatora zªo»onego, którego jako±¢
jest mniejsza od jako±ci klasykatora ki−1 (Algorytm 4, linie 89). Kluczem do
tualna liczba klasykatorów bazowych w

dobrego dziaªania zaproponowanej metody jest miara oceny stosowana do okre±lenia czy nowy klasykator powinien zosta¢ dodany do zespoªu klasykatorów oraz
do wyboru klasykatora bazowego do usuni¦cia. Eksperymenty przeprowadzone
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Algorytm 4: Algorytm Streaming Ensemble Algorithm
Wej±cie : S przetwarzany strumie« danych;
rbrozmiar bloku danych;
kmax maksymalna liczba klasykatorów bazowych;
K zbiór wcze±niej utworzonych klasykatorów bazowych
Wyj±cie: K zaktualizowany zbiór klasykatorów bazowych
1
2
3
4
5
6
7
8
9

foreach (blok danych Si ∈ S o rozmiarze rb) do
zbuduj klasykator

ki

na

Si ;

Si ;
foreach (klasykator bazowy kj ∈ K) do
wyznacz ocen¦ jako±ci kj na Si ;
if (rozmiar K < kmax ) then
K ← K ∪ ki−1 ;
else if (∃ j: ocena ki−1 > ocena kj ) then
zast¡p klasykator bazowy kj klasykatorem ki−1 ;
10 Return K
wyznacz ocen¦ jako±ci

ki−1

na

przez autorów pokazaªy, »e zwykªa trafno±¢ klasykacji nie jest najlepsz¡ miar¡.
W przypadku klasykatorów zªo»onych nale»y bowiem d¡»y¢ do zró»nicowania
klasykatorów bazowych. Zdecydowano si¦ zatem na wyró»nianie klasykatorów,
które poprawnie dziaªaj¡ na danych, dla których klasykator zªo»ony nie mógª
udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi. Pojedyncza wypadkowa odpowied¹ systemu
zªo»onego jest uzyskiwana za pomoc¡ gªosowania wi¦kszo±ciowego. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [87].

2.4.3 DWM
Kolejnym znanym przykªadem klasykatora zªo»onego, który jednak ju» nie jest
rozwi¡zaniem czysto blokowym, dedykowanym do przetwarzania zmiennych ±rodowisk jest Dynamic Weighted Majority (DWM) zaproponowany w [53]. Rozwi¡zanie to bazuje na algorytmie Weighted Majority [61], który zostaª rozszerzony o
mechanizm dynamicznego tworzenia i usuwania klasykatorów skªadowych w zale»no±ci od zmian w trafno±ci. W opisanych wcze±niej klasykatorach zªo»onych,
istniej¡ce klasykatory bazowe nie s¡ w pó¹niejszym czasie aktualizowane. Autorzy DWM postulowali, »e taki klasykator skªadowy zbudowany na wybranym
bloku danych mo»e nie posiada¢ wystarczaj¡cej wiedzy do peªnego opisu aktualnych poj¦¢. Ponadto je±li w tym bloku danych nast¦powaªo przeª¡czanie ¹ródeª
danych, to tym bardziej wiedza klasykatora bazowego nie b¦dzie poprawnie odzwierciedlaªa aktualnych zale»no±ci w danych.
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Z tego wzgl¦du zaproponowano

wykorzystanie algorytmów przyrostowych do tworzenia klasykatorów skªadowych systemu zªo»onego. Pseudokod algorytmu DWM przedstawiony zostaª jako
Algorytm 5.

Algorytm 5: Algorytm Dynamic Weighted Majority
Wej±cie : enowy przykªad ucz¡cy;
K zbiór wcze±niej utworzonych klasykatorów bazowych;
β wspóªczynnik zmiany wagi klasykatora bazowego;
ookres czasu pomi¦dzy aktualizacj¡ klasykatora zªo»onego;
wmin minimalny próg wagi przy usuwaniu klasykatorów
bazowych

1
2
3
4

Wyj±cie: K zbiór klasykatorów bazowych ze zaktualizowanymi wagami
foreach (klasykator bazowy ki ∈ K) do
predykcjai

= klasykuj przykªad

wi = β ∗ wi ;
5 predykcja = gªosowanie
6 if (t mod o == 0) then

7
8
9
10
11
12
13
14
15

e

za pomoc¡ klasykatora

ki ;

if ((predykcjai 6= klasa przykªadu e) oraz (t mod o == 0)) then
wa»one wszystkich klasykatorów

ki ∈ K ;

normalizuj wagi klasykatorów bazowych;
usu« klasykatory bazowe

ki ,

których wagi

if (predykcja 6= klasa przykªadu e) then

wi < wmin ;

0
zbuduj nowy klasykator bazowy k ;
0
waga nowego klasykatora w = 1;
K ← K ∪ k0;

foreach (klasykator bazowy ki ∈ K) do
doucz klasykator

Return K

ki ,

aby poprawnie klasykowaª

e;

Algorytm DWM dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. W pierwszym kroku wszystkie
klasykatory bazowe

ki ∈ K

linie 12). Je±li klasykator

klasykuj¡ nowy przykªad ucz¡cy

ki

¹le sklasykowaª

e

pomi¦dzy kolejnymi modykacjami klasykatora zªo»onego
sykatora

ki

e

(Algorytm 5,

oraz min¡ª ju» okres czasu

K,

to waga

wi

o

kla-

jest pomniejszana poprzez wymno»enie jej przez wspóªczynnik

β

(Algorytm 5, linie 34). Nast¦pnie, wszystkie predykcje klasykatorów bazowych
s¡ skªadane do jednej predykcji systemu zªo»onego za pomoc¡ gªosowania wa»onego (Algorytm 5, linia 5). Kolejny krok stanowi sprawdzenie, czy min¡ª ju»
okres czasu

o

pomi¦dzy kolejnymi modykacjami klasykatora zªo»onego

gorytm 5, linia 6). Je±li tak, to wagi

K

(Al-

wi klasykatorów bazowych s¡ normalizowane

oraz wszystkie klasykatory skªadowe, których wagi s¡ mniejsze od minimalnego
progu

wmin

s¡ usuwane (Algorytm 5, linie 78). Nast¦pnie sprawdzane jest czy
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globalna predykcja systemu zªo»onego byªa prawdziwa (Algorytm 5, linia 9). Je0
0
±li popeªniony zostaª bª¡d, to budowany jest nowy klasykator k o wadze w = 1
i jest on dodawany do klasykatora zªo»onego
samym ko«cu ka»dy klasykator bazowy
klasykowa¢ przykªad ucz¡cy

e.

ki

K

(Algorytm 5, linie 1012). Na

jest douczany tak, aby poprawnie

Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [53].

2.4.4 ACE
Wi¦kszo±¢ istniej¡cych blokowych klasykatorów zªo»onych dedykowanych do
przetwarzania zmiennych ±rodowisk doskonale dostosowuje si¦ do stopniowych
zmian, lecz nie radzi sobie z gwaªtownymi zmianami.

W przypadku nagªych

zmian, aktualizacja zespoªu klasykatorów jest odsuni¦ta w czasie do momentu
ko«ca przetwarzanego bloku danych. Ch¦¢ poradzenia sobie z tym ograniczeniem
byªa przesªank¡ do zaproponowania Adaptive Classiers-Ensemble (ACE) w [71].
Algorytm ten jest przykªadem metody hybrydowej, która ª¡czy ze sob¡ pojedynczy klasykator przyrostowy, klasykator zªo»ony oraz jawny detektor zmiany.
Pseudokod algorytmu ACE przedstawiony zostaª jako Algorytm 6.

Algorytm 6: Algorytm Adaptive Classiers-Ensemble
Wej±cie : enowy przykªad ucz¡cy;
rbmaksymalny rozmiar bufora pami¦ci;
B  bufor pami¦ci z przykªadami ucz¡cymi;
k pojedynczy klasykator przyrostowy;
K klasykator zªo»ony;
djawny detektor zmiany
Wyj±cie: kzaktualizowany klasykator przyrostowy;
K zaktualizowany klasykator zªo»ony;
B zaktualizowany bufor pami¦ci z przykªadami
1
2
3
4
5
6
7
8

zaktualizuj klasykator

k

na podstawie

ucz¡cymi

e;

B ← B ∪ e;
sprawd¹ za pomoc¡

d

czy w ±rodowisku nie zaszªa zmiana;

if ((|B| > rb) ∨ (detektor d wykryª zmian¦)) then
zbuduj klasykator

kb

z przykªadów w

B;

K ← K ∪ kb ;
B = ∅;
zainicjuj k ;
9 Return k, K, B
Algorytm ACE dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. Dla ka»dego nowego przykªadu

ucz¡cego

e

aktualizowana jest wiedza pojedynczego klasykatora przyrostowego

26

k

(Algorytm 6, linia 1). Klasykatorem

k

mo»e by¢ dowolny pojedynczy klasy-

kator, który przykªad po przykªadzie aktualizuje swoj¡ wiedz¦. Autorzy zdecydo-

k -najbli»szych s¡siadów (kNN). W kolejnym
zapami¦tywany w buforze przykªadów ucz¡cych B

wali si¦ na wykorzystanie algorytmu
kroku, przykªad ucz¡cy

e

jest

(Algorytm 6, linia 2).

d,

Nast¦pnie, uruchamiany jest detektor

aby sprawdzi¢ czy w ±rodowisku nie

zaszªa zmiana (Algorytm 6, linia 3). Mechanizm detekcji algorytmu ACE wykorzystuje miar¦ dopasowania

j -tego

klasykatora skªadowego w chwili czasu

zbioru ostatnich przykªadów ucz¡cych

Aj,t =

t

dla

Sr :
t
X

i=t−|Sr |+1

CRj,i
,
|Sr |

(2.12)

CRj,i = JHj (ei ) = ci K jest wynikiem klasykacji j -tego klasykatora bazowego w chwili czasu i, a J·K przyjmuje warto±¢ 1 je±li predykcja byªa praw-

gdzie

dziwa lub 0w przeciwnym razie. Miara dopasowania mo»e by¢ interpretowana
jako trafno±¢ klasykacji na zbiorze ostatnich przykªadów ucz¡cych

Sr .

padku pojedynczego klasykatora przyrostowego, jego wynik predykcji
przykªadu

e

W przy-

CR0,t

dla

jest ustalany przed aktualizacj¡ wiedzy tego klasykatora. Autorzy

zaproponowali wykrywanie zmian za pomoc¡ przedziaªów ufno±ci zbudowanych
g
d
wokóª miary dopasowania. Dolna i górna granica tego przedziaªu (Aj,t i Aj,t )
ustalane s¡ za pomoc¡ nast¦puj¡cych formuª:

Adj,t =



2

s



2

s

zα
|Sr |
2
∗ Aj,t +
− z α2 ∗
2
|Sr | + z α
2 ∗ |Sr |
2

Agj,t =

zα
|Sr |
2
Aj,t +
∗
+ z α2 ∗
|Sr | + z 2α
2 ∗ |Sr |
2

2



2

(2.13)


zα
Aj,t ∗ (1 − Aj,t )
2
,
+
|Sr |
4 ∗ |Sr |2
zα
Aj,t ∗ (1 − Aj,t )
2
,
+
|Sr |
4 ∗ |Sr |2

(2.14)
gdzie

|Sr |

jest liczb¡ ostatnich przykªadów ucz¡cych, a

z α2

jest percentylem roz-

kªadu normalnego.

Amax,t > Agmax,t−|Sr | , to detektor sygnalizuje
wyst¡pienie zmiany w systemie. Indeks max okre±la klasykator bazowy, który
dla chwili czasu t najlepiej odzwierciedla ostatnie przykªady ucz¡ce Sr , czyli:
Je»eli

Amax,t < Admax,t−|Sr |

lub

max = arg max

j=1..J

t
X

Aj,s .

(2.15)

i=t−|Sr |+1

d wykryª zmian¦ lub liczba zapami¦tanych przykªadów ucz¡cych
w buforze B przekroczyªa maksymalny rozmiar bufora rb (Algorytm 6, linia 4), to
Je±li detektor
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na podstawie zapami¦tanych przykªadów ucz¡cych w
sykator bazowy

kb

B

budowany jest nowy kla-

(Algorytm 6, linia 5), który jest dodawany do ju» istniej¡cego

klasykatora zªo»onego

K

(Algorytm 6, linia 6). Rodzina klasykatorów

K

nie

przestaje si¦ powi¦ksza¢, a tak»e nie jest ona wyposa»ona w mechanizm pruningu
do radzenia sobie z powracaj¡cymi poj¦ciami. Podkre±li¢ tak»e nale»y, »e raz ju»
zbudowane klasykatory bazowe nie s¡ uaktualniane.

Na ko«cu procesu ucze-

nia, algorytm ACE usuwa wszystkie przykªady ucz¡ce znajduj¡ce si¦ w buforze

B

(Algorytm 6, linia 7) oraz wiedza pojedynczego klasykatora przyrostowego

k

jest zerowana (Algorytm 6, linia 8).
Odpowiedzi wszystkich elementów metody hybrydowej ACE s¡ skªadane do
jednej wypadkowej odpowiedzi caªego systemu za pomoc¡ wa»onego gªosowania
wi¦kszo±ciowego.

Formuªa pozwalaj¡ca na uzyskanie pojedynczej decyzji jest

nast¦puj¡ca:

Hf (et ) = argmax
c∈C

gdzie

µ

J
X
j=0

(

1
)µ JHj (et ) = ct K,
1 − Aj,t

wspóªczynnikiem dopasowania klasykatora zªo»onego.

(2.16)

Warto±¢ tego

wspóªczynnika powinna zosta¢ wybrana na podstawie zªo»ono±ci badanego problemu oraz szumu w danych. Wi¦ksze warto±ci

µ

poprawiaj¡ wpªyw klasyka-

torów najlepiej oddaj¡cych aktualne poj¦cia, natomiast mniejsze

µ

wyrównuje

szanse wszystkim klasykatorom bior¡cym udziaª w gªosowaniu. Zgodnie z powy»sza denicj¡, waga ka»dego klasykatora bazowego jest zale»na od jego dopasowania do aktualnych poj¦¢ i ro±nie wykªadniczo wraz ze wzrostem miary
dopasowania. Taki sposób wa»enia pozwala unikn¡¢ ingerencji nieaktualnych klasykatorów w ostateczn¡ decyzj¦ systemu oraz wykorzystuje wcze±niejsz¡ wiedz¦
o powracaj¡cych poj¦ciach. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [71].

2.4.5 Inne klasykatory zªo»one
Poza algorytmami opisanymi we wcze±niejszych rozdziaªach niniejszej rozprawy,
istnieje tak»e wiele innych rozwi¡za« dedykowanych do przetwarzania strumieni
danych. W±ród nich wyró»ni¢ mo»na m.in. adaptacj¦ algorytmów statycznych do
±rodowiska strumieni danych zaproponowan¡ przez Oza w [72]. W jego propozycji
nazwanej Online Bagging, klasykatory skªadowe s¡ przyrostowymi algorytmami,
których decyzja skªadana jest do jednej wspólnej odpowiedzi za pomoc¡ prostego
gªosowania wi¦kszo±ciowego.

Próbkowanie, które jest tak istotne dla blokowej

wersji algorytmu bagging, odbywa si¦ tutaj poprzez przyrostowe dostarczania
ka»dego przykªadu ucz¡cego
Poissona.

Bifet i in.

k razy, gdzie warto±¢ parametru k wynika z rozkªadu

zaproponowali modykacj¦ algorytmu Ozy do algorytmu

Leveraging Bagging [7]. Jej celem jest dodanie wi¦kszego poziomu losowo±ci do
wej±cia oraz wyj±cia klasykatorów bazowych.
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Analiza ró»norodno±ci w klasykatorze zªo»onym byªa tak»e rozwa»ana w algorytmie DDD [69], który jest metasystemem operuj¡cym na czterech zró»nicowanych systemach zªo»onych.
Inny klasykator zªo»ony opisany zostaª w [29].

Zaproponowany algorytm

Learn++.NSE dla ka»dego nadchodz¡cego bloku danych tworzy nowy klasykator
bazowy, który nast¦pnie jest ª¡czony z istniej¡cymi klasykatorami skªadowymi
za pomoc¡ wa»onego gªosowania wi¦kszo±ciowego. Innowacyjno±¢ tego algorytmu
polega na sposobie przypisywania wag, który opiera si¦ na trafno±ci klasykatora
zarówno dla nowych jak i starszych poj¦¢.
Inne podej±cie do przetwarzania strumieni danych prezentuje algorytm Hoeffding Option Tree (HOT) zaproponowany przez Kirkby w [51]. Ta generalizacja
drzew Hoedinga uwzgl¦dnia w¦zªy z opcjami, w których zamiast wybiera¢ jeden
najlepszy atrybut do podziaªu drzewa, przechowywane s¡ wszystkie obiecuj¡ce
atrybuty. Nast¦pnie dla ka»dego z tych atrybutów konstruowane jest oddzielne
poddrzewo. Odpowied¹ takiego systemu zªo»onego konstruowana jest za pomoc¡
wa»onego ª¡czenia predykcji wszystkich odpowiednich poddrzew.
W tworzeniu rozwi¡za« dedykowanych do przetwarzania strumieni danych
swój udziaª maj¡ tak»e polskie ±rodowiska naukowe. Brzezi«ski oraz Stefanowski
w algorytmie Accuracy Updated Ensemble (AUE) [15, 18] skupili si¦ na poprawnym dostosowywaniu si¦ zarówno do nagªych jak i stopniowych zmian. Algorytm
ten ª¡czy ze sob¡ ide¦ blokowego klasykatora zªo»onego z klasykatorami przyrostowymi, które zostaªy u»yte jako klasykatory skªadowe.

AUE zostaª tak»e

rozszerzony do przyrostowego przetwarzania danych w [17], czego wynikiem jest
algorytm Online Accuracy Updated Ensemble (OAUE).
Inny klasykator zªo»ony nazwany Evolutionary-Adapted Ensemble (EAE)
zaproponowaª Jackowski w [47]. Rozwi¡zanie to jest w szczególno±ci dedykowane
do przetwarzania danych, w których niektóre poj¦cia powracaj¡ po pewnym czasie. Algorytm ten operuje na zbiorze klasykatorów bazowych, które uczone s¡
na kolejnych blokach danych. W przeciwie«stwie do innych rozwi¡za« blokowych
EAE nie usuwa klasykatorów skªadowych, lecz przechowuje je do ewentualnego
powtórnego u»ycia. Do utworzenia wspólnej odpowiedzi systemu zªo»onego wybierana jest okre±lona liczba klasykatorów bazowych za pomoc¡ algorytmu optymalizacji opartego na ewolucji.
Wo¹niak i in. zaproponowali tak»e algorytm Weighted Aging Ensemble
(WAE) [98]. Rozwi¡zanie to inspirowane jest klasykatorem AWE, lecz wagi poszczególnych klasykatorów skªadowych obliczane s¡ na podstawie ich zdolno±ci
predykcyjnych oraz czasu sp¦dzonego w systemie zªo»onym. Ponadto indywidualne klasykatory bazowe wybierane s¡ w celu utworzenia ko«cowego klasykatora zªo»onego opieraj¡c si¦ na niesparowanej mierze ró»norodno±ci.
propozycja zostaªa nast¦pnie rozszerzona w pracy [96].
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Powy»sza

Prace nad nowym sposobem indukcji drzew decyzyjnych dla strumieni danych
i alternatywnymi modelami statystycznymi do nierówno±ci Hoedinga s¡ tak»e
prowadzone w zespole Rutkowskiego [78].
Przegl¡d innych metod zªo»onych znale¹¢ mo»na m.in. w [33, 58, 59, 60, 95,
97].

2.5 Przyrostowe algorytmy indukcji reguª decyzyjnych
Innym typem algorytmów adaptacyjnych s¡ pojedyncze klasykatory ucz¡ce si¦
w sposób przyrostowy. Aktualizuj¡ one swoj¡ wiedz¦ dla ka»dego nowo nadchodz¡cego przykªadu ucz¡cego tak, aby w ka»dym momencie uzyska¢ jak najlepszy
model [33]. Przykªadami przyrostowych algorytmów uczenia klasykatora s¡ naiwny klasykator Bayesowski, IBL lub sztuczne sieci neuronowe. Dla strumieni
danych wprowadzono nowe rozwi¡zania, w±ród których najbardziej znanym reprezentantem jest algorytm budowy drzew Hoedinga [27] rozwini¦te pó¹niej jako
Very Fast Decision Tress (VFDT) [27]. Z uwagi na cele niniejszej rozprawy skupiono si¦ przede wszystkim na algorytmach uczenia reguª decyzyjnych.
W ogólno±ci reguªa decyzyjna

r dla poj¦cia ck zdeniowana jest jako wyra»enie

postaci:

je»eli P to Q.
(2.17)
P jest cz¦±ci¡ warunkow¡ reguªy (przesªanka, poprzednik ). Mo»e ona by¢ tak»e
okre±lana mianem deskryptora. Q jest cz¦±ci¡ decyzyjn¡ reguªy (konkluzja, nast¦pnik ) wskazuj¡c¡ na etykiet¦ poj¦cia ck . W literaturze mo»na tak»e znale¹¢
zapis reguªy decyzyjnej w formie:

P → Q.
Cz¦±¢ warunkowa

P

reguªy

(2.18)

r jest najcz¦±ciej koniunkcj¡ warunków elementarnych

i reprezentowana jest jako:

P = warunek1 ∧ ... ∧ warunekl ,

(2.19)

l jest liczb¡ pojedynczych warunków stanowi¡c¡ dªugo±¢ reguªy.
warunek elementarny waruneki (selektor ) przyjmuje posta¢:

gdzie

ati rel vi ,
gdzie
a

rel

ati

jest atrybutem warunkowym i,

jest jednym z operatorów relacji

vi jest warto±ci¡ z domeny
{=, 6=, <, ≤, >, ≥, ∈} [85].
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Pojedynczy

(2.20)
atrybutu

ati ,

Reguªa

r

pokrywa przykªad ucz¡cy, je±li warunki elementarne reguªy pasuj¡

do atrybutów przykªadu ucz¡cego. Reguªy mog¡ pokrywa¢ zarówno przykªady
pozytywne (nale»¡ce do tej samej klasy decyzyjnej co reguªa), jak i negatywne
(nale»¡ce do innych klas). Przykªady, które speªniaj¡ cz¦±¢ warunkow¡

P

reguªy

pokryciem reguªy i oznaczane s¡ przez [P ]. Reguªa r jest dyskryminacyjna (pewna), je±li pokrywa tylko przykªady pozytywne. Reguªa pewna r
jest minimalna, je±li usuni¦cie jakiegokolwiek warunku elementarnego spowoduje
r

nazywane s¡

pokrycie tak»e przykªadów negatywnych. Je±li reguªa pokrywa oprócz przykªadów pozytywnych tak»e pewn¡ liczb¦ przykªadów negatywnych, to okre±la si¦ j¡
mianem

reguªy cz¦±ciowo dyskryminuj¡cej.

specjalnych miar oceny.
Najcz¦±ciej stosowan¡ miar¡ jest

Takie reguªy ocenia si¦ za pomoc¡

wsparcie reguªy (ang. support ), które okre±la

stosunek liczby pozytywnych przykªadów ucz¡cych pokrywanych przez reguª¦ do
liczby wszystkich przykªadów ucz¡cych [32].

wsparcie =

liczba przykªadów pozytywnych pokrytych przez reguª¦

(2.21)

liczba wszystkich przykªadów ucz¡cych

Inn¡ cz¦sto u»ywan¡ miar¡ jest

pokrycie (ang. coverage ) deniowane jako sto-

sunek liczby przykªadów ucz¡cych pokrywanych przez reguª¦ do liczby wszystkich
przykªadów ucz¡cych znajduj¡cych si¦ w zbiorze danych [32].

pokrycie =

liczba wszystkich przykªadów pokrytych przez reguª¦

(2.22)

liczba wszystkich przykªadów ucz¡cych

Z punktu widzenia niniejszej rozprawy bardzo wa»n¡ miar¡ jest tak»e

ufno±¢,

precyzja, dokªadno±¢ reguªy (ang. condence, precision ), która odzwierciedla stosunek liczby pozytywnych przykªadów ucz¡cych pokrywanych przez reguª¦ do
liczby wszystkich przykªadów ucz¡cych pokrywanych przez t¦ reguª¦ [32].

ufno±¢

=

liczba przykªadów pozytywnych pokrytych przez reguª¦
liczba wszystkich przykªadów pokrytych przez reguª¦

(2.23)

Cz¦sto tak»e deniuje si¦ miary oceny okre±laj¡ce przyrost warto±ci poszczególnych miar. Dla przykªadu

przyrost precyzji

deniuje si¦ jako ró»nic¦ mi¦dzy

proporcj¡ pozytywnych przykªadów pokrywanych przez reguª¦, a caªkowit¡ proporcj¡ przykªadów pozytywnych w zbiorze ucz¡cym [32].

przyrost precyzji =
−

liczba przykªadów pozytywnych pokrytych przez reguª¦ −
liczbawszystkich
wszystkichprzykªadów
przykªadówpozytywnych
pokrytych przez reguª¦
liczba
liczba wszystkich przykªadów ucz¡cych

(2.24)

Przegl¡d innych miar oceny reguª mo»na znale¹¢ w [32]. Jeszcze innym typem
reguª s¡ m.in. reguªy probabilistyczne. Nie wskazuj¡ one pojedynczej warto±ci
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klasy decyzyjnej, lecz zwracaj¡ rozkªady prawdopodobie«stw dla wszystkich klas
decyzyjnych. Techniki szacowania takiego prawdopodobie«stwa dla uczenia reguª
decyzyjnych rozpatrywane s¡ w [88].
Ju» dla statycznych ±rodowisk problem poszukiwania minimalnego zbioru
pewnych reguª decyzyjnych pokrywaj¡cych zbiór przykªadów ucz¡cych jest NPtrudny. Dlatego wi¦kszo±¢ ze znanych algorytmów indukcji reguª jest heurystykami.

Jedn¡ z najbardziej popularnych technik jest mechanizm

pokrywania

sekwencyjnego

[68]. Polega on na generowaniu pojedynczej reguªy dla danego poj¦-

cia i usuwaniu przykªadów pokrytych przez t¡ reguª¦. Proces ten jest powtarzany
a» do pokrycia wszystkich przykªadów z danej klasy. Nast¦pnie sekwencyjnie indukowane s¡ reguªy dla pozostaªych klas decyzyjnych.

Pseudokod algorytmu

sekwencyjnego pokrywania przedstawiony zostaª jako Algorytm 7.

Algorytm 7: Algorytm sekwencyjnego pokrywania
Wej±cie : U zbiór przykªadów ucz¡cych;
Azbiór

atrybutów warunkowych

Wyj±cie: RS indukowany zbiór reguª decyzyjnych
1
2
3
4
5
6
7

RS = ∅;

foreach (poj¦cie ci ) do

Ui = U ;
while (istniej¡ niepokryte przykªady pozytywne dla poj¦cia ci w Ui ) do
r = IndukujPojedyncz¡Reguª¦(ci , A, Ui );
RS = RS ∪ r;
Ui = Ui \[RS];
8 Return RS
Pierwszym algorytmem wykorzystuj¡cym ide¦ sekwencyjnego pokrywania byª

algorytm AQ zaproponowany przez Michalskiego w [67]. Dziaªa on w nast¦puj¡cy
sposób. Na pocz¡tku ka»dej iteracji wybierana jest klasa decyzyjna, dla której
generowane b¦d¡ reguªy decyzyjne.

Nast¦pnie tworzone s¡ zbiory przykªadów

pozytywnych oraz negatywnych w zale»no±ci od dokonanego wcze±niej wyboru.
W kolejnym kroku, spo±ród wszystkich przykªadów pozytywnych losowo wybierane jest ziarno, czyli przykªad pozytywny, na podstawie którego generowana
jest tzw.

gwiazda.

Pod poj¦ciem gwiazdy kryje si¦ zbiór reguª decyzyjnych,

który pokrywa ziarno, ale jednoczenie nie pokrywa »adnego przykªadu negatywnego. Rozszerzanie reguªy opisuj¡cej przykªad ziarno do gwiazdy jest procedur¡
wieloetapow¡.

Dopóki gwiazda pokrywa przykªady negatywne, wybierany jest

jeden z nich. Nast¦pnie znajdowane s¡ najbardziej ogólne reguªy, które pokrywaj¡ ziarno, lecz nie pokrywaj¡ wybranego przykªadu negatywnego. Taki zbiór
reguª decyzyjnych nosi miano cz¦±ciowej gwiazdy.
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W kolejnym kroku genero-

wana jest nowa gwiazda, która stanowi cz¦±¢ wspóln¡ pomi¦dzy star¡ gwiazd¡,
a cz¦±ciow¡ gwiazd¡.

Na samym ko«cu, w przypadku gdy liczba reguª w no-

wej gwie¹dzie przekracza dopuszczalny przez u»ytkownika rozmiar, to jest ona
przycinana do zadanej liczby. Wprowadzenie tego progu umo»liwia zmniejszenie
przestrzeni przeszukiwania, która znacz¡co si¦ rozrasta wraz ze wzrostem liczby
pokrywanych przykªadów negatywnych oraz liczb¡ atrybutów warunkowych. Typowym kryterium przycinania jest liczba pokrytych przykªadów pozytywnych, a
w przypadku remisu - preferowane s¡ reguªy o mniejszej liczbie selektorów. Po
utworzeniu gwiazdy, wybierana jest z niej najlepsza reguªa decyzyjna, która jest
nast¦pnie dodawana do aktualnego zbioru reguª decyzyjnych.

Mechanizm ten

sekwencyjnie generuje reguªy decyzyjne, a» do pokrycia wszystkich przykªadów
pozytywnych. Caªy proces jest powtarzany dla ka»dej etykiety klasy decyzyjnej.
Wi¦cej szczegóªów na temat algorytmu AQ mo»na znale¹¢ w [67].
Kolejny algorytmCN2, zaproponowany w [19], modykuje algorytm AQ
w celu lepszego uwzgl¦dnienia obecno±ci specycznych przykªadów (tzw.

no-

isy examples) oraz zwi¦kszania przestrzeni poszukiwania reguª decyzyjnych. W
przeciwie«stwie do algorytm AQ, który generuje nieuporz¡dkowany zbiór reguª,
CN2 mo»e tworzy¢ tak»e uporz¡dkowany zbiór (list¦) reguª decyzyjnych.
dziaªa w sposób iteracyjny.

CN2

W ka»dej iteracji poszukuje on reguªy, która po-

krywa wiele przykªadów z klasy

ck

oraz niewiele przykªadów z pozostaªych klas.

Kiedy zostanie znaleziona najlepsza reguªa decyzyjna (wyznaczona za pomoc¡
miary entropii [82]), to jest ona dodawana na koniec aktualnej listy decyzyjnej,
a przykªady przez ni¡ pokryte s¡ usuwane ze zbioru przykªadów ucz¡cych. Proces generowania reguª jest powtarzany dopóki utworzone reguªy decyzyjne nie
speªni¡ specjalnego warunku stopu. Algorytm CN2 poszukuje nowych reguª, wykonuj¡c wyszukiwanie od postaci bardziej ogólnej do szczegóªowej. Na ka»dym
etapie, CN2 przechowuje ograniczony zbiór lub gwiazd¦ z najlepszymi reguªami
decyzyjnymi znalezionymi do tej pory. System analizuje tylko specjalizacje tego
zestawu reguª za pomoc¡ przeszukiwania wi¡zk¡ (ang. beam search). Reguªa jest
specjalizowana albo poprzez dodanie nowego warunku elementarnego lub usuni¦cie jednej warto±ci rozª¡cznej z istniej¡cych selektorów.

Ka»da reguªa mo»e

by¢ specjalizowana na kilka sposobówCN2 generuje i ocenia wszystkie z nich.
Na ko«cu, aktualna gwiazda jest przycinana przez usuni¦cie reguª z najni»sz¡
warto±ci¡ rangi mierzon¡ za pomoc¡ zdeniowanej funkcji oceny, np. statystyk¡
wska¹nika wiarygodno±ci. Bardziej szczegóªowy opis algorytmu CN2 znajduje si¦
w [19].
Innym reprezentantem reguªowych algorytmów sekwencyjnego pokrywania
jest MODLEM zaproponowany w [84]. Generuje on minimalny nieuporz¡dkowany
zbiór reguª decyzyjnych dla ka»dego poj¦cia

ck .

Jest on w szczególno±ci dedyko-

wany do przetwarzania danych zawieraj¡cych zarówno dane nominalne jak i numeryczne. Ponadto, potra on poradzi¢ sobie z niespójnymi opisami przykªadów
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ucz¡cych oraz brakuj¡cymi warto±ciami atrybutów warunkowych. Poszukiwanie
najlepszej reguªy decyzyjnej oraz wybór najlepszego warunku elementarnego jest
kontrolowany za pomoc¡ kryterium b¦d¡cym zmodykowan¡ wersj¡ oceny entropii w pokryciu [82]). Bardziej szczegóªowy opis algorytmu MODLEM mo»na
znale¹¢ w [84].
Obecnie najpopularniejszym algorytmem o mocno rozwini¦tym mechanizmie
przycinania reguª jest RIPPER [20]. Algorytm ten bazuje na idei IREP (ang. incremental reduced error pruning), w której zbiór ucz¡cy dzielony jest na dwa pod-

gs

zbiory: zbiór sªu»¡cy do indukcji reguª
do przycinania reguª

ps

(ang. growing set) oraz zbiór sªu»¡cy

(ang. pruning set). W pierwszej kolejno±ci za pomoc¡

odpowiednich metod indukcji generowane s¡ reguªy decyzyjne z przykªadów znajduj¡cych si¦ w podzbiorze
na podzbiorze

rs

gs.

Nast¦pnie otrzymany zbiór reguª jest przycinany

za pomoc¡ typowych operatorów przycinania jak np. usuwanie

warunku elementarnego reguªy lub usuwanie pojedynczej reguªy. Na ka»dym etapie upraszczania zbioru reguª wybierany jest ten operator, który maksymalizuje
redukcj¦ bª¦du klasykacji na podzbiorze

rs.

Przycinanie istniej¡cego zbioru re-

guª jest zatrzymywane, gdy jakakolwiek modykacja zbioru reguª spowodowaªaby
wzrost bª¦du klasykacji na zbiorze

rs.

W powy»szy sposób algorytm RIPPER

generuje reguªy dla klas mniejszo±ciowych, natomiast ostatnia klasa, która zawiera najwi¦cej przykªadów wskazywana jest przez reguª¦ domy±ln¡.

Oznacza

to, »e za pomoc¡ algorytmu RIPPER uzyskuje si¦ uporz¡dkowany zbiór reguª
decyzyjnych (list¦ decyzyjn¡).
Wygenerowany zbiór reguª decyzyjnych mo»e by¢ wykorzystany do klasykacji nowych przykªadów ucz¡cych.

Klasykacja nowych obiektów bazuje na

dopasowywaniu opisu przykªadu do cz¦±ci warunkowej reguªy. Wyró»ni¢ mo»na
dwa gªówne typy takiego dopasowania:

exible ).

peªne (caªkowite )

oraz

cz¦±ciowe

(ang.

Peªne dopasowanie ma miejsce, kiedy wszystkie warunki elementarne

reguªy pasuj¡ do warto±ci atrybutów opisuj¡cych przykªad. W przypadku, gdy
istnieje przynajmniej jeden warunek elementarny reguªy, który nie pasuje do opisu
przykªadu, to mamy do czynienia z dopasowaniem cz¦±ciowym. Ponadto mo»e
wyst¡pi¢ sytuacja braku dopasowania opisu przykªadu do którejkolwiek z reguªy.
W celu rozstrzygni¦cia sytuacji koniktowych przy dopasowaniu opisu przykªadu klasykator reguªowy musi zosta¢ wyposa»ony w strategi¦ klasykacyjn¡.
Dziaªa ona w ró»ny sposób w zale»no±ci od tego, czy wygenerowany zbiór reguª
decyzyjnych jest uporz¡dkowany czy nie. W przypadku uporz¡dkowanej listy reguª decyzyjnych, pierwsza reguªa, która pokrywa przykªad ucz¡cy jest u»ywana
do jego klasykacji, a pozostaªe reguªy nie s¡ ju» sprawdzane.

W przypadku,

gdy »adna z istniej¡cych reguª nie pokrywa przykªadu ucz¡cego, wykorzystywana
jest reguªa domy±lna. Reguªa ta wskazuje na klas¦ wi¦kszo±ciow¡ (najliczniejsz¡
klas¦) wyst¦puj¡c¡ w danych ucz¡cych.
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Z kolei dla nieuporz¡dkowanego zbioru reguª konieczna jest identykacja wszystkich reguª decyzyjnych pokrywaj¡cych dany przykªad.
wyst¡pienia jednej z trzech sytuacji:

Stwarza to mo»liwo±¢

unikalnego dopasowania

(przykªad zostaª

pokryty przez jedn¡ lub kilka reguª wskazuj¡cych na t¦ sam¡ klas¦ decyzyjn¡),

dopasowania wielokrotnego
ró»ne klasy decyzyjne) lub

(przykªad zostaª pokryty przez reguªy wskazuj¡ce na

braku dopasowania

do jakiejkolwiek reguªy. W dwóch

ostatnich sytuacjach decyzja jest niejednoznaczna i wymagany jest dodatkowy
mechanizm rozstrzygania takich sytuacji. Znane s¡ ró»ne strategie, których przegl¡d mo»na znale¹¢ m.in. w [32].
Jednym z mo»liwych rozwi¡za« takich koniktowych sytuacji jest strategia
zaproponowana przez Grzymaª¦-Busse [41]. Opiera si¦ ona na gªosowaniu reguª
decyzyjnych dopasowanych do nowego przykªadu za pomoc¡ ich miary wsparcia.
Caªkowite wsparcie dla klasy

ck

deniowane jest jako:

wsparcie(ck ) =

nr
X

wsparcie(ri ),

(2.25)

i

ri jest dopasowan¡ reguª¡ wskazuj¡c¡ na klas¦ ck , nr jest liczb¡ takich reguª
wsparcie(ri ) jest wsparciem reguªy ri , czyli liczb¡ przykªadów ucz¡cych nale»¡cych do klasy ck pokrytych przez reguª¦ ri . Nowy przykªad jest przypisywany
do klasy decyzyjnej o najwy»szej warto±ci caªkowitego wsparcia wsparcie(ck ).

gdzie
oraz

W przypadku braku dopasowania do jakiejkolwiek istniej¡cej reguªy decyzyjnej, rozwa»ane jest cz¦±ciowe dopasowanie istniej¡cych reguª decyzyjnych do nowego przykªadu. Z tego powodu wprowadzony zostaª wspóªczynnik dopasowania

dopasowanie(r, x), obliczany jako stosunek warunków elementarnych reguªy r dopasowanych do przykªadu x do liczby selektorów wyst¦puj¡cych w regule r . W
takiej sytuacji caªkowite wsparcie dla klasy ck deniowane jest jako:
nrd
X
wsparcie(ck ) =
(dopasowanie(ri , x) ∗ wsparcie(ri )),

(2.26)

i
gdzie

nrd

jest liczb¡ cz¦±ciowo dopasowanych reguª.

Nowy przykªad jest tak»e

przypisywany do klasy decyzyjnej o najwy»szej warto±ci caªkowitego wsparcia

wsparcie(ck ).
Innym przykªadem strategii klasykacyjnej jest idea reguª najbli»szych. Zostaªa ona zaproponowana przez Stefanowskiego w [83].

Jest ona stosowana w

przypadku, gdy» »adna z istniej¡cych reguª decyzyjnych nie pokrywa klasykowanego przykªadu.

Pod poj¦ciem

reguªy bliskie

rozumie si¦ te reguªy, których

cz¦±¢ warunkowa ró»ni si¦ najmniej od opisu przykªadu w sensie miary odlegªo±ci
opisanej wzorem [84]:

DR(r, x) =

1
1 X
[
(ki ∗ dpi )] p ,
m at ∈r
i
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(2.27)

m jest liczb¡ atrybutów wyst¦puj¡cych w regule r, ki jest wag¡ atrybutu ati
(zazwyczaj równ¡ 1), p jest wykªadnikiem miary odlegªo±ci, a di jest odlegªo±ci¡
pomi¦dzy warto±ci¡ atrybutu ati w opisie obiektu a warunkiem elementarnym
reguªy r dla tego atrybutu. Warto±¢ odlegªo±ci di zale»y od typu atrybutu ati .
Dla atrybutów nominalnych di = 1, gdy istnieje ró»nica mi¦dzy opisem przykªadu
a warunkiem elementarnym reguªy. W przeciwnym raziedi = 0. Dla atrybutów
|(warto±¢ati −vi )|
liczbowych di =
, gdzie warto±¢ati jest warto±ci¡ atrybutu ati w
(vimax −vimin )
przykªadzie x, vi jest warto±ci¡ w warunku elementarnym reguªy r dla atrybutu
ati , a vimax oraz vimin stanowi¡ maksymaln¡ oraz minimaln¡ warto±¢ w dziedzinie
atrybutu ati . Nowy przykªad przypisywany jest do klasy decyzyjnej ck , dla której
gdzie

osi¡gana jest najwy»sza warto±¢ wyra»enia deniowanego jako [84]:

X

(1 − DR(ri , x)) ∗ |[P (ri )]ck |,

(2.28)

ri ∈Rdk
gdzie

Rdk

oznacza zbiór reguª cz¦±ciowo dopasowanych do przykªadu

waj¡cych przykªady z klasy
przez reguª¦

ri

ck ,

a

|[P (ri )]ck |
ck .

x

pokry-

jest liczb¡ przykªadów pokrywanych

nale»¡cych do klasy

Ponadto, strategie klasykacyjne mog¡ zosta¢ dostosowane do powstrzymywania si¦ od przewidywania klasy decyzyjnej, gdy ostateczna decyzja jest niepewna.
Zmiana ta mo»e mie¢ wpªyw na ostateczn¡ trafno±¢ klasykacji klasykatora zªo»onego zbudowanego z klasykatorów reguªowych. Idea ta zostaªa zbadana przez
Bªaszczy«ski i in. w [5].
Ze wzgl¦du na naturaln¡ i ªatw¡ form¦ reprezentacji, reguªy decyzyjne mog¡
by¢ analizowane i interpretowane przez czªowieka.

S¡ one tak»e bardziej zwi¦-

zªe ni» inne znane reprezentacje wiedzy. Podsumowuj¡c, zapewniaj¡ one dobr¡
interpretowalno±¢ i elastyczno±¢ zada« eksploracji danych. Pomimo takich potencjalnych zalet nie s¡ one jednak silnie wykorzystywane w eksploatacji strumieni
danych [34]. Dotychczas zaproponowano tylko kilka propozycji, które krótko opisuje si¦ w kolejnych podrozdziaªach.

2.5.1 FLORA
Autorzy rodziny algorytmów o nazwie FLORA postawili tez¦, »e efektywne uczenie si¦ ze zmiennych ±rodowisk wymaga algorytmów, które speªniaj¡ okre±lone
wymagania [93]:

•

mog¡ wykry¢ zmian¦ bez jawnej detekcji,

•

mog¡ uaktualnia¢ swoj¡ wiedz¦ w zale»no±ci od zaistniaªej zmiany,

•

mog¡ wykorzystywa¢ poprzednie opisy, w przypadku powracaj¡cych poj¦¢.
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Aby je osi¡gn¡¢ zdecydowali si¦ zastosowa¢ znany ju» wcze±niej mechanizm

przesuwnego

(ang.

okna

windowing mechanism, sliding window mechanism ), które
staªy lub zmienny roz-

przechowuje tylko ostatnie przykªady. Okno to mo»e mie¢

miar. Nowe przykªady, gdy tylko si¦ pojawi¡, s¡ dodawane do okna, natomiast
stare s¡ usuwane, gdy speªnione s¡ okre±lone kryteria. Wszelkie modykacje w
oknie przesuwnym wymuszaj¡ aktualizacj¦ wiedzy klasykatorów, w celu zachowania spójno±ci z aktualnie pami¦tanymi przykªadami ucz¡cymi.
Rodzina algorytmów indukcji reguª FLORA przetwarza dane tylko o charakterze nominalnym, w których atrybut decyzyjny przyjmuje tylko dwie warto±ci
(problem binarny, dwuklasowy). Ka»de z tych poj¦¢ decyzyjnych reprezentowane
jest przez trzy zbiory: ADES (Accepted DEScriptors), NDES (Negative DEScriptors) and PDES (Potential DEScriptors). Zbiór ADES zawiera deskryptory, czyli
warunki elementarne reguªy, pokrywaj¡ce tylko przykªady pozytywne wybranego
poj¦cia, natomiast NDEStylko przykªady negatywne. Zbiór PDES skªada si¦
z deskryptorów pokrywaj¡cych zarówno przykªady pozytywne jak i negatywne.
Zbiór ADES jest wykorzystywany do klasykacji nowo nadchodz¡cych przykªadów, natomiast NDES pomaga zapobiega¢ nadmiernej generalizacji zbioru ADES.
Zbiór PDES stanowi rodzaj tymczasowego bufora dla deskryptorów, które mog¡
sta¢ si¦ istotnymi w przyszªo±ci [93]. Z ka»dym deskryptorem zwi¡zane s¡ liczniki,
które wskazuj¡ na liczb¦ pokrytych przykªadów pozytywnych oraz negatywnych
z aktualnego okna przesuwnego. Liczniki te s¡ aktualizowane po ka»dej modykacji zawarto±ci okna czasowego (zarówno po dodaniu jak i usuni¦ciu przykªadu
ucz¡cego). Ka»dy deskryptor jest przechowywany w pami¦ci tak dªugo, dopóki
pokrywa przynajmniej jeden przykªad z okna czasowego. Pseudokod podstawowej
wersji algorytmu FLORA przedstawiony zostaª jako Algorytm 8.
Algorytm FLORA dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. Gdy pojawia si¦ nowy przykªad ucz¡cy, to jest on dodawany do okna przesuwnego. W przypadku nadej±cia
przykªadu pozytywnego mo»liwe s¡ trzy sytuacje (Algorytm 8, linie 117):

•

nowy deskryptor jest dodawany do zbioru ADES,

•

opisy, które istniej¡ w zbiorze ADES s¡ generalizowane, aby pokryªy nowy
przykªad pozytywny

•

deskryptory przechowywane w zbiorze NDES zostaj¡ przeniesione do PDES.

W pierwszej kolejno±ci w celu znalezienia opisów pokrywaj¡cych nowy pozytywny przykªad ucz¡cy przeszukiwany jest zbiór ADES (Algorytm 8, linie 36).
Je±li nie zostaª znaleziony »aden deskryptor, to wykonywana jest generalizacja
opisów istniej¡cych w zbiorze ADES (Algorytm 8, linie 78).

Je±li w zbiorze

ADES nie ma deskryptora pokrywaj¡cego nowy przykªad pozytywny oraz próba
generalizacji zako«czyªa si¦ niepowodzeniem, to peªny opis przykªadu ucz¡cego
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Algorytm 8: Podstawowy algorytm FLORA

: nowy przykªad ucz¡cy;
zbiór ADES; P DESzbiór PDES; N DESzbiór NDES
:
,
,
zaktualizowane zbiory z deskryptorami
dopasowanie = faªsz;

Wej±cie e
ADES
Wyj±cie ADES P DES N DES
1 if (E jest przykªadem pozytywnym) then

2
3
4
5
6
7
8

foreach (i = 1 .. |ADES|) do
if (ADESi pokrywa e) then

zwi¦ksz warto±¢ licznika przykªadów pozytywnych i-tego deskryptora;
dopasowanie = prawda;
if (
) then
znajd¹ generalizacj¦ deskryptora ze zbioru ADES bior¡c pod uwag¦ deskryptory zawarte w
PDES oraz NDES;
if ((
)
(
)) then
dodaj peªny opis przykªadu jako deskryptor do zbioru ADES;
dopasowanie == faªsz

9
dopasowanie == faªsz oraz generalizacja
10
11
foreach (i = 1 .. |P DES|) do
12
if (P DESi pokrywa e) then
13
14
foreach (i = 1 .. |N DES|) do
15
if (N DESi pokrywa e) then
16
17
18 else if (E jest przykªadem negatywnym) then
19
20
foreach (i = 1 .. |N DES|) do
21
if (N DESi pokrywa e) then
22
23
24
if (dopasowanie == faªsz) then
25

si¦ nie powiodªa

zwi¦ksz warto±¢ licznika przykªadów pozytywnych i-tego deskryptora;

zwi¦ksz warto±¢ licznika przykªadów pozytywnych i-tego deskryptora;
przenie± i-ty deskryptor ze zbioru NDES do PDES;
dopasowanie = faªsz;
zwi¦ksz warto±¢ licznika przykªadów negatywnych i-tego deskryptora;
dopasowanie = prawda;
znajd¹ generalizacj¦ deskryptora ze zbioru NDES bior¡c pod uwag¦ deskryptory zawarte w
PDES oraz ADES;
if ((
)
(
)) then
dodaj peªny opis przykªadu jako deskryptor do zbioru NDES;

26
dopasowanie == faªsz oraz generalizacja si¦ nie powiodªa
27
28
foreach (i = 1 .. |P DES|) do
29
if (P DESi pokrywa e) then
30
31
foreach (i = 1 .. |ADES|) do
32
if (ADESi pokrywa e) then
33
34
35 if (okno przesuwne jest peªne) then
36
Eold
37
if (Eold jest przykªadem pozytywnym) then
38
foreach (i = 1 .. |ADES|) do
39
if (ADESi pokrywa Eold ) then
40
41
if (licznik przykªadów pozytywnych i-tego deskryptora == 0) then
42
43
foreach (i = 1 .. |P DES|) do
44
if (P DESi pokrywa Eold ) then
45
46
if (licznik przykªadów pozytywnych i-tego deskryptora == 0) then
47
48
else if (Eold jest przykªadem negatywnym) then
49
foreach (i = 1 .. |N DES|) do
50
if (N DESi pokrywa Eold ) then
51
52
if (licznik przykªadów negatywnych i-tego deskryptora == 0) then
53
54
foreach (i = 1 .. |P DES|) do
55
if (P DESi pokrywa Eold ) then
56
57
if (licznik przykªadów negatywnych i-tego deskryptora == 0) then
58
59 Return ADES ;P DES ;N DES

zwi¦ksz warto±¢ licznika przykªadów negatywnych i-tego deskryptora;

zwi¦ksz warto±¢ licznika przykªadów negatywnych i-tego deskryptora;
przenie± i-ty deskryptor ze zbioru ADES do PDES;
usu« najstarszy przykªad ucz¡cy z okna przesuwnego;

zmniejsz warto±¢ licznika przykªadów pozytywnych i-tego deskryptora;
usu« i-ty deskryptor ze zbioru ADES;
zmniejsz warto±¢ licznika przykªadów pozytywnych i-tego deskryptora;
przenie± i-ty deskryptor ze zbioru PDES do NDES;
zmniejsz warto±¢ licznika przykªadów negatywnych i-tego deskryptora;
usu« i-ty deskryptor ze zbioru NDES;
zmniejsz warto±¢ licznika przykªadów negatywnych i-tego deskryptora;
przenie± i-ty deskryptor ze zbioru PDES do ADES;
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dodawany jest do zbioru ADES jako nowy deskryptor (Algorytm 8, linie 910).
W nast¦pnej kolejno±ci przegl¡dany jest zbiór PDES. Dla wszystkich deskryptorów pokrywaj¡cych nowy przykªad pozytywny zwi¦kszany jest licznik pokrytych
przykªadów pozytywnych (Algorytm 8, linie 1113). Na samym ko«cu analizowany jest zbiór NDES. Deskryptory, które pokrywaj¡ nowy przykªad pozytywny
przenoszone s¡ do zbioru PDES oraz wykonywana jest aktualizacja ich liczników
(Algorytm 8, linie 1417).
W przypadku gdy przykªad ucz¡cy jest przykªadem negatywnymrozpatrywane
s¡ analogiczne sytuacje tylko w odniesieniu do zbioru NDES (Algorytm 8, linie 1834).

W pierwszej kolejno±ci w celu znalezienia opisów pokrywaj¡cych

nowy negatywny przykªad ucz¡cy przeszukiwany jest zbiór NDES (Algorytm 8,
linie 2023).

Je±li taki deskryptor nie zostaª odnaleziony, to wykonywana jest

generalizacja opisów ze zbioru NDES (Algorytm 8, linie 2425). Je±li w zbiorze
NDES nie ma deskryptora pokrywaj¡cego nowy przykªad negatywny oraz próba
generalizacji zako«czyªa si¦ niepowodzeniem, to peªny opis przykªadu ucz¡cego
dodawany jest do zbioru NDES jako nowy deskryptor (Algorytm 8, linie 2627).
W nast¦pnej kolejno±ci przegl¡dany jest zbiór PDES. Dla wszystkich deskryptorów pokrywaj¡cych nowy przykªad negatywny zwi¦kszany jest licznik pokrytych
przykªadów negatywnych (Algorytm 8, linie 2830). Na samym ko«cu analizowany jest zbiór ADES. Deskryptory, które pokrywaj¡ nowy przykªad negatywny
s¡ przenoszone do zbioru PDES oraz wykonywana jest aktualizacja ich liczników
(Algorytm 8, linie 3134).
Je±li przykªad ucz¡cy jest usuwany z okna czasowego, to zmniejszane s¡ odpowiednie liczniki (Algorytm 8, linie 3559).

Mo»e to skutkowa¢ usuni¦ciem

deskryptora lub jego migracj¡ ze zbioru PDES do ADES lub NDES w zale»no±ci
od typu przykªadu ucz¡cego (pozytywny lub negatywny).
Je±li usuwany przykªad pochodzi z klasy pozytywnej, to w pierwszej kolejno±ci odwiedzany jest zbiór ADES. Liczniki pokrytych przykªadów pozytywnych
dla deskryptorów pokrywaj¡cych usuwany przykªad s¡ zmniejszane.

Je±li ich

warto±¢ spadnie do 0, to dany deskryptor jest usuwany ze zbioru ADES (Algorytm 8, linie 3842). Nast¦pnie sprawdzany jest zbiór PDES. Liczniki pokrytych
przykªadów pozytywnych dla deskryptorów pokrywaj¡cych usuwany przykªad s¡
zmniejszane. Je±li ich warto±¢ spadnie do 0, to dany deskryptor zostaje przeniesiony ze zbioru PDES do NDES (Algorytm 8, linie 4347).
Je±li usuwany przykªad pochodzi z klasy negatywnej, to w pierwszej kolejno±ci odwiedzany jest zbiór NDES. Liczniki pokrytych przykªadów negatywnych
dla deskryptorów pokrywaj¡cych usuwany przykªad s¡ zmniejszane.

Je±li ich

warto±¢ spadnie do 0, to dany deskryptor jest usuwany ze zbioru NDES (Algorytm 8, linie 4953). Nast¦pnie sprawdzany jest zbiór PDES. Liczniki pokrytych
przykªadów negatywnych dla deskryptorów pokrywaj¡cych usuwany przykªad s¡
zmniejszane. Je±li ich warto±¢ spadnie do 0, to dany deskryptor zostaje przenie-
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siony ze zbioru PDES do ADES (Algorytm 8, linie 5458). Przej±cia pomi¦dzy
poszczególnymi zbiorami pokazane s¡ na Rysunku 2.7.

Rysunek 2.7: Przej±cia pomi¦dzy poszczególnymi zbiorami deskryptorów

Zbiory deskryptorów ADES, NDES, oraz PDES s¡ spójne z przykªadami ucz¡cymi przechowywanymi w oknie przesuwnym. Algorytm FLORA nie udost¦pnia
»adnego operatora specjalizacji. Je±li nowy przykªad ucz¡cy nie jest pokrywany
przez »aden z istniej¡cych deskryptorów oraz proces generalizacji zako«czyª si¦
niepowodzeniem, to peªny opis przykªadu jest dodawany do zbioru ADES lub
NDES w zale»no±ci od typu przykªadu (pozytywny lub negatywny).

W takim

przypadku nowy przykªad ucz¡cy traktowany jest jako specyczne ziarno, które
w przyszªo±ci mo»e ulec generalizacji. Algorytm FLORA dokonuje generalizacji
istniej¡cych deskryptorów poprzez upuszczanie cz¦±ci warunkowych reguªy, czyli
usuni¦cie par atrybut-warto±¢ z danego deskryptora.
Podstawowy algorytm FLORA zakªadaª, »e staªa liczba ostatnich przykªadów
ucz¡cych jest wystarczaj¡ca do opisu aktualnych poj¦¢ i dlatego tylko te przykªady byªy przechowywane w oknie przesuwnym o staªym rozmiarze. Jednak»e
pojawia si¦ pytanie, ile przykªadów ucz¡cych nale»y zapami¦tywa¢.
W odpowiedzi autorzy zaproponowali rozszerzenie podstawowego algorytmu
FLORA o heurystyk¦ zmieniaj¡c¡ w sposób dynamiczny rozmiar okna przesuwnego. Motywacj¡ do powstania ulepszonego algorytmu o nazwie FLORA2 byªy
efekty jakie powoduje nieprawidªowo dobrany rozmiar okna.

Zbyt maªe okno

nie b¦dzie przechowywa¢ wystarczaj¡cej liczby przykªadów do odzwierciedlenia
aktualnych poj¦¢. Z drugiej strony zbyt du»y rozmiar okna spowolni reakcj¦ na
zachodz¡ce w ±rodowisku zmiany. Dobra heurystyka modykuj¡ca rozmiar okna
powinna zatem utrzymywa¢ staª¡ wielko±¢ okna w przypadku stabilnego ±rodowiska, natomiast w przypadku zmianypowinna zmniejszy¢ rozmiar okna.

W

mi¦dzyczasie okno powinno si¦ zwi¦ksza¢ a» do uzyskania stabilno±ci ±rodowiska.
Heurystyka zaproponowana we FLORA2, nazwana Window Adjustment Heuristic (WAH), speªnia powy»sze wymagania.
wany jako Algorytm 9.

Jej pseudokod zostaª zaprezento-

W przypadku wykrycia zmiany w ±rodowisku, WAH

zmniejsza rozmiar okna o 20% (Algorytm 9, linie 12). Je±li poj¦cia s¡ bardzo
stabilne, to rozmiar okna jest zmniejszany o 1 (Algorytm 9, linie 34).

Je±li

±rodowisko wydaje si¦ by¢ wystarczaj¡co stabilne, to rozmiar okna pozostaje nie-
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zmienny (Algorytm 9, linie 56).

W przeciwnym razie, je±li algorytm wymaga

dodatkowych przykªadów, to rozmiar okna jest zwi¦kszany o 1 (Algorytm 9, linie 78).
FLORA2 zostaªa przetestowana na sztucznym zbiorze danych wykorzystywanym przez Schlimmera i Grangera w [80]poj¦ciach STAGGER. W problemie tym przykªady ucz¡ce opisane s¡ za pomoc¡ trzech atrybutów warunkowych:

rozmiar

oraz ksztaªt

∈

∈

{maªy, ±redni, du»y}, kolor

∈

{czerwony, zielony, niebieski},

{kwadrat, koªo, trójk¡t}. W zbiorze tym istnieje sekwencja trzech

poj¦¢: (1) rozmiar=maªy
oraz (3) rozmiar=±redni

∧ kolor=czerwony, (2) kolor=zielony ∧ ksztaªt=koªo,
∨ rozmiar=du»y. Autorzy ±rodowiska FLORA wyge-

nerowali losowo 120 przykªadów ucz¡cych i poetykietowali je zgodnie z pewnym
ukrytym kontekstem.

Po przetworzeniu ka»dego przykªadu ucz¡cego, trafno±¢

klasykacji aktualnego modelu byªa ewaluowana na oddzielnym zbiorze testuj¡cym skªadaj¡cym si¦ ze 100 przykªadów. W zbiorze ucz¡cym zmiany zachodziªy
po ka»dych 40 przykªadach.
Uzyskane wyniki pokazaªy, »e po zaj±ciu nagªej zmiany trafno±¢ klasykacji
algorytmu FLORA2 gwaªtowanie spada.

Jednak»e dzi¦ki zastosowaniu heury-

styki WAH, algorytm szybko dostosowuje si¦ do aktualnych poj¦¢ i uzyskuje
trafno±¢ rz¦du 100%.

Eksperyment pokazaª tak»e, »e heurystyka WAH dziaªa

zgodnie z oczekiwaniami. Nagªa zmiana powoduje krótki wzrost rozmiaru okna
przesuwnego, po którym nast¦puje zw¦»enie okna o 20% i usuni¦cie nieistotnych
przykªadów.
Poprzednie wersje algorytmu FLORA bezpowrotnie zapominaªy nieaktualne
opisy poj¦¢. Jednak»e w wielu zastosowaniach poj¦cia mog¡ z czasem powraca¢.
W takim przypadku, ponowne uczenie si¦ tych samych poj¦¢ od zera byªoby
marnowaniem czasu i energii.
Z tego powodu zaproponowano rozszerzenie algorytmu FLORA, zwane FLORA3,
o mechanizm przechowywania oraz przywoªywania poprzednich opisów poj¦¢.
Jest on ±ci±le powi¡zany z heurystyk¡ WAH. Algorytm FLORA3 ró»ni si¦ od
FLORA2 tym, »e po ka»dej fazie uczenia nast¦puje sprawdzenie czy hipotezy
przechowywane w buforze pami¦ci mog¡ zosta¢ ponownie u»yte do opisu aktualnych poj¦¢.
Gªówna idea zakªada, »e w przypadku wyst¡pienia zmiany system powinien
sprawdzi¢, które z hipotez najlepiej odzwierciedlaj¡ przykªady w oknie: nowe,
czy te przechowywane w buforze pami¦ci. Z drugiej strony, w przypadku okresów
stabilno±ci, nale»aªoby zapisywa¢ aktualne opisy poj¦¢ w celu ich ponownego
u»ycia w przyszªo±ci.

O tym czy zapisa¢ aktualne hipotezy, czy wykorzysta¢

poprzednie decyduje heurystyka WAH.
Je±li WAH sygnalizuje zmian¦, to system sprawdza bufor pami¦ci w celu znalezienia najlepszego opisu odzwierciedlaj¡cego przykªady ucz¡ce z aktualnego okna.
Je±li zostanie znaleziony lepszy opis, to zast¦puje on aktualne hipotezy. Proce-
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Algorytm 9: Heurystyka Window Adjustment Heuristic
Wej±cie : N liczba przykªadów pozytywnych pokrytych przez ADES;
S liczba deskryptorów z zbiorze ADES;
accaktualna trafno±¢ klasykacji;
W rozmiar okna przykªadów;
lcgranica dla niskiego pokrycia przez ADES;
hcgranica dla wysokiego pokrycia przez ADES;
ppoziom akceptowalnej trafno±ci klasykacji
Wyj±cie: W 0 nowy rozmiar okna przykªadów
1
2
3
4
5
6
7
8
9

if (( NS < lc) lub ((acc < p) oraz (warto±¢ acc spada))) then /* zmiana */

W 0 = W − 20% ∗ W ;
else if (( NS > 2 ∗ hc) oraz (acc > p)) then
/* wysoka stabilno±¢ */
0
W = W − 1;
else if (( NS > hc) oraz (acc > p)) then
/* stabilno±¢ */
W0 = W;
else
/* potrzeba wi¦cej danych */
W 0 = W + 1;
Return W 0

dura przywracania starych opisów poj¦¢ skªada si¦ z 3 kroków.

W pierwszej

kolejno±ci znajdowany jest najlepszy kandydat spo±ród wszystkich przechowywanych opisów, który najlepiej odzwierciedla przykªady z aktualnego okna czasowego. Jest nim opis, z najwy»szym stosunkiem pokrycia przykªadów pozytywnych do negatywnych z okna czasowego.

Nast¦pnie, aktualizowane s¡ liczniki

najlepszego kandydata tak, aby byªy spójne z aktualnym oknem czasowym. W
ostatnim kroku najlepszy kandydat porównywany jest z aktualnym opisem poj¦¢
za pomoc¡ miary dopasowania. W algorytmie FLORA3 warto±¢ miary dopasowania jest estymowana za pomoc¡ relatywnej zªo»ono±ci hipotezim zbiór ADES
jest bardziej kompaktowy tym jest lepszy. Aby utrzyma¢ wydajno±¢ algorytmu
FLORA3, stare hipotezy nie s¡ sprawdzane po przetworzeniu ka»dego przykªadu
ucz¡cego. S¡ one testowane tylko w przypadku, gdy heurystyka WAH podejrzewa
zaj±cie zmiany. Ponadto najlepszy kandydat jest wyznaczany za pomoc¡ prostej
miary oceny. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [93].
Algorytm FLORA3 zostaª przetestowany na sztucznym zbiorze danych zawieraj¡cych powracaj¡ce poj¦cia. Zbiór danych zostaª skonstruowany z 3 poj¦¢
STAGGER powtarzaj¡cych si¦ cyklicznie trzy raz w nast¦puj¡cy sposób: 123
123123. Przykªady ucz¡ce oraz testuj¡ce zostaªy wygenerowane w taki sam
sposób jak w eksperymentach algorytmu FLORA2. Uzyskane wyniki pokazaªy,
»e przechowywanie oraz ponowne wykorzystywanie zapisanych hipotez prowadzi
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do zauwa»alnego przyspieszenia reakcji na zmian¦ dla powracaj¡cych poj¦¢. W
wi¦kszo±ci przypadków FLORA3 szybciej uzyskuje wy»sz¡ warto±¢ trafno±ci klasykacji ni» FLORA2.
Poprzednie wersje algorytmu FLORA potraªy poradzi¢ sobie z dwoma gªównymi typami zmian oraz z powracaj¡cymi poj¦ciami.

Jednak»e nie byªy one

odporne na szum istniej¡cy w danych. Szum jest jednym z problemów w uczeniu
przyrostowym. Jak bowiem odró»ni¢ prawdziw¡ zmian¦ od drobnej nieregularno±ci w danych, która jest szumem? Metody, które szybko reaguj¡ na wszelkie
zmiany mog¡ by¢ wra»liwe na ka»dy szum. Takie zachowanie mo»ne skutkowa¢
niestabilno±ci¡ dziaªania oraz nisk¡ trafno±ci¡ klasykacji modelu. Idealny klasykator powinien ª¡czy¢ stabilno±¢ i odporno±¢ z dynamicznym i efektywnym
±ledzeniem zmian w ±rodowisku [93].
Z tego powodu w algorytmie FLORA4 zast¡piono sztywny warunek spójno±ci
na rzecz ªagodniejszej denicji niezawodno±ci. W algorytmie FLORA4 dla ka»dego deskryptora wyznaczane s¡ statystyczne przedziaªy ufno±ci wokóª ich trafno±ci klasykacji. Decyzje, kiedy deskryptory maj¡ zosta¢ przeniesione pomi¦dzy
zbiorami, podejmowane s¡ na podstawie relacji pomi¦dzy tymi przedziaªami a
obserwowanymi rozkªadami klas decyzyjnych. Przej±cia deskryptorów pomi¦dzy
zbiorami wykonywane s¡ w nast¦puj¡cych przypadkach [93].

•

Deskryptor pozostaje w zbiorze ADES je±li dolna granica jego przedziaªu
ufno±ci dla trafno±ci klasykacji jest wi¦ksza ni» górna granica przedziaªu
ufno±ci dla obserwowanej cz¦sto±ci klasy decyzyjnej.

•

Deskryptor zostaje przeniesiony ze zbioru ADES do PDES w przypadku
gdy jego przedziaª ufno±ci dla trafno±ci klasykacji zachodzi na przedziaª
ufno±ci dla cz¦sto±ci danej klasy decyzyjnej.

•

Deskryptor jest usuwany ze zbioru ADES je±li górna granica jego przedziaªu
ufno±ci dla trafno±ci klasykacji jest mniejsza ni» dolna granica przedziaªu
ufno±ci dla obserwowanej cz¦sto±ci klasy decyzyjnej.

•

Deskryptor pozostaje w zbiorze NDES tak dªugo jak dolna granica jego
przedziaªu ufno±ci dla trafno±ci klasykacji obliczone dla przykªadów negatywnych z okna czasowego jest wi¦ksza ni» górna granica przedziaªu ufno±ci
dla obserwowanej cz¦sto±ci negatywnej klasy decyzyjnej.

•

Nie ma mo»liwo±ci migracji deskryptorów ze zbioru NDES do PDES. Hipotezy, które nie speªniaj¡ warunku koniecznego s¡ usuwane ze zbioru NDES.

Gªównym efektem tej strategii jest to, »e deskryptory ze zbiorów ADES i NDES
mog¡ pokrywa¢ tak»e przykªady z klasy odpowiednio negatywnej lub pozytywnej.
Zbiór PDES zachowuje si¦ jak bufor deskryptorów, które pokrywaj¡ za du»o
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przykªadów negatywnych lub pokrywaj¡ za maªo przykªadów w ogóle.

Reszta

mechanizmów algorytmu FLORA4 pozostaje bez zmian.
Algorytm FLORA4 zostaª tak»e przetestowany na zbiorze danych zawieraj¡cym poj¦cia STAGGER oraz porównany z wynikami uzyskanymi przez algorytmy
FLORA2 oraz FLORA3. W ±rodowisku wolnym od szumu FLORA4 jest odrobin¦ wolniejszy w reakcji na zmian¦ od swoich poprzedników. Jednak»e ostatecznie uzyskaª on wy»sz¡ trafno±¢ klasykacji. W przypadku danych zawieraj¡cych
szum, reakcja algorytmu FLORA4 jest ponownie odrobin¦ wolniejsza jednak bardzo szybko jego dziaªanie jest zdecydowanie trafniejsze od jego poprzedników i
ró»nica jest wi¦ksza ni» w przypadku danych bez szumu. FLORA4 zostaª tak»e
porównany z przyrostowym algorytmem IB3. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢
w [93].

2.5.2 AQ11-PM+WAH
Algorytmy FLORA przechowywaªy w pami¦ci tylko ostatnie przykªady ucz¡ce.
Istniej¡ tak»e algorytmy, które pami¦taj¡ wybrane przykªady ucz¡ce zamiast
ostatnich. Ten typ pami¦ci nazywany jest

partial instance memory ).
extreme examples), tzn.

cz¦±ciow¡ pami¦ci¡ przykªadów

(ang.

Wybrane przykªady ucz¡ce mog¡ by¢ graniczne (ang.
wyznaczaj¡ lub wzmacniaj¡ granice wyindukowanych

opisów poj¦¢. Z tego powodu s¡ one najistotniejszymi przykªadami ucz¡cymi wartymi pami¦tania. Dlatego w ka»dej fazie uczenia przykªady graniczne s¡ ª¡czone
z aktualnymi przykªadami ucz¡cymi, aby stworzy¢ najbardziej precyzyjny zbiór
reguª decyzyjnych. Dzi¦ki takiemu mechanizmowi nowy zbiór reguª decyzyjnych
jest doskonale dostosowany zarówno do nowych jak i starych przykªadów ucz¡cych. Mo»e to prowadzi¢ do mniejszego przeuczenia podczas uczenia ze zmiennych
±rodowisk [63]. Jednym z systemów posiadaj¡cym cz¦±ciow¡ pami¦¢ przykªadów
jest AQ-PM zaproponowany przez Maloof 'a i Michalskiego w [63]. Stworzyli oni
tak»e ogólny algorytm uczenia z wykorzystaniem cz¦±ciowej pami¦ci przykªadów
przedstawiony jako Algorytm 10.
Na wej±ciu algorytm ten otrzymuje zbiór danych zawieraj¡cy przykªady ucz¡ce
opisane zarówno za pomoc¡ atrybutów nominalnych jak i liczbowych. Nie narzuca
on tak»e »adnych ogranicze« na wielko±¢ przetwarzanych danych.

Pocz¡tkowo

algorytm startuje z pustym zbiorem reguª decyzyjnych oraz pust¡ pami¦ci¡ przykªadów. W pierwszej iteracji, czyli dla pierwszego zbioru przykªadów ucz¡cych,
algorytm dziaªa w sposób blokowy. Poniewa» zbiór reguª oraz pami¦¢ przykªadów s¡ puste, to aktualny zbiór ucz¡cy

AZU

skªada si¦ ze wszystkich przykªa-

dów znajduj¡cych si¦ w przetwarzanym zbiorze danych

Si

(Algorytm 10, linia 3).

Algorytm wykorzystuje go do indukcji nowego zbioru reguª decyzyjnych (Algorytm 10, linia 4). Nast¦pnie, nale»y zdecydowa¢, które przykªady ucz¡ce powinny
tra¢ do cz¦±ciowej pami¦ci przykªadów (Algorytm 10, linia 5). Na sam koniec
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Algorytm 10: Algorytm uczenia z cz¦±ciow¡ pami¦ci¡ przykªadów
Wej±cie : Si aktualny zbiór przykªadów ucz¡cych;
RSp poprzedni zbiór reguª decyzyjnych;
P Mp poprzednia cz¦±ciowa pami¦¢ przykªadów
Wyj±cie: RS zbiór reguª decyzyjnych;
P M aktualna pami¦¢ przykªadów
1
2
3
4
5
6

if (Si 6= ∅) then
ZKP

Si za pomoc¡ RSp ;
utwórz aktualny zbiór ucz¡cy AZU = P Mp ∪ ZKP ;
RS = indukuj nowy zbiór reguª decyzyjnych z AZU oraz RSp ;
P M = wybierz przykªady ekstremalne z AZU za pomoc¡ RS ;
P M = usu« zb¦dne przykªady z pami¦ci P M ;
7 Return RS, P M
= znajd¹ ¹le klasykowane przykªady w

przykªady, które s¡ starsze ni» dopuszczalny wiek lub nie wyznaczaj¡ ju» granic
opisów aktualnych poj¦¢, s¡ zapominane (Algorytm 10, linia 6).

W kolejnych

iteracjach algorytm na pocz¡tku sprawdza, które spo±ród przykªadów ucz¡cych
z aktualnego zbioru

Si

s¡ ¹le klasykowane (Algorytm 10, linia 2). Przykªady te

s¡ ª¡czone z tymi znajduj¡cymi si¦ w cz¦±ciowej pami¦ci przykªadów, a nast¦pnie
indukowany jest nowy zbiór hipotez (Algorytm 10, linia 3). Pozostaªe kroki s¡
analogiczne jak dla pierwszej iteracji dziaªania algorytmu.
Pierwsza propozycja algorytmu, nazwana AQ-PM [63], wykorzystywaªa algorytm sekwencyjnego pokrywania AQ [66] do indukcji zbioru reguª decyzyjnych.
Algorytm AQ losowo wybiera pozytywny przykªad ucz¡cy zwany ziarnem. Nast¦pnie ziarno jest generalizowane jak to tylko mo»liwe maj¡c na uwadze ograniczenia wynikaj¡ce z przykªadów klasy negatywnej. W ten oto sposób generowana jest pojedyncza reguªa decyzyjna. Domy±lnie algorytm AQ wykorzystuje
standardowy mechanizm sekwencyjnego pokrywaniaprzykªady pozytywne z aktualnego zbioru ucz¡cego

Si

pokryte przez wygenerowan¡ reguª¦ s¡ usuwane, a

caªy proces jest powtarzany dopóki wszystkie przykªady pozytywne nie zostan¡
pokryte. Reguªy decyzyjne wygenerowane za pomoc¡ algorytmu AQ s¡ peªne i
spójne.

Oznacza to, »e reguªy wskazuj¡ce na dan¡ klas¦ decyzyjn¡ pokrywaj¡

wszystkie przykªady z danej klasy i nie pokrywaj¡ »adnych przykªadów z innej
klasy decyzyjnej.
Algorytm AQ-PM dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. Na samym pocz¡tku znajduje on przykªady ucz¡ce, które s¡ ¹le klasykowane przy pomocy strategii exible dopasowania (Algorytm 10, linia 2).

Te trudne przykªady s¡ nast¦pnie

ª¡czone z obiektami przechowywanymi w cz¦±ciowej pami¦ci przykªadów (Algorytm 10, linia 3).

Tak utworzony nowy zbiór ucz¡cy jest przekazywany do al-
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gorytmu ucz¡cego (Algorytm 10, linia 4).

Algorytm AQ-PM dziaªa w sposób

blokowy. Oznacza to, »e ka»dorazowo zbiór reguª decyzyjnych jest indukowany
za pomoc¡ statycznego algorytmu AQ z utworzonego wcze±niej zbioru ucz¡cego.
Ka»da reguªa decyzyjna utworzona przez algorytm AQ-PM jest hiperkostk¡ w
dyskretnej
wych [63].

m-wymiarowej

przestrzeni, gdzie

m

jest liczb¡ atrybutów warunko-

Dzi¦ki takiej notacji, znalezione przykªady ekstremalne mog¡ znaj-

dowa¢ si¦ na powierzchni, kraw¦dziach lub w rogach hiperkostki pokrywaj¡cej
je. Autorzy algorytmu skupili si¦ wyª¡cznie na przykªadach le»¡cych na kraw¦dziach. W nast¦pnym kroku, algorytm AQ-PM wyznacza zawarto±¢ cz¦±ciowej
pami¦ci przykªadów (Algorytm 10, linia 5). Schemat znajdowania ekstremalnych
przykªadów ucz¡cych przedstawiony zostaª jako Algorytm 11.

Algorytm 11: Mechanizm znajdowania przykªadów ekstremalnych
Wej±cie : Si aktualny zbiór przykªadów ucz¡cych;
CRreguªy charakterystyczne
Wyj±cie: See zbiór przykªadów ekstremalnych;
1
2
3
4
5

See = ∅;

foreach (reguªa r ∈ CR) do
reguªaMinMax = znajd¹ warto±ci min-max dla atrybutów reguªy

r;

reguªaPrzedziaªowa = stwórz posta¢ przedziaªow¡ dla reguªaMinMax;
dopasowanePrzykªady = znajd¹ przykªady z

Si

o peªnym dopasowaniu do reguªaPrzedziaªowa;

6

See = See ∪ dopasowanePrzykªady;
7 Return See
Aby odnale¹¢ ekstremalne przykªady ucz¡ce, algorytm AQ-PM wykorzystuje

reguªy charakterystyczne. Reguªy te wyznaczaj¡ wspólne cechy przykªadów nale»¡cych do tej samej klasy poprzez formuªowanie najcia±niejszej mo»liwej hiperkostki dookoªa przykªadów z tej samej klasy decyzyjnej. Reguªy charakterystyczne zbudowane s¡ z selektorów dla ka»dego atrybutu warunkowego. Algorytm
AQ-PM uaktualnia zbiór reguª charakterystycznych, aby wybra¢ przykªady le»¡ce
na kraw¦dziach tych reguª. Dla ka»dej reguªy charakterystycznej znajdowane s¡
warto±ci minimalne i maksymalne dla ka»dego atrybutu warunkowego pomijaj¡c
warto±ci po±rednie (Algorytm 11, linia 3). W tym kroku ka»dy selektor reguªy
charakterystycznej jest odwiedzany. Tylko pierwsza i ostatnia warto±¢ wyst¦puj¡ca w regule charakterystycznej jest zostawianawarto±ci po±rednie s¡ usuwane.
Nast¦pnie, ka»dy selektor w wyspecjalizowanej regule jest modykowany tak, aby
stworzyª przedziaª od warto±ci minimalnej do maksymalnej (Algorytm 11, linia 4).
W kolejnym kroku, nowe ekstremalne przykªady pozytywne s¡ wybierane z aktualnego zbioru przykªadów ucz¡cych za pomoc¡ strategii peªnego dopasowania
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do zmodykowanych reguª (Algorytm 11, linia 5).

Na ko«cu, nowo wybrane

przykªady ekstremalne s¡ ª¡czone z tymi, które znajdowaªy si¦ ju» w cz¦±ciowej
pami¦ci przykªadów (Algorytm 11, linia 6). Algorytm AQ-PM wyposa»ony jest w
niejawny mechanizm zapominaniaprzykªady ekstremalne, które nie wyznaczaj¡
ju» granic aktualnych poj¦¢, s¡ usuwane.
Algorytm AQ-PM zostaª przetestowany na trzech problemach: poj¦ciach STAGGER, detekcji rodzajów detonatorów oraz detekcji wtargni¦¢ komputerowych. Algorytm zostaª porównany z prostsz¡ wersja algorytmu AQ-PM (wersja bazowa)
z wyª¡czon¡ cz¦±ciow¡ pami¦ci¡ przykªadów oraz algorytmem IB2. Zbiór danych
z poj¦ciami STAGGER skªadaª si¦ ze 120 przykªadów ucz¡cych, w którym po
ka»dych 40 przykªadach zachodziªy nagªe zmiany. W ka»dym momencie czasu,
pojedynczy przykªad ucz¡cy oraz 100 przykªadów testuj¡cych byªo generowanych
w sposób losowy. Algorytm AQ-PM uzyskaª wy»sze warto±ci trafno±ci klasykacji ni» pozostaªe metody.

Uzyskana trafno±¢ klasykacji jest porównywalna z

t¡ uzyskan¡ przez ±rodowisko FLORA. Rozmiar pami¦ci wykorzystywanej przez
AQ-PM zostaª porównany z wymaganiami algorytmu FLORA2.

rednio przez

caªy proces uczenia FLORA2 utrzymywaªa 15 przykªadów w pami¦ci, gdzie AQPM pami¦taª tylko 6,6 przykªadów. Pozostaªe zbiory danych (detekcja detonatorów oraz detekcja wtargni¦¢ komputerowych) nie byªy wcze±niej wykorzystywane
przez innych badaczy. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [63].
Algorytm AQ-PM zostaª rozszerzony poprzez poª¡czenie mechanizmu selekcji
ekstremalnych przykªadów ucz¡cych z przyrostowym algorytm AQ11. Stworzony
w ten sposób algorytm AQ11-PM opisany zostaª w [64].

Algorytm AQ11 nie

dziaªa w sposób blokowy, lecz przyrostowo generuje reguªy decyzyjne z istniej¡cych reguª oraz dost¦pnych przykªadów ucz¡cych. Standardowa wersja AQ11 nie
posiadaªa pami¦ci przykªadów. Ka»dy przykªad ucz¡cy byª czytany tylko raz i
zapominany po zako«czeniu fazy uczenia. Proces uczenia algorytmu AQ11 skªada
si¦ z trzech gªównych kroków. W pierwszymalgorytm poszukuje trudnych przykªadów ucz¡cych w zbiorze ucz¡cym, tj. takich, które s¡ ¹le klasykowane. Je±li
reguªa pokrywa nowy negatywny przykªad ucz¡cych, to jest ona specjalizowana
za pomoc¡ algorytmu AQ11, aby byªa spójna. Nast¦pnie, nowo utworzona reguªa
jest ª¡czona z pozytywnymi przykªadami ucz¡cymi i nast¦puje jej generalizacja
za pomoc¡ algorytmu AQ, tak aby nie pokry¢ »adnego przykªadu negatywnego.
Algorytm AQ11 wykorzystuje t¦ sam¡ procedur¦ indukcji reguª decyzyjnych zarówno dla klasy pozytywnej jak i negatywnej. Ponadto, proces ten mo»e zosta¢
dostosowany do rozwi¡zywania problemów wieloklasowych. W takim wypadku,
jedna wybrana klasa jest traktowana jako klasa pozytywna, a pozostaªejako
negatywna. Nast¦pnie, opisany powy»ej proces uczenia odbywa si¦ na tak zdeniowanym podziale. Mechanizm binaryzacji powtarzany jest dla ka»dej z mo»liwych warto±ci klasy decyzyjnych. Poniewa» algorytm AQ11 nie posiada pami¦ci
przykªadów, bazuje on na aktualnym zbiorze reguª decyzyjnych. Jest on peªny

47

oraz spójny wyª¡cznie z aktualnie przetwarzanymi przykªadami ucz¡cymi. AQ11
jak ka»dy algorytm przyrostowy jest podatny na kolejno±¢ pojawiania si¦ przykªadów ucz¡cych. Efekt ten mo»e zosta¢ osªabiony poprzez zastosowanie cz¦±ciowej pami¦ci przykªadów ucz¡cych. Jednak»e, dla ró»nych zastosowa«, mo»e by¢
wymagany dodatkowy mechanizm zapominania, który b¦dzie usuwaª stare lub
nieaktualne przykªady ucz¡ce.
Algorytm AQ11-PM zostaª tak»e przetestowany na trzech problemach: poj¦ciach STAGGER, detekcji rodzajów detonatorów oraz detekcji wtargni¦¢ komputerowych.

Dla poj¦¢ STAGGER zostaª on porównany z podstawow¡ wersja

algorytmu AQ11 oraz algorytmem AQ-PM. Zbiór danych zawieraj¡cy poj¦cia
STAGGER byª skonstruowany w taki sam sposób jak w eksperymentach algorytmu AQ-PM. W ka»dym momencie czasu odczytywane byªy trafno±¢ klasykacji oraz liczba przykªadów w pami¦ci. Algorytm AQ11-PM przechowuje wi¦cej przykªadów w porównaniu z AQ-PM. Jednak»e pozwoliªo to na uzyskanie
wy»szej trafno±ci klasykacji ni» jego przeciwnicy. Algorytm AQ11-PM pokonaª
tak»e ±rodowisko FLORA2 na trafno±ci klasykacji uzyskanej dla drugiego i trzeciego poj¦cia, lecz byª sªabszy dla pierwszego kontekstu. Porównuj¡c wymagania
pami¦ciowe, to oba algorytmy rodziny AQ potrzebowaªy mniej przykªadów w pami¦ci ni» ±rodowisko FLORA2. Pozostaªe zbiory danych (detekcja detonatorów
oraz detekcja wtargni¦¢ komputerowych) nie byªy wykorzystywane przez innych
badaczy. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [64].
Algorytm AQ11-PM zostaª poª¡czony ze znan¡ ze ±rodowiska FLORA heurystyk¡ dynamicznej zmiany rozmiaru okna przykªadów WAH (Algorytm 9). Dzi¦ki
zastosowaniu tego mechanizmu algorytm AQ11-PM ma mo»liwo±¢ dostosowywania si¦ do zmian zachodz¡cych w ±rodowisku.

Propozycja ta zostaªa opisana

w [62]. Algorytm AQ11-PM+WAH zostaª przetestowany na zbiorze danych zawieraj¡cym poj¦cia STAGGER. Nowa propozycja zostaªa porównana z jej poprzednikami tj. algorytmem AQ11, AQ11-PM oraz AQ-PM na trafno±ci klasykacji oraz liczbie utrzymywanych przykªadów ucz¡cych.

Wyniki sugeruj¡, »e

klasykatory z cz¦±ciow¡ pami¦ci¡ przykªadów ucz¡ si¦ szybciej ni» zwykªe klasykatory przyrostowe.

Algorytmy AQ11-PM oraz AQ11-PM+WAH pokonaªy

algorytm AQ-PM na wszystkich trzech poj¦ciach. Ponadto, algorytmy AQ-PM,
AQ11-PM oraz AQ11-PM+WAH s¡ porównywalne ze ±rodowiskiem FLORA2 na
uzyskiwanej trafno±ci klasykacji.

Dodatkowo algorytmy z rodziny AQ utrzy-

muj¡ mniej przykªadów ucz¡cych w pami¦ci. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢
w [62].

2.5.3 FACIL
Oba algorytmy, FLORA i AQ11-PM-WAH, nie byªy dostatecznie skuteczne w
eksploracji szybkich i du»ych strumieni danych. W takim trudnym ±rodowisku

48

klasykatory musz¡ dziaªa¢ w sposób ci¡gªy, przetwarzaj¡c ka»dy przychodz¡cy
przykªad tylko raz. Ponadto powinny mie¢ na uwadze narzucone ograniczenia czasowe oraz pami¦ciowe. Nowy algorytm przyrostowy FACIL speªniaj¡cy powy»sze
kryteria zostaª zaproponowany w [30]. FACIL jest akronimem sªów z j¦zyka angielskiego Fast and Adaptive Classier by Incremental Learning.

Indukuje on

zbiór reguª decyzyjnych ze strumieni danych zawieraj¡cych wyª¡cznie atrybuty
liczbowe. Algorytm ten z ka»d¡ reguª¡ decyzyjn¡ zapami¦tuje wybrane przykªady,
które s¡ przez ni¡ pokrytezarówno pozytywne jak i negatywne. Przykªady te
le»¡ bardzo blisko siebie i wyznaczaj¡ aktualne granice danego poj¦cia. FACIL
dopuszcza istnienie reguª cz¦±ciowo dyskryminacyjnych, tj.

takich, które po-

krywaj¡ zarówno przykªady pozytywne jak i negatywne. Algorytm zapami¦tuje
przykªady graniczne dopóki miara ufno±ci reguªy nie spadnie poni»ej zdeniowanego minimalnego poziomu.

Dla przypomnienia, miara ta zdeniowana jest

jako stosunek liczby pozytywnych przykªadów ucz¡cych pokrytych przez reguª¦
do caªkowitej liczby pokrytych przez ni¡ przykªadów ucz¡cych. Kiedy miara ufno±ci dla danej reguªy spadnie poni»ej ustalonej warto±ci minimalnej, to przykªady
z ni¡ zapami¦tane s¡ wykorzystywane do indukcji nowych reguª dyskryminacyjnych. Podej±cie to jest podobne do algorytmu AQ11-PM, z t¡ ró»nic¡, »e FACIL
zapami¦tuje dwa przykªady pozytywne po ka»dym pokrytym przykªadzie negatywnym.

Gwarantuje to, »e w przypadku reguª cz¦±ciowo dyskryminacyjnych

nowe reguªy s¡ tworzone zarówno dla pozytywnych jak i negatywnych przykªadów.

Jednak»e przykªady przechowywane w pami¦ci nie musz¡ by¢ koniecznie

przykªadami granicznymi. Pomimo, »e FACIL jest wra»liwy na kolejno±¢ pojawiania si¦ przykªadów ucz¡cych, to nie osªabia to procesu uczenia.
Pierwsza propozycja algorytmu FACIL operowaªa na

m

atrybutach liczbo-

wych.

Ka»dy przykªad ucz¡cy jest opisany za pomoc¡ znormalizowanego wekm
tora [0, 1]
oraz dyskretnej warto±ci klasy decyzyjnej. Ka»da reguªa decyzyjna r

m zamkni¦tych przedziaªów [Ijd , Ijg ], gdzie d jest doln¡ granic¡
g górn¡ granic¡ [30]. Pomimo »e autorzy o tym nie wspominaj¡,

ma posta¢ zbioru
atrybutu, a

to taka reprezentacja zbli»ona jest do algorytmu Nearest Hyperrectangle [79, 92].
Reguªy decyzyjne w algorytmie FACIL rozdzielone s¡ mi¦dzy ró»nymi zbiorami w
zale»no±ci od wskazywanej klasy decyzyjnej. FACIL nie utrzymuje »adnego globalnego okna z przykªadami ucz¡cymi, lecz zapami¦tane przykªady zwi¡zane s¡ z
poszczególnymi reguªami decyzyjnymi. Ka»da reguªa ma swoje wªasne okno zapisanych przykªadów granicznych. Z ka»d¡ reguª¡ decyzyjn¡ zwi¡zane s¡ tak»e liczniki liczby pokrytych przykªadów pozytywnych, negatywnych oraz indeks ostatnio pokrytego przykªadu.

Wiedza klasykatora jest aktualizowana za ka»dym

razem, gdy dost¦pny jest nowy przykªad ucz¡cy. Pseudokod algorytmu FACIL
zaprezentowany zostaª jako Algorytm 12.
Algorytm FACIL dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. Kiedy pojawia si¦ nowy przykªad ucz¡cy, reguªy decyzyjne wskazuj¡ce na klas¦ decyzyjn¡ przykªadu s¡ prze-
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Algorytm 12: Algorytm FACIL
Wej±cie : enowy przykªad ucz¡cy;
pmin minimalna ufno±¢ reguªy;
κpróg umiarkowanego wzrostu;
RS aktualny zbiór reguª
Wyj±cie: RS 0 zmodykowany zbiór reguª
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

foreach (reguªa rp z tej samej klasy decyzyjnej co przykªad e) do
w

wzrost(rp , e);
if ((w jest minimalne) oraz (w jest umiarkowane)) then
kandydat = reguªa rp ;
if (reguªa rp pokrywa przykªad e) then
zwi¦ksz pozytywne wsparcie reguªy rp ;
= oblicz

aktualizuj indeks ostatnio pokrytego przykªadu dla reguªy

if (negatywne wsparcie reguªy rp wzrosªo) then
dodaj przykªad

e

do okna przykªadów reguªy

rp ;

rp ;

if (przykªad e nie jest pokryty przez reguª¦ wskazuj¡c¡ na klas¦ pozytywn¡)
then
foreach (reguªa rn
wskazuj¡ca na inn¡ klas¦ decyzyjn¡ ni» etykieta przykªadu e) do
if (przykªad e jest pokryty przez reguª¦ rn
wskazuj¡c¡ na klas¦ negatywn¡) then
zwi¦ksz negatywne wsparcie reguªy
dodaj przykªad

e

rn ;

do negatywnego okna reguªy

if (ufno±¢ reguªy rn < pmin ) then

else

rn ;

Rc = indukuj nowe spójne reguªy z przykªadów rn ;
RS 0 = RS ∪ Rc ;
oznacz reguª¦ rn jako niewiarygodn¡;
wyczy±¢ okno przykªadów reguªy rn ;

przeci¦cie = oblicz przeci¦cie reguªy

rn

z kandydatem;

if (przykªad e nie jest pokryty przez reguª¦ wskazuj¡c¡ na klas¦ negatywn¡)
then
if (przeci¦cie 6= ∅) then
odrzu¢ kandydata;

re = generuj maksymalnie specyczn¡ reguª¦ dla przykªadu e;
RS 0 = RS ∪ re ;
else if (przeci¦cie = ∅) then
g = generalizuj kandydata w odniesieniu do przykªadu example e;
RS 0 = RS ∪ g ;
0
usu« niepotrzebne reguªy ze zbioru RS ;
0
zaktualizuj okno z przykªadami ucz¡cymi dla ka»dej reguªy w RS ;
0
Return RS
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gl¡dane (Algorytm 12, linie 19), a nast¦pnie generalizacja niezb¦dna do opisu
nowo przybyªego przykªadu ucz¡cego jest obliczana za pomoc¡ formuªy (Algorytm 12, linia 2):

wzrost(r, xi ) =

m
X

(wj − rj ),

(2.29)

j=1
gdzie

wj = max(xij ; Ijg ) − min(xij ; Ijd )

oraz

rj = Ijg − Ijd .

Powy»sza miara wzrostu faworyzuje te reguªy, które wymagaj¡ najmniejszych
zmian w jak najmniejszej liczbie atrybutów warunkowych. Reguªa z najmniejsz¡
warto±ci¡ miary wzrostu staje si¦ kandydatem do generalizacji (Algorytm 12, linie 34). Jednak»e reguªa jest brana pod uwag¦ jako mo»liwy kandydat tylko je±li
nowy przykªad ucz¡cy mo»e zosta¢ uchwycony poprzez umiarkowany wzrost (Algorytm 12, linie 34). Ma to miejsce wtedy, gdy
gdzie

κ ∈ (0; 1]

[30].

∀ j ∈ {1..m} : wj − rj ≤ κ,

Je±li zostanie znaleziona reguªa pokrywaj¡ca przykªad

ucz¡cy, to licznik jej pokrytych przykªadów pozytywnych jest zwi¦kszany o 1
oraz indeks ostatnio pokrytego przykªadu jest ustawiany na indeks aktualnie przetwarzanego przykªadu ucz¡cego (Algorytm 12, linie 57). Przykªad ucz¡cy jest
dodawany do okna reguªy je±li licznik pokrytych przykªadów negatywnych zostaª
wcze±niej zwi¦kszony o 1 (Algorytm 12, linie 89).
Je±li »adna z reguª wskazuj¡cych na klas¦ decyzyjn¡ przykªadu nie zostaªa dopasowana (Algorytm 12, linia 10), sprawdzane s¡ reguªy wskazuj¡ce na pozostaªe
klasy decyzyjne (Algorytm 12, linie 1121). Je±li »adna z tych reguª nie pokrywa
przykªadu ucz¡cego, to testowane jest ich przeci¦cie ze znalezionym wcze±niej
kandydatem (Algorytm 12, linia 21). Je±li istnieje cz¦±¢ wspólna, to potencjalny
kandydat zostaje odrzucony (Algorytm 12, linia 24).

Je±li cz¦±¢ wspólna kan-

dydata z reguªami wskazuj¡cymi na inne klasy decyzyjne jest pusta, to jest on
poddawany generalizacji (Algorytm 12, linie 2729).

Je±li przykªad zostaª po-

kryty przez reguª¦ z innej klasy decyzyjnej (Algorytm 12, linia 12), to licznik jej
negatywnego pokrycia jest zwi¦kszany o 1 (Algorytm 12, linia 13). Dodatkowo
przykªad ten jet dodawany do okna przykªadów zwi¡zanego z t¡ reguª¡ (Algorytm 12, linia 14). Je±li miara ufno±ci dla tej reguªy spadªa poni»ej ustalonego
poziomu minimalnego (Algorytm 12, linia 15), to nowe czyste reguªy generowane
s¡ z przykªadów znajduj¡cych si¦ w oknie przykªadów pierwotnej reguªy i s¡ one
dodawane do istniej¡cego zbioru reguª (Algorytm 12, linie 1617). Stara reguªa
jest natomiast oznaczana jako niewiarygodna (Algorytm 12, linia 18) i nie mo»e
by¢ ju» brana pod uwag¦ w procesie generalizacji, nawet reguª wskazuj¡cych na
inn¡ klas¦ decyzyjn¡.

Okno przykªadów zwi¡zane z niewiarygodn¡ reguª¡ jest

czyszczone (Algorytm 12, linia 19).
Je±li nie istnieje »adna reguªa pokrywaj¡ca przetwarzany przykªad ucz¡cy oraz
nie istnieje kandydat do generalizacji, to w takim przypadku maksymalnie specy-

51

czna reguªa opisuj¡ca przykªad ucz¡cy jest dodawana do odpowiedniego zbioru
reguª decyzyjnych (Algorytm 12, linie 2226).
Reguªy decyzyjne mog¡ by¢ tak»e usuwane z odpowiednich zbiorów reguª (Algorytm 12, linia 30). Reguªa jest usuwana gdy jest oznaczona jako niewiarygodna,
a jej wsparcie jest ni»sze ni» wsparcia reguª wygenerowanych na jej podstawie.
Drugim powodem usuwania reguª jest sytuacja, w której liczba zablokowanych
generalizacji dla reguª z innych klas przekroczyªa wsparcie tej reguªy.
Algorytm FACIL zostaª tak»e wyposa»ony w mechanizm zapominania, który
usuwa zb¦dne przykªady ucz¡ce (Algorytm 12, linia 31). Jawny mechanizm polega na tym, »e przykªady, które s¡ starsze ni» próg wieku zdeniowany przez
u»ytkownika, s¡ usuwane.

Niejawne zapominanie ma miejsce wtedy, gdy przy-

kªady nie wyznaczaj¡ ju» granic opisów aktualnych poj¦¢.
Jak ka»dy klasykator reguªowy, FACIL tak»e zostaª wyposa»ony w strategi¦
klasykacyjn¡. Nowy przykªad ucz¡cy jest klasykowany przez reguªy decyzyjne,
które go pokrywaj¡. Reguªy decyzyjne oznaczone jako niewiarygodne nie bior¡
udziaªu w klasykacji.

Reguªy spójne klasykuj¡ przykªad za pomoc¡ peªnego

dopasowania, natomiast niespójne reguªy decyzyjne zachowuj¡ si¦ jak algorytm
najbli»szego s¡siada i klasykuj¡ nowy przykªad za pomoc¡ ich odlegªo±ci. Autorzy nie wyja±niaj¡ jak dokªadnie dziaªa ten mechanizm. Prawdopodobnie obliczaj¡ oni odlegªo±¢ euklidesow¡ pomi¦dzy nowym przykªadem, a granicami reguª.
W przypadku, gdy »adna z reguª nie pokrywa przykªadu ucz¡cego, to jest on przydzielany do klasy decyzyjnej wiarygodnej reguªy o najmniejszej warto±ci miary
wzrostu oraz pustej cz¦±ci wspólnej z innymi reguªami z innych klas.
Pocz¡tkowa wersja algorytmu FACIL zostaªa przetestowana na 12 rzeczywistych zbiorach danych dost¦pnych w repozytorium uczenia maszynowego UCI

1

oraz na syntetycznym strumieniu danych opisuj¡cym problem poruszaj¡cej si¦
hiperpªaszczyzny.

W przypadku rzeczywistych zbiorów danych zmiany w ±ro-

dowisku nie zachodziªy.

W trakcie eksperymentów rejestrowane byªy warto±ci

trafno±ci klasykacji, czas przetwarzania oraz liczba wygenerowanych reguª decyzyjnych. FACIL zostaª porównany z algorytmem C4.5Rules. Dla poªowy rzeczywistych zbiorów danych FACIL uzyskaª lepsz¡ trafno±¢ klasykacji. Poniewa»
FACIL czyta ka»dy przykªad ucz¡cy tylko raz, to jego czas przetwarzania jest znacz¡co krótszy ni» czas dziaªania C4.5Rules. Dla strumienia danych opisuj¡cego
kr¦c¡c¡ si¦ hiperpªaszczyzn¦ autorzy oceniali koszty obliczeniowe w zale»no±ci
od liczby atrybutów warunkowych.

Algorytm FACIL nie zostaª porównany z

»adnym istniej¡cym algorytmem sªu»¡cym do przetwarzania strumieni danych.
Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [30].
Pierwsza wersja algorytmu FACIL zostaªa rozszerzona do przetwarzania danych z atrybutami wyra»onymi w skali nominalnej w [31].

1

see http://archive.ics.uci.edu/ml/
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Formuªa obliczania

miary wzrostu dla reguªy zostaªa zmodykowana, aby uwzgl¦dnia¢ atrybuty nominalne:

wzrost(r, x) =

m
X

∆(Tj , xj ),

(2.30)

j=1

∆(Tj , xj ) = min(|Ijd − xj |; |xj − Ijg |) oraz dla
atrybutów nominalnych: je±li warto±¢ atrybutu przykªadu xi jest pokryta przez
1
reguª¦, to ∆(Tj , xj ) = 0, w przeciwnym razie∆(Tj , xj ) =
.
|dziedzina(atrybutj )|
gdzie dla atrybutów liczbowych:

Rozszerzona wersja algorytmu FACIL zostaªa przetestowana na problemie poruszaj¡cej si¦ hiperpªaszczyzny. Ponownie autorzy skupili si¦ na ewaluacji kosztów obliczeniowych w zale»no±ci od liczby atrybutów. Trafno±¢ klasykacji zaproponowanego algorytmu spada wraz ze wzrostem liczby atrybutów warunkowych.
Ponadto, czas przetwarzania ro±nie wraz ze wzrostem rozmiaru problemu hiperpªaszczyzny. Szczegóªowe wyniki mo»na znale¹¢ w [31].

2.5.4 VFDR
Algorytm Very Fast Decision Rules (VFDR) zaproponowany przez Gam¦ i Kosin¦
w [34], podobnie jak FACIL, jest tak»e rozwi¡zaniem dedykowanym do eksploracji
szybkich i du»ych strumieni danych. Odczytuje on ka»dy przykªad ucz¡cy tylko
raz i generuje zbiór reguª decyzyjnych w postaci listy reguª lub jako nieuporz¡dkowany zbiór.

Algorytm VFDR mo»e przetwarza¢ atrybuty wyra»one zarówno

na skali nominalnej jak i liczbowej.
reguª decyzyjnych

RS

Pocz¡tkowo algorytm posiada pusty zbiór

oraz pust¡ reguª¦ domy±ln¡

{} → L. L

jest struktur¡ da-

nych zawieraj¡c¡ informacje niezb¦dne do klasykacji nowych przykªadów oraz
statystyki wykorzystywane do generalizacji istniej¡cych reguª.

r
L)

Ka»da reguªa

Lr . Ka»dy Lr (tak»e
reguª¦ r , wektor warto±ci po-

jest powi¡zana z odpowiadaj¡c¡ jej struktur¡ danych
przechowuje: liczb¦ przykªadów pokrytych przez

trzebnych do obliczania prawdopodobie«stwa obserwowania przykªadów z klasy

ci ,

macierz niezb¦dn¡ do obliczenia prawdopodobie«stwa wyst¡pienia warto±ci

atrybutu nominalnego

ati

dopodobie«stw w klasach obserwowania warto±ci wi¦kszej ni»
liczbowego

ati

vi

dla ka»dej z klas oraz b-drzewo do obliczenia praw-

[34]. W ogólno±ci,

Lr

vj

dla atrybutu

gromadzi statystyki wystarczaj¡ce do ob-

liczenia miary entropii dla ka»dej etykiety klasy decyzyjnej.

Struktura

Lr

jest

aktualizowana, kiedy reguªa z ni¡ zwi¡zana pokrywa nowy przykªad ucz¡cy ze
znan¡ etykiet¡ klasy decyzyjnej. Pseudokod algorytmu VFDR zostaª zaprezentowany jako Algorytm 13.
Algorytm VFDR dziaªa w nast¦puj¡cy sposób.
przykªad ucz¡cy

Kiedy dost¦pny jest nowy

e, sprawdzane s¡ wszystkie reguªy decyzyjne w RS (Algorytm 13,

linie 115).
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Algorytm 13: Algorytm Very Fast Decision Rules
Wej±cie : enowy przykªad ucz¡cy;
RS aktualny zbiór reguª;
listagenerowanie uporz¡dkowanego zbioru reguª;
Pmin minimalna liczba przykªadów w ograniczeniu Hoedinga;
δ próg prawdopodobie«stwa w ograniczeniu Hoedinga;
F OP funkcja oceny podziaªu;
Wyj±cie: RS 0 zmodykowany zbiór reguª
1
2
3
4
5
6
7
8
9

foreach (reguªa r ∈ RS) do
if (r pokrywa e) then

Lr ;
if (liczba przykªadów w Lr > Pmin ) then
ent0 = oblicz entropi¦ na podstawie Lr ;
zaktualizuj statystyki w

oblicz ograniczenie Hoedinga;

if (ent0 > ograniczenie Hoedinga) then
foreach (atrybut ati ) do
entij

F OP
ati i warto±ci vj ;
if ((entij < entnaj ) oraz (vj wyst¡piªo >
w 10% przykªadów)) then
entnaj = entij ;
if ((ent0 − entnaj ) >ograniczenie Hoedinga) then
r = r ∪ {ati = vj };
if (lista == prawda) then
- najlepszy podziaª uzyskany za pomoc¡

na atrybucie

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

break;

if (»adna reguªa nie pokrywa przykªadu e) then
zaktualizuj statystyki

L

reguªy domy±lnej;

if (liczba przykªadów w L > Pmin ) then

RS 0 = RS∪
20 Return RS 0
Je»eli reguªa

r

reguªa powstaªa z reguªy domy±lnej;

pokrywa przykªad

e (Algorytm 13,

jest aktualizowana (Algorytm 13, linia 3).

linia 2), to jej struktura

Lr

Ograniczenie Hoedinga okre±la po

jakiej liczbie przykªadów ucz¡cych zbiór reguª decyzyjnych

RS

powinien zosta¢

zaktualizowany poprzez generalizacj¦ istniej¡cych reguª decyzyjnych lub indukcj¦
nowych (Algorytm 13, linia 4). Ograniczenie Hoedinga gwarantuje, »e z prawdopodobie«stwem

1−δ

prawdziwa ±rednia zmiennej losowej

b¦dzie ró»ni¢ si¦ od estymowanej warto±ci ±redniej po
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n

x

z zakresu

R

nie

niezale»nych obserwa-

q

R2 ∗ln( 1δ )
[34]. W nast¦pnym kroku, pocz¡tkowa warto±¢
2∗n
entropii obliczana jest na podstawie statystyk zgromadzonych w Lr (Algorytm 13,

cjach o wi¦cej ni»

=

linia 5). Je»eli warto±¢ entropii przekroczy granic¦ Hoedinga, to reguªa powinna
zosta¢ ulepszona (Algorytm 13, linia 7). Reguªa jest rozszerzana w nast¦puj¡cy
sposób. Dla ka»dego atrybutu warunkowego i dla ka»dej warto±ci tego atrybutu
obserwowanej w wi¦cej ni» 10% przykªadach ucz¡cych, obliczana jest warto±¢
funkcji oceny podziaªu (Algorytm 13, linie 813). Je»eli warto±¢ miary oceny reguªy dla najlepszego podziaªu jest wy»sza ni» dla reguªy bez podziaªu, to reguªa
jest rozszerzana o nowy warunek elementarny uzyskany w najlepszym podziale
(Algorytm 13, linie 1213). Warunek elementarny, który minimalizuje entropi¦
klas decyzyjnych dla przykªadów pokrytych przez reguª¦, jest dodawany do pozostaªych warunków elementarnych danej reguªy decyzyjnej.

Cz¦±¢ decyzyjna

reguªy przyjmuje warto±¢ klasy decyzyjnej najcz¦±ciej wyst¦puj¡cej w pokrytych
przykªadach ucz¡cych.
Algorytm VFDR mo»e generowa¢ uporz¡dkowany, b¡d¹ nieuporz¡dkowany
zbiór reguª decyzyjnych.

W pierwszym przypadkuka»dy etykietowany przy-

kªad ucz¡cy aktualizuje statystyki tylko pierwszej reguªy pokrywaj¡cej go (Algorytm 13, linie 1415). Dla drugiegoka»da reguªa, która pokrywa dany przykªad
ucz¡cy jest aktualizowana. Oba zbiory reguª s¡ generowane równolegle.
W przypadku, gdy »adna z istniej¡cych reguª nie pokrywa przykªadu

e (Algo-

rytm 13, linia 16), reguªa domy±lna jest aktualizowana (Algorytm 13, linia 17).
Nast¦pnie, je±li liczba przykªadów w

L

przekroczy minimaln¡ liczb¦ przykªadów

wynikaj¡c¡ z ograniczenia Hoedinga, nowa reguªa decyzyjna jest indukowana z
reguªy domy±lnejstosuj¡c ten sam mechanizm budowy reguªy opisany wcze±niej
(Algorytm 13, linie 1819).
Algorytm VFDR, jak ka»dy algorytm reguªowy, zostaª wyposa»ony w strategi¦ klasykacji. Najprostsza strategia wykorzystuje zgromadzon¡ informacj¦ o
rozkªadach w klasachnowy przykªad ucz¡cy jest przypisywany do klasy z maksymaln¡ warto±ci¡ prawdopodobie«stwa.
Bardziej zaawansowana strategia bazuje na regule Bayes'a zakªadaj¡cej niezale»no±¢ mi¦dzy atrybutami dla klasy.

Strategia Naiwnego Bayes'a wykorzy-

stuje prawdopodobie«stwo apriori dla klas decyzyjnych oraz prawdopodobie«stwa warunkowe par atrybut-warto±¢ maj¡c dany przydziaª do klas decyzyjnych.
W takim wypadku, dla ka»dego przykªadu testowego
dobie«stwo, »e dany przykªad testowy

P (ck |e) ∝ P (ck )

Q

jP (vj |ck )

e

e = (v1 , ..., vj ),

nale»y do klasy decyzyjnej

prawdopo-

ck

wynosi

[34]. Dzi¦ki zastosowaniu tej strategii klasykacji,

wi¦cej informacji zwi¡zanych z reguªami jest wykorzystywanych. Nowy przykªad
jest przypisywany do klasy z najwy»sz¡ warto±ci¡ prawdopodobie«stwa aposteriori

P (ck |e).
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W przypadku uporz¡dkowanego zbioru reguª decyzyjnych, tylko pierwsza znaleziona reguªa pokrywaj¡ca klasykowany przykªad ucz¡cy jest stosowana.

W

przypadku nieuporz¡dkowanego zbioru reguª decyzyjnychwyniki zwrócone przez
wszystkie reguªy decyzyjne pokrywaj¡ce klasykowany przykªad ucz¡cy s¡ ª¡czone do jednej wspólnej odpowiedzi za pomoc¡ gªosowania wa»onego. Taki typ
gªosowania zakªada, »e nie wszyscy gªosuj¡cy maj¡ jednakowy wpªyw na ko«cow¡ odpowied¹, lecz uczestnicy s¡ ró»nicowani za pomoc¡ przypisania im ró»nych warto±ci wag. Niestety, autorzy algorytmu nie zamie±cili informacji w jaki
sposób wagi s¡ przypisywane do poszczególnych reguª decyzyjnych.
Algorytm VFDR zostaª przetestowany na sze±ciu ró»nych strumieniach danych: rozª¡cznych poj¦ciach, hyperplane, LED, SEA, STAGGER, oraz Waveform.
Autorzy sprawdzili tak»e dziaªanie dwóch ró»nych strategii klasykacyjnych. Zastosowanie teorii Bayes'a poprawia zdolno±ci predykcyjne algorytmu.

Autorzy

porównali tak»e jako±¢ uporz¡dkowanego zbioru reguª decyzyjnych z nieuporz¡dkowanym zbiorem reguª. Ocena eksperymentalna pokazaªa, »e nieuporz¡dkowany
zbiór reguª jest bardziej konkurencyjny ni» uporz¡dkowany zbiór reguª z punktu
widzenia trafno±ci klasykacji.

Ponadto, algorytm VFDR (ze strategi¡ klasy-

kacyjn¡ Bayes'a oraz nieuporz¡dkowanym zbiorem reguª decyzyjnych) zostaª
porównany z algorytmem VFDT oraz C4.5Rules.

Okazaªo si¦, »e VFDR jest

bardziej efektywny ni» C4.5Rules pod wzgl¦dem zu»ycia pami¦ci i czasu przetwarzania. Uzyskaª on tak»e konkurencyjne wyniki w porównaniu z VFDT. Wi¦cej
szczegóªów mo»na znale¹¢ w [34].
Pocz¡tkowa wersja algorytmu VFDR zostaªa rozszerzona do przetwarzania
problemów wieloklasowych w [55]. Zaproponowany algorytm VFDR-MC dekomponuje problem wieloklasowy na zbiór problemów dwuklasowych, dla których
indukowane s¡ dyskryminacyjne reguªy decyzyjne. Algorytm VFDR-MC stosuje
strategi¦ jedna do wszystkich, w której przykªady jednej wybranej klasy decyzyjnej stanowi¡ klas¦ pozytywn¡, a przykªady z pozostaªych klas decyzyjnych
stanowi¡ klas¦ negatywn¡. Algorytm VFDR-MC rozwa»a rozwój reguªy dla ka»dej klasy decyzyjnej obserwowanej z aktualn¡ reguª¡. Rozbudowa reguªy odbywa
si¦ w inny sposób dla reguªy domy±lnej, a inaczej dla pozostaªych istniej¡cych
reguª decyzyjnych.

Dodatkowo zale»y ona tak»e od typu indukowanego zbioru

reguª: uporz¡dkowany lub nieuporz¡dkowany. Reguªa domy±lna jest rozszerzana
do nowej reguªy o warunek elementarny, dla którego funkcja zysku zaadoptowana z algorytmu FOIL [75] uzyskuje najlepsz¡ warto±¢. Cz¦±¢ decyzyjna reguªy
wskazuje na klas¦ z najmniejsz¡ cz¦sto±ci¡ spo±ród wszystkich klas speªniaj¡cych ograniczenie Hoedinga.

Strategia generuj¡ca uporz¡dkowany zbiór reguª

zatrzymuje si¦ po znalezieniu pierwszego kandydata, który jest lepszy od poprzedniego. Strategia generuj¡ca nieuporz¡dkowany zbiór reguª decyzyjnych sprawdza
wszystkie mo»liwe rozszerzenia dla ka»dej klasy decyzyjnej. W przypadku rozwijania istniej¡cej reguªy procedura tak»e zale»y od typu indukowanego zbioru
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reguª decyzyjnych.

W przypadku uporz¡dkowanego zbioru reguªsprawdzane

s¡ tylko warunki dla klasy pozytywnej.

Dla nieuporz¡dkowanego zbioru reguª

decyzyjnych wskazywana klasa decyzyjna jest utrzymywana jako pozytywna
tylko dla pocz¡tkowych oblicze« miary zysku.

Nast¦pnie wykonywane s¡ ob-

liczenia dla pozostaªych klas decyzyjnych jako klas pozytywnych.

Pozwala to

na generowanie wi¦cej ni» jednej reguªy decyzyjnej, ale nie zawsze dla ka»dej z
mo»liwych klas decyzyjnych. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [55].
Algorytm VFDR-MC zostaª przetestowany na sze±ciu ró»nych strumieniach
danych: KDDCup99, covtype, hyperplane, SEA, LED oraz Random Tree. Autorzy zaobserwowali, »e nieuporz¡dkowany zbiór reguª decyzyjnych uzyskiwaª lepsze wyniki trafno±ci klasykacji ni» uporz¡dkowany zbiór reguª.

Ponadto, nie-

uporz¡dkowana wersja algorytmu VFDR-MC w wi¦kszo±ci przypadków pokonaªa
tak»e bazow¡ wersj¦ algorytmu VFDR na zbiorach z wieloma warto±ciami klasy
decyzyjnej. Czas uczenia uporz¡dkowanego zbioru reguª jest prawie taki sam jak
czas budowy Drzewa Hoedinga. W przypadku nieuporz¡dkowanego zbioru reguª decyzyjnychczas uczenia ro±nie wraz ze wzrostem liczny reguª decyzyjnych.
Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [55].
Algorytm VFDR zostaª tak»e dostosowany do uczenia si¦ ze zmiennych ±rodowisk. Zaproponowany algorytm Adaptive Very Fast Decision Rules (AVFDR)
zostaª opisany w [54].

AVFDR rozszerza VFDR-MC o wykorzystanie jawnej

detekcji zmian. Ka»da reguªa decyzyjna ze zbioru reguª wyposa»ona jest w mechanizm detekcji zmian, który ±ledzi jej jako±¢ w trakcie uczenia. Zastosowany
detektor zmian zostaª przedstawiony jako Algorytm 14. Dla ka»dego przykªadu
ucz¡cego pokrytego przez reguª¦ aktualizowany jest jej bª¡d klasykacji.
nadto, detektor utrzymuje dwie dodatkowe statystyki: bª¡dmin oraz

smin .

PoIch

warto±ci s¡ aktualizowane w przypadku gdy dla danego przykªadu ucz¡cego

e

bª¡dmin + smin . Poziom wskazuj¡cy na aktualny typ zmiany mo»e
przyjmowa¢ jedn¡ z trzech warto±ci: brak, ostrzegawczy lub drift. Je±li reguªa
bª¡de

+ se <

osi¡gnie poziom ostrzegawczy, to proces jej uczenia zostaje zatrzymany do czasu,
gdy aga ponownie wska»e poziom braku zmiany. W przypadku osi¡gni¦cia poziomu drift, oznacza to, »e reguªa jest na tyle sªaba, i» jest usuwana ze zbioru reguª
decyzyjnych. Takie post¦powanie powoduje, »e ko«cowy zbiór reguª decyzyjnych
jest efektywny i aktualny. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [54].
Algorytm AVFDR zostaª przetestowany na pi¦ciu sztucznych strumieniach
danych:

Hyperplane, SEA, LED, RBF i Waveform oraz sze±ciu rzeczywistych

zbiorach danych: KDDCup99, Covtype, Elec, Airlines, Connect-4 i Activity. Wyniki uzyskane na sztucznych zbiorach danych pokazaªy, »e AVFDR dziaªa najlepiej
dla zmiennych ±rodowisk. Trafno±¢ klasykacji bazowego algorytmu VFDR spada
u
bowiem z czasem. W przypadku rzeczywistych zbiorówAVFDR uzyskaª porównywalne wyniki trafno±ci klasykacji przy mniejszym rozmiarze zbudowanego
modelu. Wi¦cej szczegóªów mo»na znale¹¢ w [54].
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Algorytm 14: Metoda detekcji zmian algorytmu AVFDR
Wej±cie : rtestowana reguªa decyzyjna;
eaktualny przykªad ucz¡cy;
Wyj±cie: poziom ∈ {brak, ostrzegawczy, drif t}wskazywany
1
2
3
4
5

typ zmiany

poziom = brak;
oblicz bª¡d klasykacji bª¡de dla aktualnego przykªadu ucz¡cego
wraz z jego odchyleniem standardowym se .;

e

if ((bª¡de + se ) < (bª¡dmin + smin )) then

= bª¡de ;
smin = se ;
6 if ((bª¡de + se ) ≥ (bª¡dmin + 3 ∗ smin )) then
7
8
9
10

bª¡dmin

poziom = drift;

else if ((bª¡de + se ) ≥ (bª¡dmin + 2 ∗ smin )) then
poziom = ostrzegawczy;

Return poziom

Algorytm AVFDR byª inspiracj¡ do wprowadzenia algorytmu Adaptive Model
Rules (AMRules) [2], który jest pierwszym algorytmem uczenia reguª ze strumieni
danych dedykowanym dla problemów regresji.
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Rozdziaª 3
Blokowy klasykator zªo»ony Batch
Weighted Ensemble z detektorem
Batch Drift Detection Method
Z dotychczasowych bada« eksperymentalnych nad blokowymi klasykatorami zªo»onymi wynika, »e na ogóª dobrze pod¡»aj¡ za stopniowymi zmianami, lecz mog¡
mie¢ spowolnion¡ reakcj¦ na gwaªtowne zmiany. Z drugiej strony, jawne detektory zmian zostaªy zaprojektowane przede wszystkim dla wykrywania nagªych
zmian. Z tego wzgl¦du w niniejszej rozprawie zaproponowano integracj¦ jawnego
detektora zmian z blokowym klasykatorem zªo»onym.

Oczekuje si¦, »e taka

kombinacja powinna tak»e pomóc w osi¡gni¦ciu zadowalaj¡cego kompromisu pomi¦dzy satysfakcjonuj¡c¡ trafno±ci¡ klasykacji, a wydajno±ci¡ klasykatora.

3.1 Opis algorytmu
Wst¦pna propozycja algorytmu Batch Weighted Ensemble (BWE) zostaªa wprowadzona przez autork¦ w [21], a nast¦pnie jego udoskonalona wersja zostaªa poddana szczegóªowej ocenie porównawczej w pracy [24].
Algorytm BWE skªada si¦ z dwóch elementów:

jawnego detektora zmian

Batch Drift Detection Method (BDDM) oraz blokowego klasykatora zªo»onego
Batch Weighted Ensemble (BWE).

3.1.1 Detektor Batch Drift Detection Method (BDDM)
Inspiracj¡ do powstania nowego detektora byªa metoda

DDM

[35]. W momencie

pracy nad propozycj¡ nowego detektora, DDM byª jednym z lepszych rozwi¡za« dedykowanych do wykrywania nagªych zmian.
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Jednak»e nowa propozycja

algorytm BWE

klasykator
zªo»ony
BWE

detektor
BDDM

Rysunek 3.1: Elementy algorytmu BWE.

zwana Batch Drift Detection Method (BDDM), w przeciwie«stwie do wi¦kszo±ci
istniej¡cych podej±¢, które s¡ przyrostowe, przetwarza dane w blokach o staªym
rozmiarze. Wynika to z zaªo»enia, »e dane ucz¡ce mog¡ napªywa¢ bardo szybko i
algorytm mo»e nie nad¡»a¢ z ich przyrostowym przetwarzaniem. Dodatkowo, w
cz¦±ci zastosowa«, informacja o prawdziwej etykiecie klasy decyzyjnej mo»e nie
by¢ znana od razu. Z tego wzgl¦du warto wstrzyma¢ si¦ z douczaniem klasykatora, a» do zebrania bloku etykietowanych danych. Pseudokod detektora BDDM
zostaª przedstawiony jako Algorytm 15.
BDDM dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. W pierwszej kolejno±ci budowana jest
tablica zawieraj¡ca warto±ci trafno±ci klasykacji
dla ka»dego przykªadu ucz¡cego

ej

ptkj
ptkj−1

ptkj

aktualnego klasykatora

w przetwarzanym bloku danych

Si

(Algo-

rytm 15, linie 1-11). Warto±¢

obliczana jest w sposób przyrostowy na pod-

stawie poprzedniej warto±ci

oraz z uwzgl¦dnieniem warto±ci predykcji dla

aktualnego przykªadu

ej

zgodnie z formuª¡:

( (1.0+ptk
ptkj =

j−1 ∗(j−1))

j
(ptkj−1 ∗(j−1))
j

je±li predykcja jest prawdziwa
je±li predykcja jest niepoprawna

Ponadto, dla ka»dej trafno±ci klasykacji
standardowe

sj

ptkj

wyznaczane jest tak»e odchylenie

sj =
warto±¢ ptkj

zgodnie z rozkªadem dwupunktowym tj.

Dodatkowo zapami¦tywana jest tak»e maksymalna
chyleniem standardowym

sj

(3.1)

q

(ptkj ∗(1−ptkj )
.
j

wraz z jej od-

(Algorytm 15, linie 9-11). Z uwagi na niestabilno±¢

w pocz¡tkowej fazie uczenia, warto±ci dla 30 pierwszych przykªadów ucz¡cych
nie s¡ zapami¦tywane, a tak»e warto±ci maksymalne nie s¡ aktualizowane. Na-
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Algorytm 15: Detektor Batch Drift Detection Method (BDDM)
Wej±cie : K klasykator;
Si blok danych
Wyj±cie: poziomwykryty
1
2
3
4
5

ptkmax = 0;
smax = 0;
foreach (przykªadu ej ∈ Si ) do
predykcja = klasykuj przykªad ej

za pomoc¡

K;

aktualizuj warto±¢ przyrostowej trafno±ci klasykacji
warto±ci¡

6

poziom zmiany

ptkj

zgodnie z

predykcja;

oblicz odchylenie standardowe

sj

dla aktualnej warto±ci

ptkj

zgodnie z

rozkªadem dwupunktowym;

7
8
9
10
11
12

if (przeanalizowano ju» pierwsze 30 przykªadów) then
ptkj ;
if ((ptkmax − smax ) < (ptkj − sj )) then
ptkmax = ptkj ;
smax = sj ;

zapami¦taj warto±¢

znajd¹ model prostej regresji liniowej ze wszystkich zapami¦tanych
warto±ci

13
14

ptkj ;

if (a < 0) then ⇐= zbadaj warto±¢ wspóªczynnika kierunkowego regresji a
oblicz ±redni¡ trafno±¢ klasykacji
warto±ci

15

19
20
21
22
23

ze wszystkich zapami¦tanych

ptkj ;

oblicz odchylenie standardowe trafno±¢ klasykacji
zapami¦tanych warto±ci

16
17
18

stk

s

ze wszystkich

ptkj ;

if ((stk − s) < (ptkmax − 3 ∗ smax )) then
poziom

= drift;

wyzeruj wszystkie zbierane statystyki;

else

poziom

else
poziom

= ostrzegawczy;

= brak;

Return poziom

st¦pnie, na zapami¦tanych w tablicy warto±ci

ptkj

znajdowany jest model regresji

(Algorytm 15, linia 12). Zdecydowano si¦ na zastosowanie prostej regresji liniowej z uwagi na to, i» interesuj¡ce jest jedynie wyznaczenie trendu istniej¡cego
w danych.

W kolejnym kroku sprawdzeniu podlega znaleziona warto±¢ wspóª-

czynnika kierunkowego

a modelu prostej regresji liniowej (Algorytm 15, linia 13).

Je±li jest ona ujemna, to oznacza, »e klasykator pogarsza swoje zdolno±ci pre-
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dykcyjne. W kolejnym kroku nale»y zatem ustali¢ jaki jest poziom tych zmian.
Wykorzystuje si¦ tutaj inspiracj¦ z rozwi¡zania

DDM

[35]. W celu wyznaczenia

poziomu zmiany w pierwszej kolejno±ci obliczana jest ±rednia warto±¢ trafno±ci
klasykacji

stk

spo±ród wszystkich zapami¦tanych w tabeli warto±ci

ptkj

(Algo-

rytm 15, linia 14). Dodatkowo, wyznaczane jest tak»e odchylenie standardowe
ze wszystkich zapami¦tanych w tabeli warto±ci

ptkj

s

(Algorytm 15, linia 15). Je±li

stk oraz s odchyliªa si¦ od maksymalptkmax o 3 odchylenia standardowe (3 ∗ smax ),
warto±¢ drif t, co ma oznacza¢ nagª¡ zmian¦ (Algo-

dolna granica przedziaªu wyznaczonego z
nej warto±ci trafno±ci klasykacji
to poziom ustawiany jest na

rytm 15, linie 16-17). W przeciwnym razie raportowany jest poziom ostrzegawczy
(linia 20). Ponadto, w przypadku opcji

drif t

wszystkie statystyki obliczone oraz

przechowywane przez BDDM s¡ zerowane (linia 18).

3.1.2 Klasykator Batch Weighted Ensemble
Jawny detektor zmian BDDM zostaª wprowadzony do wn¦trza klasykatora zªo»onego Batch Weighted Ensemble (BWE). Pseudokod tego klasykatora zostaª
przedstawiony jako Algorytm 16.
Inspiracj¡ do powstania propozycji klasykatora zªo»onego BWE byªa krytyczna analiza klasykatora AWE [91].

Oba klasykatory przetwarzaj¡ dane

pojawiaj¡ce si¦ w blokach o staªym rozmiarze.

Jednak»e dzi¦ki zastosowaniu

jawnego detektora zmian BDDM, BWE, w przeciwie«stwie do AWE, nie musi
budowa¢ nowego klasykatora bazowego dla ka»dego bloku danych, co w znacz¡cy sposób powinno wpªyn¡¢ na obni»enie kosztów obliczeniowych.

Poni»ej

opisano dziaªanie propozycji klasykatora BWE.
Dla pierwszego bloku danych, kiedy klasykator zªo»ony jest pusty, tj.

nie

posiada jeszcze »adnego klasykatora skªadowego, buduje on okre±lon¡ liczb¦ klasykatorów (kbmax ) na specjalnie utworzonych zbiorach ucz¡cych (Algorytm 16,
linie 2-6).

Nowe zbiory ucz¡ce generowane s¡ za pomoc¡ metody bootstrap-

pingu [13], która polega na losowaniu ze zwracaniem przykªadów z oryginalnego
zbioru ucz¡cego, a» do uzyskania nowego zbioru o ustalonym wcze±niej rozmiarze
(tutajrb). Nast¦pnie, klasykatorom bazowym zbudowanym na tych próbkach
k
nadawane s¡ wagi o warto±ci wj = max , gdzie kmax oznacza maksymaln¡ liczb¦
kbmax
dopuszczalnych klasykatorów skªadowych. Dzi¦ki temu ka»dy z klasykatorów
bazowych b¦dzie miaª taki sam wpªyw na wypadkow¡ odpowied¹ klasykatora
zªo»onego.
W sytuacji, gdy klasykator zªo»ony BWE przetwarza kolejne bloki danych,
to b¦dzie ju» posiadaª klasykatory skªadowe. W takim przypadku uruchamiana
jest jawna metoda detekcji zmianBDDM (Algorytm 16, linia 8). W zale»no±ci
od poziomu zmiany wykrytej przez BDDM, BWE reaguje w ró»ny sposób.
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Algorytm 16: Klasykator Batch Weighted Ensemble (BWE)

Wej±cie : S przetwarzany strumie« danych;

rozmiar bloku danych;
maksymalna liczba klasykatorów bazowych;
maksymalna liczba klasykatorów bazowych budowanych
technik¡ boostrapping;
K zbiór wcze±niej utworzonych klasykatorów bazowych
Wyj±cie: K zaktualizowany zbiór klasykatorów bazowych
rb
kmax
kbmax

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

foreach (blok danych Si ∈ S o rozmiarze rb) do
if (zbiór K jest pusty) then
foreach (j = 1 .. kbmax) do

zbuduj klasykator k na próbce boostrapowej z S ;
K ←K ∪k ;
przypisz wag¦ w = klasykatorowi k ;
else
BDDM (K , W , S ); {uruchom Batch Drift Detection Method}
j

i

j

j

kmax
kbmax

j

i

if (poziom=ostrzegawczy) then
foreach (klasykator bazowy kj ∈ K) do

oblicz now¡ wag¦ w za pomoc¡ formuªy
), gdzie b jest bª¦dem
w = 0.5 ∗ (1 −
klasykacji k ;
if (rozmiar K ≥ k ) then
usu« klasykator k z najni»sz¡ wag¡ w ;
zbuduj kolejny klasykator k na S ;
K ←K ∪k ;
wyznacz wag¦ w klasykatora k jako: w = k − P w ;
j
e6∗(bj −0.5) −e−6∗(bj −0.5)
e6∗(bj −0.5) +e−6∗(bj −0.5)

j

j

j

12
13
14
15
16
17
18
19

max

j

j

i

i

i

i

i

else if (poziom=drift) then
foreach (klasykator bazowy kj ∈ K) do

i

max

j

oblicz now¡ wag¦ w za pomoc¡ formuªy
w = 0.5 ∗ (1 −
), gdzie b jest bª¦dem
klasykacji k ;
if (rozmiar K ≥ k ) then
usu« klasykator k z najni»sz¡ wag¡ w ;
j
e4∗(bj −0.25) −e−4∗(bj −0.25)
e4∗(bj −0.25) +e−4∗(bj −0.25)

j

j

j

20
21
22
23
24
25
26

max

j

j

foreach (klasykator bazowy kj ∈ K) do
1
if (bj <=
) then

usu« klasykator k ;
if (rozmiar K = 0) then
przywró¢ poªow¦ poprzednich klasykatorów bazowych k z
najmniejszym bª¦dem klasykacji b ;
zbuduj klasykator k na S ;
K ←K ∪k ;
wyznacz wag¦ w klasykatora k jako: w = k − P w ;
liczba klas w S

j

j

j

27
28
29
30

i

i

i

Return K

i

i
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i

max

j

Dla poziomu ostrzegawczego, w pierwszej kolejno±ci przeliczane s¡ wagi istniej¡cych klasykatorów bazowych (Algorytm 16, linie 10-11). S¡ one ustalane
za pomoc¡ formuªy:

wj = 0.5 ∗ (1 −
gdzie

bj

e6∗(bj −0.5) − e−6∗(bj −0.5)
),
e6∗(bj −0.5) + e−6∗(bj −0.5)

(3.2)

jest bª¦dem klasykacji danego klasykatora bazowego

kj

estymowa-

nym na aktualnym bloku danych. Dyskusja wyboru tej formuªy aktualizacji wag
przedstawiona zostanie w dalszej cz¦±ci tego rozdziaªu.

Nast¦pnie, je±li liczba

klasykatorów skªadowych BWE osi¡gn¦ªa poziom maksymalny (kmax ), to klasykator z najni»sz¡ warto±ci¡ wagi jest usuwany (Algorytm 16, linie 12-13). Na
samym ko«cu budowany jest nowy klasykator
aktualnego bloku danych ucz¡cych

Si ,

ki

z przykª¡dów nale»¡cych do

który jest dodawany do BWE jako nowy

klasykator skªadowy (Algorytm 16, linie 14-15). Waga klasykatora
jest na warto±¢

wi = kmax −

P

wj ,

gdzie

P

wj

ki

ustalana

jest sum¡ wag wszystkich istnie-

j¡cych klasykatorów bazowych BWE (Algorytm 16, linia 16). Taka konstrukcja
formuªy

wi

przekªada si¦ na to, »e najnowszy klasykator, czyli ten z najbar-

dziej aktualn¡ wiedz¡, b¦dzie miaª najwi¦kszy wpªyw na wypadkow¡ odpowied¹
klasykatora zªo»onego.
W przypadku, gdy BDDM zasygnalizuje

drif t, czyli nagª¡ zmian¦, to ponow-

nie w pierwszej kolejno±ci przeliczane s¡ wagi istniej¡cych klasykatorów skªadowych (Algorytm 16, linie 18-19). S¡ one ustalane za pomoc¡ zmodykowanej
formuªy wag, tj.:

e4∗(bj −0.25) − e−4∗(bj −0.25)
),
wj = 0.5 ∗ (1 − 4∗(bj −0.25)
e
+ e−4∗(bj −0.25)
gdzie

bj

jest bª¦dem klasykacji danego klasykatora bazowego

(3.3)

kj

. Nast¦pnie, je-

±li liczba klasykatorów skªadowych BWE osi¡gn¦ªa poziom maksymalny (kmax ),
to tak»e klasykator z najni»sz¡ warto±ci¡ wagi jest usuwany (Algorytm 16, linie 20-21). W kolejnym kroku, istniej¡ce klasykatory bazowe s¡ sprawdzane pod
wzgl¦dem ich jako±ci (Algorytm 16, linie 22-24).

Je±li sprawdzany klasykator

skªadowy zbyt cz¦sto myli si¦ podczas klasykacji, tj. jego trafno±¢ jest mniejsza
1
, to jest on usuwany. W przypadku, gdy wszystkie klasykatory
od

liczba klas w S

bazowe zostan¡ usuni¦te, to BWE przywraca poªow¦ klasykatorów skªadowych
z najwy»szymi wagami (Algorytm 16, linie 25-26). Takie dziaªanie ma na celu zachowanie cz¦±ci poprzedniej wiedzy klasykatora, aby nie zaczyna¢ nauki ponownie od zera. Dodatkowo powinno podnie±¢ to szans¦ poprawnej predykcji systemu
zªo»onego poprzez pozostawienie wystarczaj¡cej liczby klasykatorów bazowych
z najwy»szymi warto±ciami wag. Na samym ko«cu budowany jest nowy klasykator

ki

z aktualnego bloku danych ucz¡cych
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Si , który jest dodawany do BWE jako

nowy klasykator skªadowy (Algorytm 16, linie 27-28).
ponownie ustalana jest na warto±¢

wi = kmax −

P

wj ,

Waga klasykatora

gdzie

P

wj

ki

jest sum¡ wag

wszystkich istniej¡cych klasykatorów bazowych BWE (Algorytm 16, linia 29).
Wybrane formuªy do obliczania wag klasykatorów bazowych zale»¡ od jako±ci klasykacji danego klasykatora. Poszczególna waga przyjmuje warto±¢ z
przedziaªu

h0; 1i.

Wraz ze wzrostem liczby bª¦dów popeªnianych przez klasyka-

tor bazowy jego waga maleje. Funkcja zmiany wagi jest zbli»ona do odwrotnej
funkcji logistycznej.
nej m.in.

Zdecydowano si¦ na odej±cie od funkcji liniowej, stosowa-

w klasykatorze AWE, z uwagi na to, »e je±li klasykator jest wci¡»

do±¢ skuteczny (jego trafno±¢ jest stosunkowo wysoka), to nie warto obni»a¢ mu
wpªywu na ostateczn¡ odpowied¹ klasykatora. Z drugiej strony, uznano, »e je±li zaczyna si¦ coraz cz¦±ciej myli¢, to powinno si¦ silniej kara¢ poprzez wi¦kszy
spadek wagi ni» w wersji liniowej, aby jak najszybciej wyeliminowa¢ go z klasykatora zªo»onego. W zastosowanej funkcji nieliniowej stopie« spadku wagi oraz
punkt przegi¦cia s¡ parametrami, których warto±ci zostaªy dobrane w zale»no±ci
od rodzaju zmiany sygnalizowanej przez detektor BDDM. W przypadku poziomu
ostrzegawczego warto±¢ wagi maleje powoli do momentu osi¡gni¦cia przez klasykator skªadowy bª¦du na poziomie 0.5. Od tego momentu warto±¢ wagi zaczyna
szybciej spada¢. W przypadku gdy BDDM sygnalizuje

drif t, tj.

nagª¡ zmian¦, to

warto±¢ wagi maleje szybciej ni» dla poziomu ostrzegawczego, a punkt przegi¦cia
osi¡gany jest dla bª¦du klasykacji na poziomie 0.25. Takie zró»nicowanie wynika
z zaªo»enia, »e w przypadku nagªych zmian klasykator zªo»ony powinien zosta¢
szybciej oraz mocniej przebudowany, aby zaktualizowa¢ swoj¡ wiedz¦. Z drugiej
strony, przy stopniowych zmianach klasykatory skªadowe b¦d¡ powoli traciªy na
aktualno±ci.

Nie ma zatem potrzeby szybkiego oraz silnego obni»ania ich wag.

Wykresy funkcji zmiany wagi zostaªy przedstawione na Rysunku 3.2.
Testowano tak»e inne rodzaje funkcji zmiany wagi, m.in funkcj¦ liniow¡, funkcj¦ kwadratow¡, funkcj¦ pot¦gow¡, funkcj¦ logarytmiczn¡ oraz funkcj¦ sigmoidaln¡, jednak»e najlepsze rezultaty osi¡gni¦to dla wybranej funkcji przeksztaªconego tangensa hiperbolicznego.

Przykªadowo dla zbioru CovType dla zapro-

ponowanej funkcji wagi klasykator BWE z detektorem BDDM osi¡gn¡ª trafno±¢ klasykacji równ¡ 82,60%, dla funkcji liniowej trafno±¢ wyniosªa 79,70%,
dla funkcji kwadratowej76,50%, dla funkcji pot¦gowej82,08%, dla funkcji
logarytmicznej82,10%, natomiast dla funkcji sigmoidalnej82,09%.

3.1.3 Dziaªania na rzecz obni»enia kosztów obliczeniowych
Wi¦kszo±¢ z istniej¡cych rozwi¡za« blokowych jest do±¢ kosztowna pod wzgl¦dem
zu»ycia pami¦ci. Buduj¡ one bowiem nowy klasykator bazowy dla ka»dego nadchodz¡cego bloku danych. Ponadto wymagaj¡ periodycznego oszacowania trafno±ci ka»dego klasykatora skªadowego. Klasykator BWE dziaªa inaczej. Z uwagi
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Rysunek 3.2: Wykres funkcji zmiany wagi klasykatora bazowego.

na zastosowanie jawnego detektora zmian BDDM, nowy klasykator skªadowy
konstruowany jest i wstawiany tylko w przypadku wykrycia zmiany w przetwarzanym strumieniu. Takie zaªo»enie obni»a zarówno koszty zu»ycia pami¦ci oraz
czasu przetwarzania, gdy» w przypadku, gdy detektor nie wykryje zmian, nie
ma konieczno±ci aktualizacji istniej¡cych klasykatorów bazowych. Dodatkowo,
wykorzystanie funkcji regresji liniowej powoduje, »e BDDM nie zawsze sygnalizuje zaj±cie zmiany. W przypadku, gdy wspóªczynnik kierunkowy zbudowanego
modelu regresji jest dodatni lub równy 0, oznacza to, »e wiedza klasykatora
zªo»onego jest nadal aktualna. Taki mechanizm przyspiesza dziaªanie algorytmu,
gdy» nie ma potrzeby obliczania ±redniej trafno±ci oraz testowania, o ile uzyskana
warto±¢ odchyliªa si¦ od warto±ci maksymalnej.

3.2 Ocena eksperymentalna
3.2.1 Dobór warunków eksperymentów
Celem przeprowadzonych eksperymentów byªo porównanie nowego algorytmu
Batch Weighted Ensemble z innymi konkurencyjnymi klasykatorami. Zdecydo-
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wano si¦ na 6 ró»nych klasykatorów dedykowanych do przetwarzania strumieni
danych, przede wszystkim w sposób blokowy. Pierwsze trzy klasykatory to blokowe klasykatory zªo»one: Accuracy Weighed Ensemble (AWE) [91], klasykator
BWE oraz klasykator hybrydowy Adaptive Classiers-Ensemble (ACE) [71]. Z
uwagi na to, »e chciano tak»e zbada¢ wpªyw detektora zmian, zaimplementowano
blokow¡ wersj¦ detektora DDM [35]. W tej modykacji DDM sygnalizuje zaj±cie
zmian dopiero po przeanalizowaniu bloku danych o okre±lonym rozmiarze.

W

przeciwie«stwie do BDDM, taka wersja DDM nie korzysta z modelu regresji, czyli
mo»liwa b¦dzie tak»e analiza wpªywu regresji na jako±¢ rozwi¡zania. Kolejnymi
klasykatorami u»ytymi w porównaniu s¡ zatem klasykator BWE poª¡czony z
blokow¡ wersj¡ DDM oraz pojedyncze drzewa decyzyjne C4.5 [76] obudowane w
standardowy detektor DDM oraz w jego blokow¡ wersj¦.
Algorytm BWE zostaª zaimplementowany w j¦zyku programowania Java oraz
zintegrowany ze ±rodowiskiem Massive Online Analysis (MOA) [8].

MOA jest

najpopularniejszym otwartym oprogramowaniem do przetwarzania strumieni danych.

Umo»liwia ono porównanie najpopularniejszych metod ucz¡cych si¦ ze

strumieni danych. Ponadto mo»e ono zosta¢ w prosty sposób rozszerzone o nowe
klasykatory przetwarzaj¡ce dane strumieniowe.

MOA pozwala tak»e na ko-

rzystanie z klasykatorów ±rodowiska WEKA. Wi¦cej informacji o MOA mo»na
znale¹¢ na gªównej stronie projektu:

http://moa.cs.waikato.ac.nz/.

Pozostaªe

metody, tj. AWE, C4.5 oraz detektor DDM s¡ tak»e napisane w j¦zyku Java i
osadzone w MOA. Wyj¡tek stanowi klasykator ACE, którego kod zostaª udost¦pniony przez dr. Kyosuke Nishid¦. Jednak»e i to rozwi¡zanie udaªo si¦ poª¡czy¢
ze ±rodowiskiem MOA za pomoc¡ proxy [74].
W celu zachowania spójno±ci z poprzednimi badaniami [71, 91] jako klasykatory bazowe u»yto drzewa decyzyjne indukowane za pomoc¡ algorytmu C4.5
(implementacja J48 ze ±rodowiska WEKA). Dla najdokªadniejszego opisu aktualnych poj¦¢, w budowanych drzewach decyzyjnych wyª¡czono mechanizm przycinania. Dzi¦ki temu kolejne drzewa decyzyjne b¦d¡ bardziej wyspecjalizowane
w ró»nych rejonach wiedzy, gdy» b¦d¡ odzwierciedlaªy wiedz¦ wyst¦puj¡c¡ tylko
w przetwarzanym w danym momencie bloku danych.
Proponowany algorytm BWE pozwala wykorzystywa¢ bardzo wiele algorytmów ucz¡cych klasykatory skªadowe, gdy» s¡ one w zasadzie standardowo uczone
na ostatnim bloku przykªadów. W dalszych eksperymentach dodatkowo wykorzystano algorytm uczenia Naïve Bayes. Wyniki jego u»ycia b¦d¡ tak»e omówione
w rozdziale eksperymentalnym.
W literaturze wskazywano, »e klasykatory zªo»one s¡ wra»liwe na dobór rozmiaru przetwarzanego bloku danych.

Wybrano zatem 3 ró»ne rozmiary bloku

danych: 500, 1000, oraz 1500 przykªadówwielko±ci te inspirowane s¡ wcze±niejszymi badaniami [21, 91]. Ponadto wi¦kszo±ci klasykatorów blokowych nale»y
zdeniowa¢ maksymaln¡ liczb¦ klasykatorów bazowych. Bazuj¡c na wcze±niej-
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szych badaniach nad klasykatorami zªo»onymi prowadzonych w [5, 11, 12] maksymalny rozmiar klasykatora przyj¦to jako 20.
Do oceny jako±ci klasykacji testowanych rozwi¡za« wykorzystano metod¦
zwan¡ EvaluateInterleavedTestThanTrain dost¦pn¡ w ±rodowisku MOA. Metoda
ta dziaªa w ten sposób, »e ka»dy z przykªadów ucz¡cych w strumieniu danych
jest w pierwszej kolejno±ci u»ywany do oceny trafno±ci klasykacji, a nast¦pnie
przykªad ten jest wykorzystywany do aktualizacji wiedzy klasykatora. Interesuj¡ce miary oceny byªy rejestrowane co ka»de 10, 50, lub 100 przykªadów ucz¡cych. Poza trafno±ci¡ klasykacji odczytywano tak»e rozmiar aktualnego modelu
(wyra»ony jako rozmiar zaj¦tej pami¦ci operacyjnej w MB) oraz dªugo±¢ czasu
dziaªania algorytmu od pocz¡tku fazy uczenia (w sekundach).

3.2.2 Zbiory danych
Do oceny jako±ci klasykacji BWE powinno si¦ wykorzysta¢ zbiory danych zawieraj¡ce ró»ne typy zmian, tj.

stopniowe zmiany, nagªe zmiany, blipsy (re-

prezentuj¡ce obserwacje odstaj¡ce pojawiaj¡ce si¦ w okresach stabilno±ci poj¦¢),
mieszanin¦ ró»nych typów zmian, a tak»e zbiory, w których nie wyst¦puje »adna
zmiana. Dlatego przygotowano 9 ró»nych zbiorów danych: 3 zbiory rzeczywiste
(cz¦sto rozwa»ane w literaturze do testowania metod dedykowanych do przetwarzania strumieni danych) oraz 6 sztucznych zbiorów danych stworzonych przy
pomocy generatorów dost¦pnych w ±rodowisku MOA. Wybór takiego zestawienia
zbiorów wynikª z inspiruj¡cej analizy literatury dotycz¡cej przetwarzania strumieni danych.

Szczegóªowa charakterystyka wybranych zbiorów zostaªa przed-

stawiona w Tabeli 3.1.
Zbiór danych

Liczba przykªadów

Liczba atrybutów

Liczba klas

Typ zmiany

581012

54

7

nieznany

45312

8

2

nieznany

Poker

829201

11

10

nieznany

Hyperplane

100000

10

4

stopniowa

RBFGradual

100000

20

4

stopniowa

STAGGER

100000

3

2

nagªa

RBFSudden

100000

20

4

nagªa

RBFBlips

100000

20

4

blips

RBFNoDrift

100000

10

2

brak

CovType
Electricity

Tablica 3.1: Charakterystyka zbiorów danych.

CovType.

Zbiór ten zawiera informacje o typach pokrywy lasu o powierzchni

30x30 metrów w 2 regionie RIS pozyskane od US Forest Service (USFS). Zbiór ten
jest cz¦sto wykorzystywany przez badaczy zajmuj¡cych si¦ problemem klasykacji
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ze strumieni danych.

Zbiór ten jest dost¦pny w repozytorium danych uczenia

maszynowego UCI ML pod adresem: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/
Covertype.

Electricity.

To jest kolejny bardzo popularny zbiór rzeczywisty opisany przez

Harriesa [43] oraz analizowany przez Gam¦ [35]. Zawiera on informacje o cenach
za energi¦ elektryczn¡ na rynku Australian New South Wales Electricity Market.
Stawki te nie s¡ staªe, lecz zale»¡ od aktualnych dostaw oraz zapotrzebowania na
rynku energii elektrycznej.

Poker.

Zbiór ten jest tak»e cz¦sto wykorzystywany przez spoªeczno±¢ zajmuj¡c¡

si¦ strumieniami danych. Ka»dy przykªad ucz¡cy w tym zbiorze opisuje 5 kart
wylosowanych ze standardowej talii 52 kart. Ka»da karta opisana jest za pomoc¡
2 atrybutów: koloru oraz gury. Atrybut decyzyjny mówi jaki ukªad w pokerze
reprezentuj¡ dane karty. Zbiór ten jest dost¦pny w repozytorium danych uczenia
maszynowego UCI ML pod adresem: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/
Poker+Hand.

Hyperplane.

Zbiór ten powstaª przy u»yciu generatora HyperplaneGenerator

ze ±rodowiska MOA [9]. Generuje on problem predykcji klas kr¦c¡cej si¦ hiperpªaszczyzny po raz pierwszy opisany w [46]. Hiperpªaszczyzna jest

k -wymiarow¡

przestrzeni¡, w której znajduj¡ si¦ zbiory punktów przynale»ne do jednej z dwóch
klas decyzyjnych: pozytywnej lub negatywnej. Przykªady, które speªniaj¡ waruPk
nek
i=1 (wi ∗ xi ) ≥ w0 opisane s¡ za pomoc¡ etykiety pozytywnej. Taki schemat
pozwala na ªatwe symulowanie zmiennych ±rodowisk poprzez modykacj¦ istniej¡cych warto±ci wag.

RBF.

Generator RandomRBF dost¦pny w ±rodowisku MOA [9] symuluje stru-

mie« danych pochodz¡cych z losowych radialnych funkcji bazowych RBF. W
utworzonych zbiorach danych, przykªady nale»¡ce do jednej z
cyzyjnej s¡ losowo rozrzucone dookoªa

n-centroidów.

c

etykiet klasy de-

Dla ka»dego centroidu pozy-

cja nowo wygenerowanego przykªadu jest zgodna z rozkªadem Gaussa o zadanym
odchyleniu standardowym z przedziaªu

h0; 1i.

Centroidy wraz z ich funkcjami

normalnymi umieszczone s¡ w przestrzeni wielowymiarowej, w której ka»dy z
atrybutów przyjmuje losow¡ warto±¢ z przedziaªu

h0; 1i.

Etykiety klas kolejnych

centroidów przypisywane s¡ losowo. Mo»e si¦ zatem zdarzy¢, »e jaka± klasa decyzyjna nie pojawi si¦ w ogóle. Za pomoc¡ tego generatora stworzono ró»ne zbiory
danych reprezentuj¡ce zmian¦ stopniow¡, nagª¡, blipsy oraz zbiór, w którym nie
zachodz¡ »adne zmiany. Zbiór RBFGradual zawiera stopniowe zmiany wyst¦puj¡ce po przetworzeniu ka»dych 5001 przykªadów ucz¡cych. Dzi¦ki temu zmiana
zajdzie w pocz¡tkowych fragmentach ka»dego bloku danych, co jest trudniejsz¡
sytuacj¡ dla rozwi¡za« blokowych. Ka»da zmiana trwa przez okno 1000 przykªa◦
dów i charakteryzuje si¦ nachyleniem 45 . RBFBSudden zawiera nagªe zmiany
wyst¦puj¡ce tak»e po ka»dych 5001 przykªadach ucz¡cych. RBFBlips jest raczej
stabilnym zbiorem danych, w którym co ka»de 24990 przykªadów zaobserwowa¢
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mo»na okno 200 przykªadów generowanych przy u»yciu RandomRBFGenerator
z innymi parametrami ni» domy±lne. Okno to symuluje okresy szumu, na które
dobry klasykator powinien by¢ odporny. RBFNoDrift jest zbiorem, w którym
nie zachodz¡ »adne zmiany w ±rodowisku.

STAGGER.

Ten zbiór danych powstaª przy wykorzystaniu generatora STAG-

GERGenerator dost¦pnego w ±rodowisku MOA [9]. Generuje on jedn¡ z trzech
predeniowanych funkcji opisuj¡cych poj¦cia STAGGER opisanych w [80].

W

zbiorze tym funkcje te przeª¡czaj¡ si¦ symultanicznie co ka»de 3001 przykªadów
ucz¡cych i reprezentuj¡ nagª¡ zmian¦.
Podkre±li¢ nale»y, »e nagªe oraz stopniowe zmiany w sztucznych zbiorach danych rozpoczynaj¡ si¦ w pocz¡tkowych fragmentach ka»dego bloku danych, aby
zasymulowa¢ trudniejsz¡ sytuacj¦ uczenia si¦ blokowych klasykatorów zªo»onych. Bardziej szczegóªowe opisy u»ytych generatorów wraz z ich parametrami
mo»na znale¹¢ w Podr¦czniku u»ytkownika ±rodowiska MOA [9].

3.2.3 Wyniki eksperymentalne
Poni»ej przedstawiono wyniki uzyskane dla bloku danych o rozmiarze 1000. Dla
pozostaªych badanych wielko±ci bloku danych uzyskano taki sam ranking klasykatorów. Jak wspomniano wcze±niej, klasykatory byªy porównywane z punktu
widzenia trafno±ci klasykacji, rozmiaru modelu wyra»onego jako rozmiar u»ytej
pami¦ci oraz czasu dziaªania od pocz¡tku fazy uczenia. Trafno±¢ klasykacji oraz
rozmiar modelu rejestrowano co 100 przykªadów ucz¡cych, a nast¦pnie warto±ci
te zostaªy u±rednione. Cz¦stsze próbkowanie (np. co 10, 20, 50 przykªadów) nie
miaªo wpªywu na uzyskane wyniki.

Poni»ej prezentowane s¡ wyniki dla klasy-

katorów budowanych z wykorzystaniem algorytmu budowy drzew decyzyjnych.
Wyniki dla innego testowanego algorytmu uczenia, tj. dla Naïve Bayes byªy analogiczne. Rejestrowane miary oceny zostaªy przedstawione w Tabelach: 3.2, 3.3
oraz 3.4.
Zbiór danych

ACE

RBFSudden

89,38
87,73
86,48
81,58
85,37
98,80
85,49

RBFBlips

87,52

RBFNoDrift

85,02

CovType
Electricity
Poker
Hyperplane
RBFGradual
STAGGER

AWE

BWE+BDDM

BWE+DDM

J48+BatchDDM

J48+DDM

81,52

82,60

68,43

62,58

42,36

73,53

71,41

67,97

63,21

52,29

78,32

75,49

64,09

14,97

46,56

70,91

77,11

71,39

70,33

71,13

75,25

74,49

55,41

56,25

61,89

78,30

78,30

56,22

60,28

80,01

75,37

74,40

51,74

56,26

59,82

85,55

69,61

65,03

76,75

87,41

87,18

81,51

81,51

88,41
88,01

Tablica 3.2:

rednia trafno±¢ klasykacji [%].
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Zbiór danych

ACE

AWE

BWE+BDDM

BWE+DDM

J48+BatchDDM

J48+DDM

CovType

0,40

5,49

0,79

1,19

1,74

0,65

Electricity

0,26

0,76

0,58

0,42

0,43

0,07

Poker

0,36

1,48

1,21

1,34

0,64

0,39

Hyperplane

0,35

0,63

1,06

0,70

0,45

0,42

RBFGradual

0,41

1,40

0,42

0,70

0,64

0,44

STAGGER

0,40

0,50

0,07

0,09

0,26

0,22

RBFSudden

0,41

1,40

0,43

0,78

0,64

0,43

RBFBlips

0,40

4,13

0,82

0,72

0,59

0,35

RBFNoDrift

0,35

4,02

0,79

0,48

0,27

0,20

Tablica 3.3: rednie wykorzystanie pami¦ci [MB].
Zbiór danych
CovType
Electricity
Poker
Hyperplane

ACE

AWE

BWE+BDDM

BWE+DDM

J48+BatchDDM

J48+DDM

350,04

897,01

338,30

380,85

95,78

63,13

10,97

20,83

11,23

8,49

6,16

2,28

176,50

629,35

287,56

306,68

106,33

74,26

55,47

35,74

37,27

23,38

10,76

10,80

141,15

68,00

20,34

26,36

12,28

9,52

24,73

33,09

3,96

4,87

8,70

7,94

RBFSudden

144,30

68,50

20,69

28,75

12,03

9,30

RBFBlips

122,10

188,64

31,54

26,64

12,12

7,96

46,86

228,14

28,25

17,08

7,21

6,04

RBFGradual
STAGGER

RBFNoDrift

Tablica 3.4: Caªkowity czas przetwarzania [s].

Dla lepszego wgl¡du w dziaªanie klasykatorów przygotowano wykresy rejestrowanych miar oceny, tj. trafno±ci klasykacji, zu»ycia pami¦ci oraz czas przetwarzania, po ka»dym przykªadzie ucz¡cym. Poni»ej pokazano tylko najbardziej
reprezentatywne wyniki, które ukazuj¡ ogólny trend dziaªania porównywanych
klasykatorów.
Na Rysunkach 3.3(a) oraz 3.3(b) zostaªa zilustrowana zmiana trafno±ci klasykacji na rzeczywistych zbiorach danych: CovType oraz Electricity. Na kolejnych
Rysunkach 3.3(c) i 3.3(d) przedstawiono tak»e wyniki uzyskane dla zmiany stopniowej wyst¦puj¡cej w zbiorze Hyperplane (wyniki dla RBFGradual byªy bardzo
zbli»one) oraz dla nagªych zmian w zbiorze RBFSudden (dla zbioru STAGGER
zachowanie klasykatorów byªo bardzo podobne).
Z punktu widzenia zu»ycia pami¦ci, na Rysunkach: 3.4(a) oraz 3.4(b) zaprezentowano dwa charakterystyczne zachowania klasykatora BWE. Dla zbiorów
zawieraj¡cych stopniowe zmiany, BWE potrzebuje wi¦cej pami¦ci. Mo»e to by¢
spowodowane sygnalizowaniem przez BDDM wielu poziomów ostrzegawczych, dla
których klasykatorów zªo»ony BWE nie uruchamia mechanizmu przycinania klasykatorów bazowych.
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(b) Electricity

35 k

40 k

45 k

50 k

90 k

100 k
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80 %

85 %
80 %

75 %
70 %
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ACEorg
AWE
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J48+DDM
BWE

60 %
55 %
50 %
0

Accuracy

Accuracy
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(c) Hyperplane

80 k

75 %
70 %
ACEorg
AWE
BWEddm
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J48+DDM
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65 %
60 %
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90 k
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50 %
0

10 k

20 k

Processed instances
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40 k

50 k

60 k

70 k

(d) RBFSudden

80 k

Processed instances

Rysunek 3.3: Trafno±¢ klasykacji dla wybranych zbiorów danych.

Ranking klasykatorów ze wzgl¦du na ich czas dziaªania jest taki sam na
wszystkich zbiorach danych.

Z tego wzgl¦du na Rysunku 3.5 pokazano tylko

jeden wykres odzwierciedlaj¡cy ogólny trend.

3.2.4 Analiza otrzymanych wyników
Ró»nice pomi¦dzy warto±ciami trafno±ci klasykacji osi¡ganymi przez BWE i
AWE s¡ niewielkie w przypadku zbiorów rzeczywistych (patrz Rysunki 3.3(a)
oraz 3.3(b)), a tak»e tych zawieraj¡cych nagªe zmiany (patrz Rysunek 3.3(d)).
Dla zbiorów ze stopniowymi zmianami BWE uzyskaª lepsze wyniki ni» AWE. Takie zachowanie mo»e by¢ spowodowane tym, »e BDDM sygnalizuje wiele poziomów ostrzegawczych je±li zmiany zachodz¡ stopniowo przez dªu»szy okres czasu.
Dzi¦ki temu klasykator zªo»ony BWE ma wi¦ksz¡ szans¦, aby dostosowa¢ si¦
do zmian w przetwarzanym ±rodowisku. W przypadku nagªych i szybkich zmian
(patrz Tabela 3.1), reakcja BDDM jest zbyt powolna, gdy» jest odªo»ona w czasie, w przeciwie«stwie do detektorów operuj¡cych na pojedynczych przykªadach
ucz¡cych, które wymuszaj¡ natychmiastow¡ przebudow¦ klasykatora.
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Rysunek 3.4: Zu»ycie pami¦ci dla wybranych zbiorów danych.

Analizuj¡c wpªyw zastosowania modelu regresji we wn¦trzu detektora zmian,
dla BWE z BDDM otrzymano lepsze rezultaty trafno±ci klasykacji ni» BWE z
czysto blokow¡ wersj¡ DDM (patrz Tabela 3.2, kolumny 45).
Warto tak»e podkre±li¢, »e z punktu widzenia trafno±ci klasykacji lepszym
rozwi¡zaniem jest stosowanie klasykatora zªo»onego, ni» pojedynczego klasykatora (patrz Tabela 3.2).

Porównuj¡c jako±¢ rozwi¡zania pojedynczych kla-

sykatorów, to na wi¦kszo±ci zbiorów drzewo decyzyjne ze standardow¡ wersj¡

73

200 s
180 s
160 s
140 s
time

120 s

ACEorg
AWE
BWEddm
J48+BatchDDM
J48+DDM
BWE

100 s
80 s
60 s
40 s
20 s
0 s
0

10 k

20 k

30 k

40 k

50 k

60 k

70 k

80 k

90 k

100 k

Processed instances

Rysunek 3.5: Czas przetwarzania dla zbioru RBFBlips.

DDM jest lepsze ni» drzewo decyzyjne z blokow¡ wersj¡ DDM (patrz Tabela 3.2,
kolumny 67, wiersze 49).
Najwy»sz¡ warto±¢ trafno±ci klasykacji na wi¦kszo±ci zbiorów danych osi¡gn¡ª klasykator ACE. Jego przewaga jest w szczególno±ci widoczna dla zbiorów
z nagªymi zmianami. Zarówno dla zbioru STAGGER jak i RBFSudden osi¡ga
on trafno±¢ klasykacji wy»sz¡ od pozostaªych klasykatorów o ponad 10%. Bardzo dobre dziaªanie ACE mo»na tak»e zauwa»y¢ analizuj¡c wykresy trafno±ci
klasykacji, na których wida¢, »e klasykator ten, w przeciwie«stwie do swoich
konkurentów, jest mniej wra»liwy na nagªe i szybkie zmiany. Ponadto, analizuj¡c
wykresy uzyskane dla rzeczywistych zbiorów danych, zaobserwowa¢ mo»na, »e
ACE osi¡ga wysok¡ trafno±¢ klasykacji zdecydowanie szybciej ni» inne klasykatory poddawane eksperymentom.
Uzyskiwanie lepszych warto±ci trafno±ci klasykacji wyja±ni¢ mo»na tym, »e
ACE ma charakter bardziej przyrostowy ni» inne podej±cia, gdy» w jego skªad
wchodzi m.in. pojedynczy klasykator przyrostowy, którego wiedza jest aktualizowana z ka»dym nowym przykªadem ucz¡cym, a tak»e jawny detektor zmian,
który ma mo»liwo±¢ wykrycia zmian po ka»dym przykªadzie ucz¡cym.

Dzi¦ki

temu, z uwagi na to, »e wi¦kszo±¢ zmian rozpoczyna si¦ na pocz¡tku przetwarzanego bloku danych, ACE mo»e wykry¢ je szybciej ni» rozwi¡zania czysto blokowe.

W konsekwencji ACE ma mo»liwo±¢ natychmiastowej aktualizacji wag

istniej¡cych komponentów oraz budowy nowego klasykatora bazowego opisuj¡cego aktualne poj¦cia. W przeciwie«stwie do ACE, reakcje klasykatorów czysto
blokowych BWE i AWE na jak¡kolwiek zmian¦ s¡ opó¹nione do momentu ko«ca
ka»dego bloku danych.
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Wyj¡tek od najwy»szej trafno±ci klasykacji osi¡ganej przez ACE stanowi¡
nietypowe zbiory danych takie jak RBFBlips oraz NoDrift, na których to BWE
i AWE s¡ bardziej skuteczne. Dla RBFNoDrift, BWE z BatchDDM tak»e przewy»sza ACE.
Przechodz¡c do oceny rozmiaru modelu budowanego przez testowanego klasykatory mo»na zauwa»y¢, »e AWE jest bardzo kosztowny, gdy» potrzebuje najwi¦cej pami¦ci. Spowodowane jest to faktem, »e AWE buduje nowy klasykator
bazowy dla ka»dego przetwarzanego bloku danych. Ponadto, bardzo cz¦sto wykorzystuje on peªen bufor klasykatorów skªadowych, które dopiero po pewnym
czasie s¡ usuwane z pami¦ci.

Taka charakterystyczna okresowo±¢ zachowania

AWE jest widoczna na Rysunkach 3.4(b) oraz 3.4(a).
BWE jest mniej kosztownym pami¦ciowo klasykatorem zªo»onym ni» AWE.
Na zbiorach z nagªymi zmianami BWE potrzebuje 5 razy mniej pami¦ci ni» AWE.
Dla danych rzeczywistych, w zale»no±ci od stopnia ich trudno±ci, ró»nice mi¦dzy
AWE a BWE wahaj¡ si¦ od 1,2 do 7 razy. Taki spadek zu»ycia pami¦ci wynika
z tego, »e BDDM w BWE ogranicza liczb¦ budowanych nowych klasykatorów
bazowych (sprawdzono, »e ±rednia liczba klasykatorów skªadowych w BWE jest
mniejsza ni» w AWE), co jest bardzo siln¡ zalet¡ algorytmu BWE. Jedyny wyj¡tek od tej reguªy stanowi zbiór Hyperplane, przy przetwarzaniu którego BWE
zu»ywa wi¦cej pami¦ci.

Spowodowane jest to sygnalizowaniem wielu sygnaªów

ostrzegawczych, dla których BWE nie redukuje istniej¡cego zbioru klasykatorów bazowych. Odzwierciedla si¦ to w du»ej liczbie klasykatorów skªadowych,
których liczba dochodzi nawet do maksimum zdeniowanego przez u»ytkownika
(w przeprowadzonych eksperymentach maksymalnym progiem byªo 20).
W trakcie eksperymentów klasykator zªo»ony ACE tak»e zu»ywaª mniej pami¦ci ni» AWE. Z ostatecznymi os¡dami kosztowno±ci tego rozwi¡zania nale»y
by¢ jednak ostro»nym z uwagi na to, »e implementacja ACE jest zewn¦trznym
oprogramowaniem uruchamianym przez proxy i najprawdopodobniej MOA nie
rejestruje wszystkich u»ywanych przez ten klasykator zasobów.
Najmniej kosztownym rozwi¡zaniem s¡ pojedyncze drzewa decyzyjne.
Wyniki czasu dziaªania poszczególnych klasykatorów s¡ analogiczne na wszystkich analizowanych zbiorach danych. Najwolniej dziaªa klasykator AWE. ACE
w wi¦kszo±ci przypadków tak»e wymaga do±¢ dªugiego okresu czasu, aby przeanalizowa¢ wszystkie dane ucz¡ce.

BWE, dzi¦ki temu, »e nie buduje nowego

klasykatora dla ka»dego bloku danych, dziaªa najszybciej spo±ród testowanych
klasykatorów zªo»onych. Jednak»e dla danych rzeczywistych, które s¡ bardziej
zªo»one, BWE potrzebuje porównywalnego czasu co ACE. Najszybszymi klasykatorami s¡ pojedyncze drzewa decyzyjne, lecz nie przekªada si¦ to na dobr¡
trafno±¢ tego rozwi¡zania.
Podsumowuj¡c, klasykator zªo»ony BWE w satysfakcjonuj¡cy sposób obni»yª
koszty pami¦ciowe oraz czasowe, lecz jego trafno±¢ klasykacji nie jest a» tak
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wysoka, jak ta uzyskana przez hybrydowe podej±cie przyrostowe zastosowane w
klasykatorze ACE. Kieruj¡c si¦ zatem potrzeb¡ lepszej reakcji na zachodz¡ce
zmiany, zdecydowano si¦ na wprowadzenie elementu przyrostowo±ci do zªo»onego
klasykatora BWE. Rozwi¡zanie to, nazwane Online Batch Weighted Ensemble
(OBWE), zostaªo przedstawione w kolejnym Rozdziale 4.
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Rozdziaª 4
Elementy przyrostowo±ci w
klasykatorze zªo»onym BWE 
algorytm Online Batch Weighted
Ensemble
Opisany w Rozdziale 3 klasykator BWE osi¡gn¡ª satysfakcjonuj¡ce wyniki ze
wzgl¦du na koszty obliczeniowe w szczególno±ci w porównaniu z klasykatorem
AWE. Jednak»e jego trafno±¢ klasykacji trudno uzna¢ za zadowalaj¡c¡.

Ba-

dania opisane w pracy [71] oraz wªasne pokazaªy, »e blokowe rozwi¡zania maj¡
opó¹nion¡ reakcj¦ na zmian¦ zachodz¡c¡ wewn¡trz bloku, co byªo tak»e widoczne
w porównaniu z algorytmem ACE. Ponadto w pracy [16] pokazano, »e element
przyrostowo±ci poprawia trafno±¢ klasykacji systemu ucz¡cego si¦ ze strumieni
danych. Z tego wzgl¦du zdecydowano si¦ na rozszerzenie BWE o element uczenia
przyrostowego, co doprowadziªo do powstania nowej wersji klasykatora nazwanego Online Batch Weighted Ensemble (OBWE) [22].

Wprowadzony element

przyrostowo±ci dotyczy tutaj zarówno modykacji w jawnym detektorze zmian,
jak i przeª¡czenie si¦ na mechanizm okna przesuwanego w klasykatorze zªo»onym.

4.1 Opis algorytmu
Podobnie jak poprzednik, nowo proponowany algorytm skªada si¦ z dwóch cz¦±ci:
przyrostowego detektora zmian Online Batch Drift Detection Method (OBDDM)
oraz klasykatora zªo»onego Online Batch Weighted Ensemble (OBWE).
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algorytm
OBWE

klasykator
zªo»ony
OBWE

detektor
OBDDM

Rysunek 4.1: Elementy algorytmu OBWE.

4.1.1 Detektor Online Batch Drift Detection Method (OBDDM)
Celem nowego detektora Online Batch Drift Detection Method jest wprowadzenie
pewnego elementu przyrostowo±ci do czysto blokowego rozwi¡zania Batch Drift
Detection Method (BDDM).
Detektor OBDDM w przeciwie«stwie do poprzednika, przetwarza pojedyncze
przykªady ucz¡ce. BDDM budowaª tablic¦ trafno±ci klasykacji dopiero gdy dostarczono mu caªy blok danych.

Inaczej jest w przypadku detektora OBDDM.

Tutaj dla ka»dego pojedynczo przetwarzanego przykªadu ucz¡cego
jest w sposób przyrostowy warto±¢ trafno±ci klasykacji

ptki

ei

obliczana

(Algorytm 17, li-

nie 1-2) zgodnie ze wzorem:

(
ptki =

(1.0+ptki−1 ∗(i−1))
i
(ptki−1 ∗(i−1))
i

je±li

ei

zostaª poprawnie sklasykowany

je±li predykcja dla

Ponadto, dla ka»dej z trafno±ci klasykacji
standardowe

si

ptki

ei

jest niepoprawna

(4.1)

wyznaczane jest jej odchylenie

zgodnie z rozkªadem dwupunktowym tj.

si =

q

(ptki ∗(1−ptki )
(Ali

gorytm 17, linia 3). Dodatkowo zapami¦tywana jest tak»e maksymalna warto±¢

ptki

wraz z jej odchyleniem standardowym

si

(Algorytm 17, linie 4-6). Z uwagi

na niestabilno±¢ w pocz¡tkowej fazie uczenia, warto±ci dla 30 pierwszych przykªadów ucz¡cych nie s¡ zapami¦tywane.

W nast¦pnej kolejno±ci, analogicznie

do detektora BDDM, budowany jest prosty model regresji liniowej, aby wykry¢
trend istniej¡cy w danych.

BDDM budowaª model regresji na caªym przetwa-

rzanym bloku danych. W propozycji detektora OBDDM zastosowano inne roz-
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wi¡zania. Po pierwsze, pozwala on na tworzenie modelu regresji wewn¡trz przetwarzanego bloku danych.

Po drugie, model prostej regresji liniowej jest tutaj

znajdowany po przeanalizowaniu ka»dych kolejnych
gdy indeks przetwarzanego przykªadu
regresji

r <= rb

r

przykªadów ucz¡cych (tj.

i jest podzielny przez r), przy czym rozmiar

(Algorytm 17, linia 7). Dzi¦ki temu mo»liwe jest wcze±niejsze

wykrycie zmian zachodz¡cych wewn¡trz przetwarzanego bloku danych.

Model

regresji znajdowany jest na podstawie wszystkich zapami¦tanych warto±ci

ptkj

(Algorytm 17, linia 8). Testowanie znalezionej warto±ci wspóªczynnika kierunkowego

a

modelu prostej regresji liniowej oraz ustalanie poziomu wykrytej zmiany

pozostaªo takie same jak zaproponowane w algorytmie BWE (Algorytm 17, linie 9-15).

Oznacza to, »e je±li wspóªczynnik kierunkowy regresji

(stk − s) < (ptkmax − 3 ∗ smax ),

to OBWE sygnalizuje poziom

drif t.

a < 0

oraz

W przeciw-

nym razie raportowany jest poziom ostrzegawczy. Je±li wspóªczynnik kierunkowy
regresji

a > 0,

to w ±rodowisku nie zaszªa »adna zmiana, czyli

(Algorytm 17, linie 16-17). Je±li OBDDM wykryª poziom

poziom = brak

drif t, to wszystkie staptki , aktualna

tystyki przechowywane przez OBDDM (tj. zapami¦tane warto±ci

ptki

wraz z

si

oraz maksymalne

ptkmax

linie 18-19). Po przetworzeniu ka»dych
przetwarzanego przykªadu

i

wraz z

rb

smax )

s¡ zerowane (Algorytm 17,

przykªadów ucz¡cych (tj. gdy indeks

jest podzielny przez

rb)

wi¦kszo±¢ zapami¦tanych

warto±ci trafno±ci klasykacji jest usuwana z pami¦ci poza drug¡ poªowy ostatniego okna regresji (Algorytm 17, linie 20-21). Powodem takiego post¦powania
jest fakt zachowania pami¦ci o poprzednio istniej¡cym trendzie w danych przy
ni»szych kosztach obliczeniowych.
Pseudokod zaproponowanego detektora zmian OBDDM zostaª przedstawiony
jako Algorytm 17.

4.1.2 Klasykator Online Batch Weighted Ensemble (OBWE)
Podobnie jak BDDM jest osadzony we wn¦trzu klasykatora BWE, detektor
OBDDM zostaª tak»e zintegrowany z klasykatorem zªo»onym Online Batch Weighted Ensemble (OBWE). Pseudokod OBWE zostaª przedstawiony jako Algorytm 18.
Klasykator OBWE posiada wiele cech swojego poprzednika, tj. klasykatora
BWE. Gªówna ró»nica polega na tym, »e OBWE umo»liwia przetwarzanie oraz
reakcj¦ na zmian¦ po ka»dym przykªadzie ucz¡cym. Oznacza to, »e powinien on
szybciej reagowa¢ na zmiany zachodz¡ce wewn¡trz bloków danych.
Klasykator OBWE, w przeciwie«stwie do blokowego BWE, przetwarza pojedyncze przykªady ucz¡ce. Dodatkowo, do celów przeliczania wag istniej¡cych
klasykatorów bazowych oraz budowy nowego klasykatora skªadowego zdecydowano si¦ na wykorzystanie mechanizmu okna przesuwnego zawieraj¡cego ostatnie
przykªady ucz¡ce. Rozmiar tego okna jest ograniczony do rozmiaru bloku
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rb.

Na

Algorytm 17: Detektor Online Batch Drift Detection Method (OBDDM)
Wej±cie : K klasykator;
ei nowy przykªad ucz¡cy;
rrozmiar okna regresji;
rbrozmiar bloku danych
Wyj±cie: poziomwykryty poziom zmiany
1
2

predykcja

ei

za pomoc¡

K;

aktualizuj warto±¢ przyrostowej trafno±ci klasykacji
warto±ci¡

3

= klasykuj przykªad

ptki

zgodnie z

predykcja;

oblicz odchylenie standardowe

si

dla aktualnej warto±ci

ptki

zgodnie z

rozkªadem dwupunktowym;

4
5
6

if ((ptkmax − smax ) < (ptki − si )) then

ptkmax = ptki ;
smax = si ;
7 if (i mod r = 0) then

8

znajd¹ model prostej regresji liniowej ze wszystkich zapami¦tanych

ptkj ;
if (a < 0) then ⇐= testuj warto±¢ wspóªczynnika kierunkowego regresji
oblicz ±redni¡ trafno±¢ klasykacji stk ze wszystkich zapami¦tanych
warto±ci ptkj ;
oblicz odchylenie standardowe trafno±¢ klasykacji s ze wszystkich
zapami¦tanych warto±ci ptkj ;
if ((stk − s) < (ptkmax − 3 ∗ smax )) then
poziom = drift;

warto±ci

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

else

poziom

else

= ostrzegawczy;

poziom = brak;
if (poziom = drift) then
wyzeruj wszystkie zbierane statystyki;

20
21

if (i mod rb = 0) then

22

Return poziom

zapomnij wi¦kszo±¢ zapami¦tanych trafno±ci klasykacji
warto±ciami dla drugiej poªowy ostatniego okna regresji;
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ptki

poza

Algorytm 18: Klasykator Online Batch Weighted Ensemble (OBWE)

Wej±cie : S przetwarzany strumie« danych;

rozmiar bloku danych;
rozmiar okna regresji;
maksymalna liczba klasykatorów bazowych;
maksymalna liczba klasykatorów bazowych budowanych
technik¡ boostrapping;
K zbiór wcze±niej utworzonych klasykatorów bazowych
Wyj±cie: K zaktualizowany zbiór klasykatorów bazowych
rb
r
kmax
kbmax

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

foreach (przykªadu ucz¡cego ei ∈ S) do
if (okno z zapami¦tanymi przykªadami ucz¡cymi jest puste) then

zainicjuj nowe okno przesuwne do przechowywania przykªadów;
dodaj przykªad e do okna przesuwnego;
if (rozmiar okna przesuwnego osi¡gn¡ª rb) then
if (zbiór K jest pusty) then
foreach (j = 1 .. kbmax) do
i

zbuduj klasykator k na próbce boostrapowej z przykªadów z okna
przesuwnego;
K ←K ∪k ;
przypisz wag¦ klasykatorowi k jako w = ;
else
OBDDM (K , W , e , r); {build Online Batch Drift Detection Method}
j

j

j

kmax
kbmax

j

if (poziom=ostrzegawczy) then
foreach (klasykator bazowy kj ∈ K) do
i

oblicz now¡ wag¦ w za pomoc¡ formuªy
w = 0.5 ∗ (1 −
), gdzie b jest bª¦dem
klasykacji k ;
if (rozmiar K ≥ k ) then
usu« klasykator k z najni»sz¡ wag¡ w ;
zbuduj klasykator k z przykªadów z okna przesuwnego;
K ←K ∪k ;
wyznacz wag¦ w klasykatora k jako: w = k − P w ;
j
e6∗(bj −0.5) −e−6∗(bj −0.5)
e6∗(bj −0.5) +e−6∗(bj −0.5)

j

j

j

16
17
18
19
20

max

j

j

i

i

else if (poziom=drift) then
foreach (klasykator bazowy kj ∈ K) do
i

21
22
23

i

i

max

j

oblicz now¡ wag¦ w za pomoc¡ formuªy
w = 0.5 ∗ (1 −
), gdzie b jest bª¦dem
klasykacji k ;
if (rozmiar K ≥ k ) then
usu« klasykator k z najni»sz¡ wag¡ w ;
j
e4∗(bj −0.25) −e−4∗(bj −0.25)
e4∗(bj −0.25) +e−4∗(bj −0.25)

j

j

j

24
25
26
27
28
29
30

max

foreach (klasykator1 bazowy kj ∈ K) do
if (bj <= liczba klas w S ) then
usu« klasykator kj ;
if (rozmiar K = 0) then
j

j

przywró¢ poªow¦ poprzednich klasykatorów bazowych k z
najmniejszym bª¦dem klasykacji b ;
zbuduj klasykator k z przykªadów z okna przesuwnego;
K ←K ∪k ;
wyznacz wag¦ w klasykatora k jako: w = k − P w ;
usu« najstarszy przykªad ucz¡cy z okna przesuwnego;
j

j

31
32
33
34
35

i

i

i

i

Return K
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i

max

j

pocz¡tku procesu uczenia OBWE inicjuje wspomniane okno, a nast¦pnie ka»dy
nowo pojawiaj¡cy si¦ przykªad jest do niego dodawany (Algorytm 18, linie 2-4).
Dla pierwszego okna przykªadów ucz¡cych klasykator OBWE zachowuje si¦
analogicznie do klasykatora BWE. Oznacza to, »e po zebraniu pierwszego bloku
danych, gdy zbiór klasykatorów bazowych jest pusty, buduje on okre±lon¡ liczb¦
klasykatorów bazowych (kbmax ) na nowo utworzonych za pomoc¡ metody bootstrappingu [13] zbiorach ucz¡cych (Algorytm 18, linie 6-10). Ka»dy ze zbudowak
nych klasykatorów skªadowych otrzymuje tak¡ sam¡ warto±¢ wagi wj = max .
kbmax
Po przetworzeniu pierwszego bloku danych, okno z zapami¦tanymi przykªadami ucz¡cymi zaczyna si¦ przesuwa¢ przykªad po przykªadzie.
ka»dego przykªadu

ei

Ponadto, dla

uruchamiany jest detektor zmian OBDDM (Algorytm 18,

linia 12). Ró»nica w dziaªaniu OBDDM w porównaniu z BDDM polega na tym,
»e mo»e on sygnalizowa¢ wykryt¡ zmian¦ wcze±niej ni» na ko«cu ka»dego przetwarzanego bloku przykªadów tzn. po ka»dych

r

przykªadach ucz¡cych. Reakcje

OBWE na odpowiednie poziomy zmiany sygnalizowane przez OBDDM zostaªy
rozwi¡zane analogicznie jak w BWE (Algorytm 18, linie 13-33).
Dla poziomu ostrzegawczego, OBWE w pierwszej kolejno±ci przelicza wagi
istniej¡cych klasykatorów bazowych (Algorytm 18, linie 14-15). Nast¦pnie, je±li
jest taka konieczno±¢ (liczba klasykatorów skªadowych osi¡gn¦ªa

kmax ),

to usu-

wany jest klasykator z najni»sz¡ wag¡ (Algorytm 18, linie 16-17). Nowy klasykator bazowy

ki

budowany jest na przykªadach przechowywanych w aktualnym

oknie przesuwnym (Algorytm 18, linie 18-19). Waga klasykatora
jest ponownie za pomoc¡ wzoru

wi = kmax −

P

wj ,

gdzie

P

wj

ki

obliczana

jest sum¡ wag

wszystkich istniej¡cych klasykatorów bazowych OBWE (Algorytm 18, linia 20).
W przypadku gdy OBDDM zasygnalizuje

drif t,

czyli zmian¦, to tak»e w

pierwszej kolejno±ci przeliczane s¡ wagi istniej¡cych klasykatorów bazowych (Algorytm 18, linie 22-23). Nast¦pnie, je±li jest taka konieczno±¢ (liczba klasykatorów skªadowych osi¡gn¦ªa

kmax ),

(Algorytm 18, linie 24-25).

to usuwany jest klasykator z najni»sz¡ wag¡

W kolejnym kroku, istniej¡cy zbiór klasykatorów

bazowych jest przycinany w analogiczny sposób jak w klasykatorze BWE (Algorytm 18, linie 26-28). Na samym ko«cu budowany jest nowy klasykator bazowy

ki

na przykªadach znajduj¡cych si¦ w oknie przesuwnym (Algorytm 18, linie 31-

32). Jego waga obliczana jest ponownie za pomoc¡ wzoru

P

wj

wi = kmax −

P

wj , gdzie

jest sum¡ wag wszystkich istniej¡cych klasykatorów bazowych OBWE (Al-

gorytm 18, linia 33).
Wszystkie u»yte funkcje wagowania pozostaªy takie same jak te zaproponowane w klasykatorze BWE.
Na samym ko«cu przetwarzania OBWE usuwa najstarszy przykªad ucz¡cy z
okna przesuwnego (Algorytm 18, linia 34). Dzi¦ki temu ka»dy nowy klasykator
bazowy uczony jest na zbiorze

kbmax

ostatnich przykªadów ucz¡cych, a co za tym

idzie jego wiedza odzwierciedla aktualne poj¦cia.
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Jak mo»na zauwa»y¢ algorytm OBWE nie jest w peªni przyrostowym rozwi¡zaniem.

Zdecydowano si¦ na prostsze uogólnienie algorytmu BWE poprzez

zmian¦ przetwarzania kolejnych bloków danych na okno przesuwne z uwagi na
wzrost kosztów obliczeniowych. Propozycja BWE miaªa do±¢ niskie wymagania
obliczeniowe, lecz nie uzyskaªa satysfakcjonuj¡cych wyników trafno±ci. Dlatego
te» wprowadzono do niego opisany wcze±niej element przyrostowo±ci. Rozwi¡zanie to ma na celu wzrost uzyskiwanej trafno±ci klasykowania przykªadów, lecz
niestety przy jednoczesnym wzro±cie kosztów obliczeniowych.

Wzrost zu»ycia

pami¦ci spowodowany jest faktem utrzymywania okna przesuwnego z ostatnimi
przykªadami ucz¡cymi. Dªu»szy czas przetwarzania spowodowany jest konieczno±ci¡ przetwarzania ka»dego przykªadu ucz¡cego indywidualnie oraz cz¦stszym wywoªywaniem detektora OBDDM. Mo»e on bowiem wykrywa¢ zmian¦ po ka»dych

r

przykªadach ucz¡cych. Im mniejszy rozmiar okna regresji, tym czas przetwa-

rzania b¦dzie si¦ wydªu»a¢. Dodatkowo, przy mniejszym rozmiarze okna regresji
detektor OBDDM mo»e by¢ bardziej wra»liwy na wyst¦powanie szumu, który
mo»e zakªóci¢ znaleziony trend w danych. Dlatego trafno±¢ klasykacji te» niekoniecznie b¦dzie wzrasta¢ wraz ze zmniejszaniem warto±ci parametru

r.

4.2 Ocena eksperymentalna
4.2.1 Dobór warunków eksperymentów
Celem przeprowadzonej oceny eksperymentalnej byªo sprawdzenie, czy element
przyrostowo±ci poprawia dziaªanie klasykatora zªo»onego. W tym celu wybrano
3 rozwi¡zania blokowe dedykowane do przetwarzania strumieni danych: klasykator Accuracy Weighted Ensemble (AWE) [91] jako rozwi¡zanie referencyjne
dla propozycji autorki, klasykator Batch Weighted Ensemble (BWE) z detektorem Batch Drift Detection Method [24] oraz nowe rozwi¡zanie Online Batch
Weighted Ensemble (OBWE). Podobnie jak poprzednio, wszystkie klasykatory
zostaªy zaimplementowane w j¦zyku programowania Java oraz zintegrowane ze
±rodowiskiem Massive Online Analysis (MOA).
Aby zachowa¢ spójno±¢ z poprzednimi badaniami [24, 91] jako klasykatory
bazowe u»yto drzewa decyzyjne indukowane za pomoc¡ algorytmu C4.5 (J48 ze
±rodowiska WEKA). W celu uzyskania jak najdokªadniejszego opisu aktualnych
poj¦¢, w budowanych drzewach decyzyjnych wyª¡czono mechanizm przycinania.
Na podstawie poprzednich wyników bada« uzyskanych dla algorytmu BWE [24]
zdecydowano si¦ przyj¡¢ rozmiar bloku danych równy 1000. Nie sprawdzano innych rozmiarów bloków, gdy» w przypadku przetwarzania przyrostowego mo»e
nie mie¢ on a» takiego znaczenia jak w rozwi¡zaniach czysto blokowych [17].
Wa»niejszym parametrem wpªywaj¡cym na jako±¢ klasykacji jest rozmiar okna
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regresji.

W celu sprawdzenia na ile dobór rozmiaru okna regresji wpªywa na

uzyskane wyniki zdecydowano si¦ zbada¢ 3 ró»ne wielko±ci: 10, 100 i 1000.
Do oceny jako±ci klasykacji testowanych rozwi¡za« wykorzystano metod¦ zastosowan¡ poprzednio, czyli EvaluateInterleavedTestThanTrain dost¦pn¡ w ±rodowisku MOA. Interesuj¡ce miary oceny byªy rejestrowane co ka»de 100 przykªadów ucz¡cych. Poza trafno±ci¡ klasykacji odczytywano tak»e rozmiar aktualnego
modelu (wyra»ony jako rozmiar zaj¦tej pami¦ci) oraz dªugo±¢ czasu dziaªania algorytmu od pocz¡tku fazy uczenia.

4.2.2 Zbiory danych
Do dokªadnej oceny jako±ci algorytmu OBWE oraz dla spójno±ci z poprzednimi
badaniami nad algorytmem BWE zdecydowano si¦ na wykorzystanie tych samych
co poprzednio 9 zbiorów danych zawieraj¡cych ró»ne typy zmian: 3 zbiory rzeczywiste (cz¦sto rozwa»ane do testowania metod dedykowanych do przetwarzania
strumieni danych) oraz 6 sztucznych zbiorów danych pozyskanych przy pomocy
generatorów dost¦pnych w ±rodowisku MOA. Dla przypomnienia charakterystyka
wybranych zbiorów zostaªa przedstawiona w Tabeli 4.1, lecz ich szczegóªowe opisy
mo»na znale¹¢ w Rozdziale 3.2.2.
Zbiór danych
CovType
Electricity

Liczba przykªadów

Liczba atrybutów

Liczba klas

Typ zmiany

581012

54

7

nieznany

45312

8

2

nieznany

Poker

829201

11

10

nieznany

Hyperplane

100000

10

4

stopniowa

RBFGradual

100000

20

4

stopniowa

STAGGER

100000

3

2

nagªa

RBFSudden

100000

20

4

nagªa

RBFBlips

100000

20

4

blips

RBFNoDrift

100000

10

2

brak

Tablica 4.1: Charakterystyka zbiorów danych.

Podkre±li¢ nale»y, »e nagªe oraz stopniowe zmiany w sztucznych zbiorach danych rozpoczynaj¡ si¦ w pocz¡tkowych fragmentach ka»dego bloku danych, aby
zasymulowa¢ trudniejsz¡ sytuacj¦ uczenia si¦ blokowych klasykatorów zªo»onych.

4.2.3 Wyniki eksperymentalne
Wszystkie klasykatory byªy porównywane na 3 miarach oceny: trafno±ci klasykacji, rozmiaru modelu wyra»onego jako rozmiar u»ytej pami¦ci oraz czasu
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dziaªania od pocz¡tku fazy uczenia.

Trafno±¢ klasykacji oraz rozmiar modelu

rejestrowano co 100 przykªadów ucz¡cych, a nast¦pnie warto±ci te zostaªy u±rednione.

Rejestrowane miary oceny zostaªy przedstawione w Tabelach: 4.2, 4.3

oraz 4.4.

W tabelach tych zestawiono wyniki dla klasykatorów: AWE, BWE

oraz OBWE z 3 ró»nymi wielko±ciami okna regresji: 10, 100 oraz 1000.
Zbiór danych

AWE

BWE

OBWE-R10

OBWE-R100

OBWE-R1000

CovType

81,52

82,60

85,54

Electricity

73,53

71,41

74,20

Poker

78,32

75,49

81,18

Hyperplane

70,91

77,11

78,13

RBFGradual

75,25

74,49

STAGGER

78,30 78,30

82,68

75,67
82,11
81,90
84,16

83,06

82,13

77,65

77,36

75,37

74,40

83,68

74,87

RBFSudden

82,67

78,18

RBFBlips

88,41

85,55

87,86

RBFNoDrift

88,01

87,41

86,27

71,77
77,12
77,87
78,31

89,12
88,22

85,90
87,31

Tablica 4.2: rednia trafno±¢ klasykacji [%].

Zbiór danych

AWE

BWE

OBWE-R10

OBWE-R100

OBWE-R1000

CovType

5,49

0,79

1,12

1,19

1,13

Electricity

0,76

0,58

0,82

0,79

0,68

Poker

1,48

1,21

1,47

1,45

1,31

Hyperplane

0,63

1,06

1,28

1,25

1,21

RBFGradual

1,40

0,42

1,17

1,20

0,70

STAGGER

0,50

0,07

0,18

0,17

0,15

RBFSudden

1,40

0,43

1,11

1,13

0,68

RBFBlips

4,13

0,82

1,13

1,08

1,09

RBFNoDrift

4,02

0,79

1,02

0,99

0,87

Tablica 4.3: rednie wykorzystanie pami¦ci [MB].

Dla lepszego wgl¡du w dziaªanie klasykatorów przygotowano wykresy rejestrowanych miar oceny, tj. trafno±ci klasykacji, zu»ycia pami¦ci oraz czas przetwarzania, po ka»dym przykªadzie ucz¡cym. Poni»ej pokazano tylko najbardziej
reprezentatywne wyniki, które ukazuj¡ ogólny trend dziaªania porównywanych
klasykatorów.
Na Rysunku 4.2(a) zostaªa zilustrowana zmiana trafno±ci klasykacji na rzeczywistym zbiorze danych Electricity.

Na kolejnych Rysunkach 4.2(c) i 4.2(d)
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Zbiór danych
CovType

AWE

BWE

OBWE-R10

OBWE-R100

OBWE-R1000

897,01

338,30

837,51

258,87

163,35

20,83

11,23

30,61

15,12

11,09

Electricity
Poker

629,35

287,56

617,83

380,71

290,04

Hyperplane

35,74

37,27

201,52

54,05

37,67

RBFGradual

68,00

20,34

92,34

48,36

23,51

STAGGER

33,09

3,96

18,55

7,74

6,02

RBFSudden

68,50

20,69

118,84

46,82

23,79

RBFBlips

188,64

31,54

215,64

49,03

33,48

RBFNoDrift

228,14

28,25

201,55

39,25

27,21

Tablica 4.4: Caªkowity czas przetwarzania [s].

przedstawiono wyniki uzyskane dla zmiany stopniowej wyst¦puj¡cej w zbiorach
RBFGradual oraz Hyperplane. Z kolei na Rysunku 4.2(b) pokazano wynik dla
nagªych zmian na zbiorze RBFSudden.
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Rysunek 4.2: Trafno±¢ klasykacji dla wybranych zbiorów danych.
Z punktu widzenia zu»ycia pami¦ci, na Rysunkach 4.3(a) oraz 4.3(b) zaprezentowano dwa charakterystyczne zachowania klasykatora BWE.
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Rysunek 4.3: Zu»ycie pami¦ci dla wybranych zbiorów danych.
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Ranking klasykatorów ze wzgl¦du na ich czas dziaªania jest taki sam na
wszystkich zbiorach danych.

Z tego wzgl¦du na Rysunku 4.4 pokazano tylko

jeden wykres odzwierciedlaj¡cy ogólny trend.
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Rysunek 4.4: Czas przetwarzania dla zbioru RBFSudden.

4.2.4 Analiza otrzymanych wyników
W celu globalnego porównania dziaªania testowanych metod na wielu zbiorach
danych przeprowadzono test Friedmana na poziomie istotno±ci
Pozwoliª on na odrzucenie hipotezy
dziaªaj¡ w taki sam sposób.

H0 ,

α = 0, 05

[49].

która mówi, »e wszystkie klasykatory

Podkre±li¢ tak»e nale»y, »e OBWE-R100 uzyskaª

najwy»sz¡ warto±¢ ±redniej wagi wynosz¡c¡ 4,33 (przy interpretacjiim wy»sza
ranga, tym lepszy klasykator).
rang¡ równ¡ 3,67.

Drugie miejsce zaj¡ª OBWE-R10 ze ±redni¡

Trzecia pozycja przypadªa klasykatorowi AWE o ±redniej

randze 2,72. Czwarte miejsce nale»aªo do klasykatora OBWE-R1000 ze ±redni¡
rang¡ 2,33. Ostatni byª standardowy klasykator BWE, którego ±rednia ranga
wyniosªa 1.94. Nast¦pnie, przeprowadzono analiz¦ post-hoctj. test BonferroniDunna, aby sprawdzi¢, czy ró»nice pomi¦dzy uzyskanymi ±rednimi rangami s¡
statystycznie istotne.

Dla

D = 9

zbiorów danych oraz

krytyczn¡ ró»nic¦ ±rednich rang obliczono ze wzoru:

r
CD = qα ∗

k ∗ (k − 1)
≈ 1, 88.
6D
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k = 5

klasykatorów,

Mo»na zatem zauwa»y¢, »e ró»nice ±rednich rang pomi¦dzy OBWE-R100 a AWE,
OBWE-R100 a OBWE-R1000 oraz pomi¦dzy OBWE-R100 a BWE s¡ wy»sze
ni» obliczona warto±¢

CD.

Oznacza to, »e OBWE-R100 okazaª si¦ lepszy ni»

wi¦kszo±¢ testowanych klasykatorów zªo»onych. Ró»nica pomi¦dzy AWE a BWE
jest nieznacz¡ca.
Dodatkowo, aby w dokªadniejszy sposób porówna¢ klasykator OBWE-R100
z OBWE-R10 przeprowadzono sparowany test Wilcoxona [49]. Wynik tego testu
nie pozwoliª na stwierdzenia, »e który± z klasykatorów OBWE-R100 lub OBWER10 jest znacz¡co lepszy od drugiego.
Przeprowadzaj¡c prost¡ analiz¦ zwyci¦stw dla uzyskanych warto±ci trafno±ci
klasykacji, spostrzec mo»na, »e OBWE-R100 wygraª na 6 zbiorach, 2 razy byª
drugi, a tylko raz uplasowaª si¦ na ostatniej pozycji.
Porównuj¡c wyniki trafno±ci klasykacji uzyskane przez testowane klasykatory zauwa»y¢ mo»na, »e OBWE uzyskuje najwy»sz¡ warto±¢ tej miary oceny
(patrz Tabela 4.2, kolumny 2,3,5).

Autorka tego doktoratu s¡dzi, »e spowo-

dowane jest to faktem wª¡czenia elementu przetwarzania przyrostowego, dzi¦ki
czemu OBWE mo»e szybciej zareagowa¢ na zachodz¡ce w ±rodowisku zmiany.
OBWE, w przeciwie«stwie do AWE i BWE, nie musi czeka¢ do ko«ca przetwarzanego bloku danych, lecz mo»e zmodykowa¢ swoj¡ struktur¦ natychmiast po
wykryciu zmiany.
Porównuj¡c wpªyw rozmiaru okna regresji na osi¡gni¦t¡ trafno±¢ klasykacji
wywnioskowa¢ mo»na, »e najlepszym rozmiarem jest warto±¢ 100, gdy» dla niego
uzyskano najlepsze rezultaty (patrz Tabela 4.2, kolumny 46). Na drugiej pozycji
uplasowaª si¦ klasykator OBWE z rozmiarem okna regresji ustawionym na 10.
Najsªabsze wyniki odczytano dla OBWE z przyj¦tym rozmiarem regresji równym
1000.
Zarejestrowane warto±ci zu»ycia pami¦ci pozwalaj¡ stwierdzi¢, »e klasykator
AWE jest najbardziej kosztownym rozwi¡zaniem. Model o najmniejszym rozmiarze budowany jest za pomoc¡ standardowego klasykatora BWE. Klasykator
OBWE zu»ywa ±rednio ok. 1,75 razy (min. 1,2 razy dla zbioru Hyperplane, max.
3 razy dla zbioru RBFGradual) wi¦cej pami¦ci ni» jego prekursor, lecz nadal jest
to ni»sza warto±¢ od klasykatora AWE (patrz Tabela 4.3, kolumny 2,3,5). Analizuj¡c wpªyw rozmiaru okna regresji na zaj¦to±¢ pami¦ci zauwa»y¢ mo»na, »e im
przyj¦ty rozmiar jest ni»szy, tym wymagania pami¦ciowe rosn¡ (patrz Tabela 4.3,
kolumny 46).
Z punktu widzenia czasu dziaªania, najszybszym rozwi¡zaniem okazaª si¦ standardowy klasykator BWE. OBWE z oknem regresji 1000 dziaªa przez zbli»ony
fragment czasu. Klasykator OBWE z oknem regresji 100 dziaªa dªu»ej ni» BWE
i OBWE-R1000, lecz nadal jest on szybszy ni» AWE. Najwolniejszymi rozwi¡zaniami okazaªy si¦ AWE oraz OBWE-R10. Dla ponad poªowy testowanych zbiorów
danych OBWE-R10 osi¡gn¦ªo najdªu»szy czas dziaªania. Dla zbiorów, na których
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najwi¦cej czasu potrzebowaª klasykator AWE, OBWE-R10 byª nieznacznie od
niego szybszy. Z uzyskanych wyników wywnioskowa¢ mo»na, »e im ni»szy rozmiar
okna regresji zostaª wybrany, tym klasykator OBWE dziaªa dªu»ej.
Dla wi¦kszo±ci zbiorów danych, typ zmiany nie miaª wi¦kszego wpªywu na
uzyskiwane przez klasykatory wyniki.

Wyj¡tek stanowi¡ specyczne dane, tj.

te zawieraj¡ce blipsy oraz w których nie zachodz¡ »adne zmiany, dla których
wy»szo±¢ klasykatorów BWE oraz OBWE jest du»o bardziej widoczna. W ich
przypadku klasykator AWE byª 4 do 5 razy bardziej wymagaj¡cy pod k¡tem
zu»ycia pami¦ci.

4.3 Porównanie klasykatorów BWE i OBWE
Wyniki przeprowadzonej analizy eksperymentalnej pokazaªy, »e OBWE, z uwagi
na to, »e umo»liwia szybsz¡ reakcj¦ na zmian¦, zdecydowanie poprawiª wyniki
uzyskane na trafno±ci klasykacji w stosunku do swojego poprzednika BWE.
Mo»na zatem stwierdzi¢, »e hipoteza o tym, i» element przyrostowo±ci poprawia wyniki tej miary oceny systemu ucz¡cego si¦ ze strumieni danych okazaªa si¦
sªuszna.

Z tego wzgl¦du warto si¦ zastanowi¢ nad tym, czy nowe rozszerzenie

OBWE nie zast¦puje poprzedniej wersji, czyli algorytmu BWE.
Zdaniem autorki niniejszej rozprawy odpowied¹ na to pytanie jest zªo»ona,
gdy» zale»y od wielu czynników.
Po pierwsze, algorytm BWE jest rozwi¡zaniem w peªni blokowym, a algorytm
OBWE przetwarza przykªady w sposób przyrostowy z wykorzystaniem okna przesuwnego. Oba modele przetwarzania danych s¡ zdecydowanie ró»ne i w zasadzie
si¦ wykluczaj¡.

Je±li dane s¡ dost¦pne w sposób przyrostowy, to niew¡tpliwie

OBWE jest skuteczniejszy. Jednak»e w cz¦±ci zastosowa«, gdzie dane b¦d¡ napªywaªy w blokach lub informacja o prawdziwej etykiecie klasy decyzyjnej przykªadu mo»e nie by¢ znana od razu, to OBWE nie b¦dzie mógª by¢ u»yty. W takiej
sytuacji nale»y skorzysta¢ z algorytmu BWE, który osi¡ga kompromis pomi¦dzy
trafno±ci¡ a wydajno±ci¡ klasykatora.
Drugim kryterium, które nale»y wzi¡¢ pod uwag¦ s¡ dost¦pne zasoby pami¦ci
operacyjnej. Pod tym wzgl¦dem BWE zdecydowanie wygrywa ze swoim blokowym konkurentemklasykatorem AWE. Na zbiorach z nagªymi zmianami BWE
potrzebuje 5 razy mniej pami¦ci ni» AWE. Dla danych rzeczywistych, w zale»no±ci od stopnia ich trudno±ci, ró»nice mi¦dzy AWE a BWE wahaj¡ si¦ od 1,2
do 7 razy. Klasykator BWE jest tak»e mniej kosztowny obliczeniowo ni» jego
rozszerzenieOBWE, które dla okna regresji 100 przykªadów ±rednio zu»ywa ok.
1,75 razy wi¦cej pami¦ci ni» jego prekursor (min. 1,2 razy dla zbioru Hyperplane,
max. 3 razy dla zbioru RBFGradual). Jednak OBWE potrzebuje nadal mniej
pami¦ci ni» klasykator AWE.
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Porównuj¡c czasy dziaªania poszczególnych klasykatorów zªo»onych zauwa»y¢ mo»na, »e BWE, dzi¦ki temu, »e operuje na blokach danych oraz nie buduje
nowego klasykatora dla ka»dego bloku danych, dziaªa najszybciej. OBWE dziaªa
±rednio 1,6 razy wolniej ni» jego poprzednik. Najwolniej dziaªa klasykator AWE.
Podsumowuj¡c, zgodnie z hipotez¡ niniejszej pracy, algorytm BWE charakteryzuj¡ najni»sze koszty obliczeniowe. Je±li zatem w danym zastosowaniu koszty
obliczeniowe s¡ bardzo krytyczne, to stanowi to przesªank¦ do skorzystania z
algorytmu BWE zamiast algorytmu OBWE.
Ostatecznie, bior¡c pod uwag¦ opisane powy»ej dwa aspekty, koncepcja algorytmu OBWE nie zast¦puje caªkowicie swojego prekursoraalgorytmu BWE. Z
tego wzgl¦du oba rozwi¡zania zostaªy omówione w niniejszej rozprawie.
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Rozdziaª 5
Algorytm przyrostowej indukcji
reguª decyzyjnych RILL
.
W niniejszej rozprawie doktorskiej rozwa»ane jest tak»e czysto przyrostowe
przetwarzanie strumieni danych, w ramach którego skoncentrowano si¦ na klasykatorach reguªowych. Zauwa»ono bowiem, »e przyrostowe generowanie reguª
decyzyjnych nie jest zbyt popularne w ±rodowisku uczenia si¦ ze zmiennych ±rodowisk [22, 54, 55], pomimo, »e jedna z pionierskich prac autorstwa Widmera
i Kubata umo»liwiaj¡ca dostosowywanie si¦ do zmieniaj¡cych poj¦¢ dotyczyªa
wªa±nie przyrostowego algorytmu reguªowego o nazwie FLORA [93]. Reguªy decyzyjne mog¡ by¢ w ªatwy sposób dostosowane do zmian zachodz¡cych w danych
poprzez usuni¦cie lub modykacj¦ poszczególnych reguª. Dzi¦ki pokrywaniu fragmentów przestrzeni s¡ one znacznie bardziej elastyczn¡ reprezentacj¡ wiedzy ni»
drzewa decyzyjne, gdy» nie wymagaj¡ przebudowy caªego modelu. Ponadto, w
uczeniu przyrostowym, reguªy decyzyjne mog¡ wymaga¢ mniejszej liczby zmian.
Pomimo powy»szych zalet reguª decyzyjnych, liczba algorytmów ucz¡cych si¦
ze zmiennych ±rodowisk jest bardzo ograniczona i obejmuje mniej propozycji w
stosunku do innych rozwi¡za« [22, 54, 55]. Dokonuj¡c krytycznej analizy aktualnego stanu literatury (przedstawionej w Rozdziale 1) zauwa»ono ograniczenia
dotychczasowych propozycji, które stanowi¡ motywacj¦ do zaproponowania nowego algorytmu przyrostowej indukcji reguª decyzyjnych o nazwie RILL [25].
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5.1 Opis algorytmu
5.1.1 Zaªo»enia wst¦pne
RILL jest akronimem sªów pochodz¡cych z j¦zyka angielskiego

Learner.

Rule-based IncrementaL

Jak wskazuje nazwa algorytmu przetwarza on dane ucz¡ce w sposób

przyrostowy.

Analizowany strumie« danych

zbioru przykªadów ucz¡cych

e,

S

reprezentowany jest w postaci

z których ka»dy opisany jest za pomoc¡ zbioru

atrybutów warunkowych oraz etykiety klasy decyzyjnej.

Atrybuty warunkowe

mog¡ by¢ wyra»one zarówno na skali nominalnej jak i liczbowej.
RILL indukuje podwójn¡ reprezentacj¦ wiedzy skªadaj¡c¡ si¦ z uogólnionych
reguª decyzyjnych oraz pojedynczych przypadków. Opis pojedynczego przypadku
jest najbardziej specyczn¡ reguª¡ skªadaj¡c¡ si¦ ze wszystkich atrybutów warunkowych. Dlatego ogólna posta¢ reprezentacji pojedynczej reguªy decyzyjnej jest
nast¦puj¡ca:

je»eli (atlicz
gdzie

atlicz

w

[gd ; gg ])

i (atnom = warto±¢)

jest atrybutem liczbowym,

górn¡ granic¡ atrybutu,

atnom

gd

to klasa,

jest doln¡ granic¡ atrybutu,

gg

jest

jest atrybutem nominalnym przyjmuj¡cym poje-

dyncz¡ warto±¢ ze swojej dziedziny oraz

klasa

jest warto±ci¡ atrybutu decyzyj-

nego wskazywanego przez reguª¦. W przypadku reguª najbardziej specycznych
wskazuj¡cych na pojedynczy przykªad ucz¡cy warunki elementarne dla atrybutów liczbowych zawieraj¡ przedziaªy ograniczone tylko do pojedynczej warto±ci,
tj.

gd = gg

wyst¦puj¡cej w opisie tego przypadku ucz¡cego.

Wybór podwójnej reprezentacji wiedzy inspirowany jest statycznymi klasykatorami dedykowanymi do przetwarzania danych zawieraj¡cych skomplikowane
nieliniowe granice mi¦dzy wyst¦puj¡cymi poj¦ciami [39, 70]. Taki rodzaj reprezentacji wiedzy mo»e by¢ tak»e przydatny w przypadku dekompozycji klas decyzyjnych na mniejsze podpoj¦cia, a tak»e do opisu ewolucji poj¦¢ w czasie, co nie
byªo wcze±niej rozwa»ane przez badaczy zajmuj¡cych si¦ strumieniami danych.
Wybór takiej reprezentacji wiedzy wpªyn¡ª na zastosowan¡ strategi¦ generalizacji reguª decyzyjnych typu bottom-up, w której reguªy generowane s¡ od
najbardziej specycznych pojedynczych przypadków do ogólniejszych reguª decyzyjnych.

Poza oczywistym podobie«stwem do indukcji reguª zastosowanej w

rodzinie algorytmów FLORA, strategia ta jest gªównie wykorzystywana do przetwarzania skomplikowanych danych w statycznych klasykatorach reguªowych takich jak, np., RISE [26] oraz BRACID [70].
W celu dostosowywania si¦ do zmian denicji poj¦¢ zachodz¡cych w ±rodowisku, algorytm RILL zostaª wyposa»ony w jawny mechanizm zapominania za
pomoc¡ okna przesuwnego. Dodatkowo z ka»d¡ reguª¡ decyzyjn¡ utrzymywane s¡
statystyki z ni¡ zwi¡zane takie jak: liczba pozytywnych przykªadów pokrytych z
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okna, liczba przykªadów negatywnych pokrytych z okna, znacznik czasowy ostatniego u»ycia, liczba przykªadów poprawnie sklasykowanych, oraz liczba przykªadów bª¦dnie sklasykowanych przez reguª¦. Statystyki zwi¡zane z pokryciem
reguªy s¡ uaktualniane wraz z ka»d¡ modykacj¡ okna przesuwnego.

W algo-

rytmie RILL przechowywane s¡ tak»e informacje o rozkªadzie klas decyzyjnych
w±ród przykªadów ucz¡cych przechowywanych w oknie przesuwnym. Wszystkie
te statystyki s¡ wykorzystywane do upraszczania, tj. przycinania (redukcji), istniej¡cego zbioru reguª decyzyjnych, co zostanie bardziej szczegóªowo opisane w
Rozdziale 5.1.5.

5.1.2 Ogólny schemat dziaªania
W algorytmie RILL przykªady ucz¡ce przetwarzane s¡ jeden za drugim, tj. przyrostowo, co powoduje aktualizacj¦ wiedzy klasykatora. Kluczow¡ operacj¡ jest
testowanie czy warunkowa cz¦±¢ jakiejkolwiek reguªy jest speªniona przez opis
nowo pojawiaj¡cego si¦ przykªadu. Je±li tak jest, to mówimy, »e reguªa pokrywa
dany przykªad.
Przed opisaniem samego algorytmu przedstawiona zostanie jego gªówna zasada dziaªania.

ei , opisany jest etykiet¡ klasy
decyzyjnej. Zakªadaj¡c, »e przykªad ei nale»y do klasy ci , wszystkie reguªy wskazuj¡ce na klas¦ ci nazywane s¡ reguªami pozytywnymi, natomiast reguªy wskazuj¡ce na inne klasy ni» ci okre±lane s¡ mianem reguª negatywnych. Podobnie
przykªady przechowywane w oknie przesuwnym sw mo»na tak»e podzieli¢ na pozytywne oraz negatywne z puntu widzenia konkretnej klasy decyzyjnej ci .
Je±li »adna z reguª pozytywnych, ani negatywnych nie pokrywa przykªadu ei ,
W fazie uczenia, nowy przykªad oznaczony jako

to testowana jest mo»liwo±¢ generalizacji najbardziej obiecuj¡cej reguªy pozytywnej, aby pokry¢ przykªad

ei .

Je±li próba generalizacji zako«czy si¦ niepowodze-

niem, to peªny opis aktualnego przykªadu ucz¡cego

ei

jest wykorzystywany do

utworzenia najbardziej specycznej reguªy decyzyjnej, która nast¦pnie jest dodawana do aktualnego zbioru reguª.

W ko«cowej fazie przetwarzania ka»dego

przykªadu ucz¡cego, wykonywane jest upraszczanie aktualnego zbioru reguª decyzyjnych.
W trakcie przetwarzania ka»dego przykªadu ucz¡cego wykorzystuje si¦ zbiór
reguª pozytywnych oraz negatywnych.
b¦d¡ puste.

W pocz¡tkowej fazie uczenia zbiory te

Przyj¦to zaªo»enie, »e na pocz¡tku uczenia si¦ dla pierwszych po-

jedynczych przykªadów nie prowadzi si¦ od razu ich generalizacji do reguª.

W

przypadku przedwczesnej generalizacji mogªoby si¦ bowiem okaza¢, »e przykªady
zlokalizowane w trudnych regionach lub wyst¦puj¡cy w danych szum spowodowaªyby indukcj¦ nadmiernie ogólnej reprezentacji wiedzy, która po nadej±ciu kolejnego przykªadu byªaby niepoprawna, a w rezultacie klasykator byªby niestabilny
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w pocz¡tkowej fazie uczenia. Z tego wzgl¦du dla pocz¡tkowego okna przykªadów
ucz¡cych, RILL przechowuje wszystkie przetwarzane przykªady ucz¡ce jako najbardziej specyczne reguªy i nie próbuje ich generalizowa¢.
zatem jako klasykator k-Najbli»szych-S¡siadów, gdzie

Zachowuje si¦ on

k = 1.

Po przetworze-

niu odpowiedniej liczby przykªadów (tzw. pocz¡tkowego okna przykªadów

iw),

w algorytmie próbuje si¦ uogólni¢ przechowywane przykªady ucz¡ce i rozpocz¡¢
gªówn¡ p¦tl¦ dziaªania.
Ta gªówna p¦tla algorytmu RILL zostaªa przedstawiona jako Algorytm 19.
Poni»ej krótko omówiono przebieg tego algorytmu.
Je±li nowy przykªad ucz¡cy

ei

jest dost¦pny, to indeks aktualnie przetwa-

rzanego przykªadu ucz¡cego jest zwi¦kszany o 1. Licznik ten pozwala tak»e na
okre±lenie wieku reguªy. Przykªad

sw.

ei

jest tak»e dodawany do okna przesuwnego

Dodatkowo, rozkªad klas decyzyjnych

nych w oknie przesuwnym

sw

d

przykªadów ucz¡cych przechowywa-

jest aktualizowany zgodnie z etykiet¡ przykªadu

ei

(Algorytm 19, linia 2).
W nast¦pnym kroku sprawdzane jest, czy przykªad

ei

jest pokrywany przez

jak¡kolwiek reguª¦ pozytywn¡ oraz negatywn¡. Dla ka»dej z dopasowanych reguª,
jej statystyki zwi¡zane z pokryciem pozytywnym lub negatywnym przykªadów z
okna

sw

s¡ zwi¦kszane o 1 oraz aktualizowany jest moment jej ostatniego u»ycia.

Podczas budowy pocz¡tkowego okna przykªadów ucz¡cych
zytywna reguªa nie pokrywa przykªadu
wany do aktualnego zbioru reguª

RS

ei ,

iw, je±li »adna poei jest doda-

to peªny opis przykªadu

jako najbardziej specyczna reguªa (Algo-

rytm 19, linie 58). Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby pocz¡tkowych przykªadów

iw, podejmowana jest próba generalizacji przykªadów do reguª (Algorytm 19,

linie 910). Proces ten jest szczegóªowo opisany w Rozdziale 5.1.3.
Pozostaªe linie Algorytmu 19 odnosz¡ si¦ do przetwarzania przykªadów po
przetworzeniu pocz¡tkowego okna przykªadów ucz¡cych

iw.

Linie 1113 opisuj¡

prób¦ generalizacji najlepszej reguªy pozytywnej, aby pokry¢ przykªad

ei

(patrz

opis w Rozdziale 5.1.4).
Nast¦pnie, je±li liczba przykªadów przechowywanych w oknie przesuwnym
przekroczyªa jego maksymalny rozmiar, to najstarszy przykªad z okna
usuwany.

Równocze±nie rozkªad klas

d

sw

sw

jest

jest aktualizowany zgodnie z etykiet¡

klasy decyzyjnej usuni¦tego przykªadu (Algorytm 19, linie 1718).
Na ko«cu ka»dej p¦tli uczenia, aktualny zbiór reguª decyzyjnych

RS

jest pod-

dawany upraszczaniu z puntu widzenia 3 kryteriów: wieku reguªy, jej czysto±ci,
oraz jej zdolno±ci klasykacyjnych (Algorytm 19, linie 1921).
Wszystkie gªówne pod-procedury zostaªy szczegóªowo opisane w kolejnych
podrozdziaªach.
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Algorytm 19: Algorytm RILL (Rule-based IncrementaL Learner)
Wej±cie : S strumie« przykªadów ucz¡cych;
iwrozmiar pocz¡tkowego okna przykªadów ucz¡cych;
wmaksymalny rozmiar okna przesuwnego;
amaksymalny wiek reguªy
Wyj±cie: RS zaktualizowany zbiór reguª decyzyjnych;
swokno przesuwne z ostatnimi przykªadami ucz¡cymi;
drozkªad klas decyzyjnych przykªadów przechowywanych
w oknie przesuwnym

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

foreach (przykªadu ucz¡cego ei ∈ S) do
ei do sw i aktualizuj d;
pozytywneP okrycie = PozytywnePokrycie (ei );
negatywneP okrycie = NegatywnePokrycie (ei );
if (indeks aktualnie przetwarzanego przykªadu ucz¡cego < iw) then
if (pozytywneP okrycie = false) then
r = peªny opis przykªadu ei ;
RSc ← RSc ∪ {r};
else if (indeks aktualnie przetwarzanego przykªadu ucz¡cego = iw)
dodaj przykªad

then

indukuj pocz¡tkowy zbiór reguª

RS

z przykªadów przechowywanych

sw;
else if (indeks aktualnie przetwarzanego przykªadu ucz¡cego > iw)
w

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

then
if (pozytywneP okrycie = false) then
generalizacja

=

Generalizacja (ei , sw, d);

if (generalizacja = false) then

r = peªny opis przykªadu ei ;
RSc ← RSc ∪ {r};
if (|sw| > w) then
usu« najstarszy przykªad z sw i aktualizuj d;
RS = UsunStareReguly (RS , a);
RS = UsunSlabeReguly (RS , |sw|, d);
RS = UsunBledneReguly (RS , |sw|, d);
Return RS, sw, d
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5.1.3 Indukcja pocz¡tkowego zbioru reguª decyzyjnych
Celem stosowania pocz¡tkowego okna przykªadów ucz¡cych jest zebranie odpowiedniej liczby przykªadów niezb¦dnej do wygenerowania pierwszego zbioru reguª
oraz ma ono tak»e zapobiec niewªa±ciwej generalizacji w pocz¡tkowej fazie uczenia.

Algorytm 20 przedstawia pseudokod indukcji pocz¡tkowego zbioru reguª

decyzyjnych.

Algorytm 20: Indukcja pocz¡tkowego zbioru reguª decyzyjnych
Wej±cie : swokno z ostatnimi przykªadami ucz¡cymi;
Wyj±cie: RS zbiór reguª decyzyjnych
1

oblicz macierz odlegªo±ci pomi¦dzy ka»dymi dwoma przykªadami ucz¡cymi
znajduj¡cymi si¦ w oknie

2
3
4
5
6
7
8
9

sw;

foreach (przykªad e w sw) do
posortuj s¡siadów przykªadu

e

od najbli»szego do najdalszego;

oblicz siªaGeneralizacji przykªadu

e;

while (wszystkie przykªady z sw nie zostaªy pokryte) do
znajd¹ przykªad

r

e

z najwy»sz¡ warto±ci¡ siªaGeneralizacji;

= peªny opis przykªadu

e;

while (r nie pokrywa przykªadów negatywnych) do
uogólnij reguª¦

r

do najbli»szego s¡siada przykªadu

e,

który jeszcze

nie zostaª pokryty;

10
11

RS ← RS ∪ {r};
usu« z sw wszystkie
12 Return RS

przykªady pokryte przez

r;

W ogólno±ci powy»sza metoda próbuje generalizowa¢ ka»dy pojedynczy przykªad ucz¡cy do jego najbli»szego s¡siada, który jeszcze nie zostaª pokryty. Takie
uogólnianie powtarzane jest dopóki uogólniona reguªa nie pokrywa »adnego przykªadu negatywnego (Algorytm 20, linie 511). Pojedyncze przykªady ucz¡ce s¡
generalizowane w kolejno±ci wskazanej przez malej¡c¡ siª¦ generalizacji (od najwy»szej do najni»szej). Siªa generalizacji wyznaczana jest poprzez odlegªo±¢ do
ostatniego s¡siada nale»¡cego do tej samej klasy tu» przed napotkaniem s¡siada
nale»¡cego do innej klasy decyzyjnej (Algorytm 20, linie 24).

5.1.4 Procedura generalizacji reguª
Procedura ta jest stosowana po zebraniu pocz¡tkowego okna przykªadów ucz¡cych, tj. po wygenerowaniu pocz¡tkowego zbioru reguª decyzyjnych. Próbuje ona
uogólni¢ najlepsz¡ z istniej¡cych reguª pozytywnych tak, aby pokry¢ aktualnie
przetwarzany przykªad ucz¡cy

ei

zgodnie z Algorytmem 21.
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Algorytm 21: Procedura generalizacji
Wej±cie : ei aktualny przykªad ucz¡cy;
swokno przesuwne z ostatnimi przykªadami ucz¡cymi;
drozkªad klas przykªadów przechowywanych
w oknie przesuwnym

Wyj±cie: generalizacjaaga wskazuj¡ca na powodzenie generalizacji
1
2
3
4
5
6
7

rn = znajd¹ reguª¦ najbli»sz¡ do przykªadu ei ;
ru = uogólnij rn, aby pokry¢ ei ;
if (rozmiar reguªy ru > 0) then
miaranajbli»szej = oblicz miar¦ generalizacji dla reguªy rn;
miarauogólnionej = oblicz miar¦ generalizacji dla reguªy ru;
if ((miarauogólnionej − miaranajbli»szej > 0) then
neg = znajd¹ najbli»szy negatywny przykªad ucz¡cy niepokryty
przez reguª¦ ru;
8
if (neg 6= null) then
9
rr = rozszerz ru na atrybutach liczbowych do poªowy odlegªo±ci
do przykªadu neg ;
10
RSc ← {RSc \ {rn}} ∪ {rr};
11
12
13

else

RSc ← {RSc \ {rn}} ∪ {ru};
generalizacja = prawda;
14 Return generalizacja
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Procedura generalizacji reguª dziaªa w nast¦puj¡cy sposób. W pierwszej kolejno±ci poszukiwana jest reguªa najbli»sza
kªadu ucz¡cego

ei

(Algorytm

rn do aktualnie przetwarzanego przy-

21, linia 1).

Reguª¦ najbli»sz¡ stanowi reguªa,

dla której odlegªo±¢ cz¦±ci warunkowej reguªy do opisu przykªadu

ei

obliczona za

pomoc¡ zmodykowanej miary HOEM (ang. Heterogeneous Euclidean-Overlap
Metric) [94] jest najmniejsza. Miara ta deniowana jest nast¦puj¡co:



X 0 ∨ 1
odlegªo±¢(e,r) =
0 ∨ (gd − warto±¢a )


a∈atrybuty
∨ (warto±¢a − gg )

je±li a jest nominalny
je±li a jest liczbowy

.

(5.1)

Formuªa 5.1 wyra»a odlegªo±¢ pomi¦dzy przykªadem ucz¡cym oraz warunkow¡
cz¦±ci¡ reguªy jako sum¦ odlegªo±ci ka»dego z atrybutów wyst¦puj¡cych w warunkach elementarnych reguªy. W przypadku gdy warunek elementarny reguªy
pokrywa warto±¢ przykªadu na tym atrybucie (warto±¢a ), to odlegªo±¢ wynosi 0.
Je±li natomiast reguªa nie pokrywa warto±ci przykªadu na danym atrybucie, to
odlegªo±¢ zale»y od typu tego atrybutu. Dla atrybutów nominalnych, odlegªo±¢
przyjmowana jest jako 1. Dla atrybutów liczbowych, odlegªo±¢ obliczana jest do
najbli»szej granicy warunku elementarnego tego atrybutu.
Po znalezieniu reguªy najbli»szej
aby pokry¢

ei

rn,

jej cz¦±¢ warunkowa jest uogólniona,

(Algorytm 21, linia 2). Odbywa si¦ to poprzez pomini¦cie warun-

ków elementarnych na atrybutach nominalnych lub rozszerzanie granic atrybutów

= warto±¢a ) ∨ (gg = warto±¢a )), aby pokry¢ warto±¢ danego atrybutu warto±¢a przykªadu ei . Po utworzeniu ogólnej reguªy ru jej statystyki s¡
tak»e aktualizowane. Reguªa uogólniona ru nie mo»e mie¢ pustej cz¦±ci warunliczbowych ((gd

kowej. W tym celu sprawdzana jest liczba pozostaªych warunków elementarnych
reguªypatrz Algorytm 21, linia 3). Aby zdecydowa¢, czy przeprowadzona generalizacja reguªy jest atrakcyjna, zdecydowano si¦ na wykorzystanie miary oceny
reguªy oraz porównanie warto±ci uzyskanej dla reguªy uogólnionej
miary oceny dla wcze±niejszej reguªy

rn

ru

(Algorytm 21, linie 45).

z warto±ci¡
W ogólno-

±ci, mo»liwe jest zastosowanie wielu ró»nych miar oceny reguªyprzegl¡d takich
propozycji mo»na przykªadowo znale¹¢ w [3, 40, 48].
rytmu RILL zdecydowano si¦ na miar¦ Klösgena [52].

W aktualnej wersji algoMiara ta agreguje dwie

znane miary oceny reguª: pokrycie oraz przyrost precyzji. Oryginalnie Klösgen
rozwa»aª 4 ró»ne warianty kombinacji tych dwóch miar, które ró»ni¡ si¦ kompromisem mi¦dzy warto±ci¡ pokrycia a przyrostem precyzji. Zgodnie z dyskusj¡
zaprezentowan¡ w rozdziale 7.5.2. ksi¡»ki [32], zdecydowano si¦ na u»ycie wa»onej relatywnej trafno±ci klasykacji, któr¡ dostosowano do ±rodowiska strumieni
danych poprzez obliczanie jej warto±ci na oknie przesuwnym. Miara oceny jako±ci
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generalizacji deniowana jest nast¦puj¡co:
miara Klösgena

= P okrycie ∗ P rzyrostP recyzji =
okrycie
= ( pozytywneP okrycie+negatywneP
)∗
|sw|
pozytywneP okrycie
( pozytywneP okrycie+negatywneP okrycie −

(5.2)

d(c)
),
|sw|

|sw| jest liczb¡ przykªadów w oknie przesuwnym sw, d(c) jest liczb¡ przykªasw z etykiet¡ klasy c wskazywanej przez reguª¦, pozytywneP okrycie jest
liczb¡ pokrytych przykªadów z okna sw o etykiecie klasy c, negatywneP okrycie
jest liczb¡ pokrytych przykªadów z okna sw o etykiecie klasy innej ni» c.

gdzie

dów w

We wcze±niejszych badaniach autorki [25] jako miar¦ oceny generalizacji rozwa»ano tak»e zwykªy przyrost precyzji, a tak»e inne kombinacje miar jednak dla
miary Klösgena uzyskiwano najlepsze rezultaty. Dodatkowo motywacj¡ do wyboru takiej kombinacji miar jest fakt, i» preferuje ona reguªy, które pokrywaj¡
du»o przykªadów, lecz dodatkowo musz¡ one by¢ tak»e stosunkowo czyste (ich
precyzja jest wy»sza ni» rozkªad klas przykªadów ucz¡cych przechowywanych w
oknie przesuwnym).
Je±li ró»nica pomi¦dzy warto±ciami miary oceny generalizacji uzyskanymi dla
reguª

ru

oraz

rn

jest wi¦ksza od 0 (Algorytm 21, linia 6), to dalej poszukiwany

jest najbli»szy przykªad negatywny

neg niepokryty przez reguª¦ ru (Algorytm 21,

linia 7). Motywacj¡ do tego jest utworzenie jeszcze bardziej ogólnej reguªy decyzyjnej. Takie podej±cie byªo stosowane wcze±niej w algorytmie BRACID [70].

neg istnieje, to reguªa ru jest rozszerzana na atrybutach liczbowych
do poªowy odlegªo±ci do przykªadu neg , a nast¦pnie tak wyindukowana reguªa rr
zast¦puje star¡ reguª¦ rn w aktualnym zbiorze reguª RS (Algorytm 21, linie 8
10). W przeciwnym razie, gdy przykªad neg nie zostaª odnaleziony, to reguªa ru
jest dodawana do aktualnego zbioru reguª RS w miejsce reguªy rn (Algorytm 21,
linia 12). W takiej sytuacji dalsza generalizacja reguªy ru nie jest wykonywana,
Je±li przykªad

aby nie rozszerzy¢ tej reguªy za bardzo. Mogªoby si¦ bowiem zdarzy¢, »e za chwil¦
pojawi si¦ przykªad negatywny pokrywany przez zbyt ogóln¡ reguª¦ i warto±¢ jej
miary ufno±ci zostanie obni»ona.

5.1.5 Upraszczanie istniej¡cego zbioru reguª decyzyjnych
Na ko«cu przetwarzania ka»dego przykªadu ucz¡cego

ei , podejmowana jest próba

uproszczenia istniej¡cego zbioru reguª decyzyjnych z punktu widzenia 3 kryteriów.
W pierwszej kolejno±ci usuwane s¡ reguªy, które nie pokrywaj¡ »adnego przykªadu z okna oraz powstaªy wcze±niej ni» dopuszczalny okres czasu istnienia
reguªydeniowany przez u»ytkownika (patrz Algorytm 22).
Kolejnym kryterium branym pod uwag¦ przy upraszczaniu istniej¡cego zbioru
reguª jest miara ufno±ci reguªy (patrz Algorytm 23). Procedurze tej podlegaj¡
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Algorytm 22: Procedura UsunStareReguªy
Wej±cie : RS aktualny zbiór reguª decyzyjnych;
maxW iek próg maksymalnego wieku reguªy
Wyj±cie: RS zaktualizowany zbiór reguª decyzyjnych
1
2
3
4

foreach (reguªa r w RS) do
if ((pozytywneP okrycie = 0) oraz (wiek reguªy r od momentu jej
powstania ≥ maxW iek)) then
usu« reguª¦

Return RS

r

z

RS ;

tylko te reguªy, które pokrywaj¡ wi¦cej ni» 30 przykªadów z okna przesuwnego,
gdy» liczba ta stanowi maª¡ prób¦ ze statystycznego punktu widzenia (Algorytm 23, linia 2).

Dla ka»dej reguªy obliczana jest jej miara ufno±ci zgodnie
pozytywneP okrycie
ze wzorem
, gdzie pozytywneP okrycie jest liczb¡
pozytywneP okrycie+negatywneP okrycie
pokrytych przykªadów z okna przesuwnego o takiej samej etykiecie klasy jak
wskazywana przez reguª¦, a

negatywneP okrycie

jest liczb¡ pokrytych przykªa-

dów z okna przesuwnego o innej etykiecie klasy ni» wskazywana przez reguª¦
(Algorytm 23, linia 3). Je±li obliczona warto±¢ jest mniejsza ni» próg minimalnej
ufno±ci deniowany przez u»ytkownika, to taka reguªa jest usuwana z aktualnego
zbioru reguª decyzyjnych (Algorytm 23, linie 45).

Algorytm 23: Procedura UsunSlabeReguly
Wej±cie : RS aktualny zbiór reguª decyzyjnych;
minUfno±¢próg minimalnej ufno±ci reguªy

1
2
3
4
5
6

Wyj±cie: RS zaktualizowany zbiór reguª decyzyjnych
foreach (reguªa r w RS) do
if ((pozytywneP okrycie + negatywneP okrycie) ≥ 30) then
oblicz ufno±¢ reguªy

r;

if (ufno±¢ < minUfno±¢) then
usu« reguª¦

r

Return RS

z

RS ;

Na samym ko«cu podejmowana jest próba upraszczania zbioru reguª bazuj¡c
na ich zdolno±ciach klasykacyjnych (patrz Algorytm 24). Procedurze tej poddawane s¡ reguªy, które sklasykowaªy ju» odpowiedni¡ liczb¦ przykªadówtutaj
30 (Algorytm 24, linia 2).

Dla ka»dej reguªy obliczana jest jej trafno±¢ klaliczbaP oprawnychKlasyf ikacji
sykacji obliczana jako
(AlliczbaP oprawnychKlasyf ikacji+liczbaN iepoprawnychKlasyf ikacji
gorytm 24, linia 3). Ponadto dla tak obliczonej warto±ci trafno±ci oszacowuje
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si¦ jej nieprecyzyjno±¢ w sposób zbli»ony do przedziaªu wokóª warto±ci ±redniej,
korzystaj¡c z inspiracji [35].

Z tego wzgl¦du niezb¦dne jest tak»e obliczenie

jej odchylenia standardowego zgodnie z rozkªadem Bernoulliego.

Wykorzysty-

wany jest ten rozkªad z uwagi na to, »e predykcja reguªy mo»e by¢ prawdziwa
lub nie.

Dla wielu kolejnych czynno±ci klasykowania, warto±¢ trafno±ci klasy-

kacji jest zmienn¡ losow¡ o rozkªadzie dwumianowym.

W nast¦pnej kolejno-

±ci ustalany jest rozkªadKlasy dla klasy decyzyjnej c wskazywanej przez dan¡
d(c)
(Algorytm 24, linia 5).
Dla uzyskanej war|sw|
to±ci rozkªadKlasy obliczane jest tak»e jej odchylenie standardowe korzystaj¡c

reguª¦ zgodnie ze wzorem:

ponownie z rozkªadu Bernoulliego.

Powy»sza warto±¢ rozkªadKlasy wraz z jej

odchyleniem standardowym jest niezb¦dna do obliczenia ±redniej trafno±ci dla
+
−
(Algorytm 24, linia
klasykatora jako
2
7). Oszacowana warto±¢ trafno±ci klasykacji jest porównywana ze ±redni¡ traf-

aktualnaTrafno±¢ rozkªadKlasy rozkªadKlasyOdchStd

no±ci¡ reguªy i jej odchyleniem standardowym.
wyznaczonego jako trafno±¢

+ trafno±¢OdchStd

Je±li górna granica przedziaªu

jest ni»sza od otrzymanej warto-

±ci ±redniaTrafno±¢, to reguªa jest usuwana z aktualnego zbioru reguª decyzyjnych
(Algorytm 24, linie 89).

Algorytm 24: Procedura UsunBledneReguly
Wej±cie : RS aktualny zbiór reguª decyzyjnych;
|sw|rozmiar

okna przesuwnego z ostatnimi przykªadami

ucz¡cymi;

drozkªad

klas przykªadów ucz¡cych z okna przesuwnego;

aktualnaTrafno±¢aktualna trafno±¢ klasykacji caªego
klasykatora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wyj±cie: RS zaktualizowany zbiór reguª decyzyjnych
foreach (reguªa r w RS) do
if ((liczbaP oprawnychKlasyf ikacji +
liczbaN iepoprawnychKlasyf ikacji) ≥ 30) then
oblicz trafno±¢ klasykacji reguªy

r;

oblicz trafno±¢OdchStd z rozkªadu Bernoulliego;
d(c)
oblicz rozkªadKlasy dla klasy c jako
;
|sw|
oblicz rozkªadKlasyOdchStd z rozkªadu Bernoulliego;
oblicz ±redniaTrafno±¢ aktualnego klasykatora;

if (trafno±¢ + trafno±¢OdchStd < ±redniaTrafno±¢) then
usu« reguª¦

Return RS

r

z

RS ;
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5.1.6 Strategia klasykacji nowych przykªadów
RILL w sposób przyrostowy generuje podwójn¡ reprezentacj¦ wiedzy skªadaj¡c¡
si¦ z reguª oraz opisów pojedynczych przykªadów, która jest w ka»dej chwili czasu
gotowa do klasykacji nowych obiektów. Poniewa» stosowanie nieuporz¡dkowanego zbioru reguª mo»e prowadzi¢ do niejasnych sytuacji, tj. wielokrotnego dopasowania lub braku dopasowania, to konieczne jest zastosowanie odpowiedniej strategii klasykacji (przegl¡d strategii stosowanych dla danych statycznych mo»na
przykªadowo znale¹¢ w [5, 32]). W algorytmie RILL zastosowano strategi¦ opart¡
na s¡siedztwie nowego przykªadu, która jest spójna z ide¡ zastosowan¡ w procedurze generalizacji. Oznacza to, »e poszukiwana jest reguªa lub opis pojedynczego
przykªadu ucz¡cego, który znajduje si¦ najbli»ej klasykowanego obiektu. Odlegªo±¢ przykªadu od cz¦±ci warunkowej reguªy wyznacza si¦ ponownie przy u»yciu
zmodykowanej miary HOEMpatrz Wzór 5.1. Taka strategia jest naturalnym
rozszerzeniem idei

k -Najbli»szych-S¡siadów

oraz w ªatwy sposób ª¡czy si¦ z po-

dwójn¡ reprezentacj¡ wiedzy. Podobne strategie oparte na reguªach bliskich byªy
ju» z powodzeniem stosowane w algorytmach reguªowych operuj¡cych na danych
statycznych [26, 70, 83].

Po odnalezieniu najbli»szej reguªy, nowy obiekt jest

przypisywany do klasy wskazywanej przez cz¦±¢ decyzyjn¡ reguªy.
Dodatkowo z uwagi na to, »e jeden z mechanizmów upraszczania zbioru reguª
w algorytmie RILL bazuje na zdolno±ci klasykacyjnej reguªy, to w trakcie klasykacji nowego obiektu werykowana jest tak»e próba klasykacji kilku kolejnych
bliskich reguª. Informacja o poprawno±ci b¡d¹ bª¦dzie klasykacji danej reguªy
jest z ni¡ zapami¦tywana do wykorzystania w przyszªo±ci.

5.1.7 Ocena kosztów obliczeniowych
Rozdziaª ten próbuje w prosty sposób przybli»y¢ najbardziej kosztowne elementy
algorytmu RILL.
Pierwszym kosztownym elementem algorytmu RILL jest zbieranie odpowiedniej liczby pocz¡tkowych przykªadów ucz¡cych, a nast¦pnie indukcja pocz¡tkowego zbioru reguª decyzyjnych. Im wi¦kszy jest rozmiar pocz¡tkowego okna przykªadów ucz¡cych, tym wi¦cej pami¦ci operacyjnej oraz czasu dziaªania potrzebuje
RILL, gdy» dla ka»dego przykªadu ucz¡cego buduje on specyczn¡ reguª¦ b¦d¡c¡
peªnym opisem tego przykªadu. Ponadto, im wi¦kszy jest rozmiar pocz¡tkowego
okna przykªadów ucz¡cych, tym wi¦cej czasu zajmuje indukcja pocz¡tkowego
zbioru reguª.
Drug¡ potencjalnie kosztown¡ skªadow¡ RILLa jest utrzymywanie okna przesuwnego z ostatnimi przykªadami ucz¡cymi. Im wi¦kszy jest rozmiar okna przesuwnego, tym wi¦cej pami¦ci operacyjnej jest potrzebne.

Okno przesuwne jest

niezb¦dne do estymacji jako±ci nowych reguª w trakcie procesu generalizacji. Z
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tego powodu wraz ze wzrostem rozmiaru okna przesuwnego, wydªu»y si¦ tak»e
czas dziaªania generalizacji.
Czasochªonne mo»e by¢ tak»e poszukiwanie reguª najbli»szych w trakcie procesu generalizacji oraz klasykacji nowych obiektów.

Jednak»e stosuj¡c odpo-

wiednie struktury danych mo»na przyspieszy¢ obie procedury.
Dodatkowo, mechanizm upraszczania reguª decyzyjnych w RILL ma tak»e
wpªyw na koszty obliczeniowe.

Je±li parametry pruningu nie s¡ poprawnie do-

brane, to mo»e to spowodowa¢ wzrost zu»ywanej przez RILL pami¦ci.
Podsumowuj¡c, poprzez wªa±ciwy dobór parametrów RILLa, mo»na zredukowa¢ jego koszty obliczeniowe.

W Rozdziale 5.2 pokazano, »e po wystrojeniu

warto±ci parametrów RILLa mo»na uzyska¢ rozwi¡zanie konkuruj¡ce z innymi
reguªowymi algorytmami dedykowanymi do przetwarzania zmiennych ±rodowisk.

5.1.8 Gªówne elementy nowatorskie
Opisany powy»ej algorytm indukcji reguª decyzyjnych jest nowym rozwi¡zaniem
sªu»¡cym do przetwarzania strumieni danych przy zmieniaj¡cej si¦ denicji klas.
Warto zatem pochyli¢ si¦ nad aspektami jego innowacyjno±ci.
Po pierwsze, RILL wykorzystuje podwójn¡ reprezentacj¦ wiedzy opart¡ na
reguªach oraz opisach pojedynczych przykªadów.

Dzi¦ki temu mo»e w lepszy

sposób odzwierciedla¢ opisy skomplikowanych poj¦¢.
Po drugie, RILL wykorzystuje procedur¦ generalizacji typu bottom-up bazuj¡c¡ na idei najbli»szej reguªy. Dzi¦ki poszukiwaniu pojedynczej najbli»szej reguªy zmniejsza si¦ zªo»ono±¢ przeszukiwania aktualnej reprezentacji wiedzy, gdy»
aktualny zbiór reguª nale»y przejrze¢ tylko raz.

Ponadto mo»na wykorzysta¢

odpowiednie struktury danych, które dodatkowo przyspiesz¡ przeszukiwanie.
Kolejn¡ nowo±ci¡ ±ci±le powi¡zan¡ z wybran¡ metod¡ generalizacji jest obliczanie odlegªo±ci pomi¦dzy przykªadem a reguª¡ za pomoc¡ zmodykowanej
miary HOEM. Ta sama miara, a tak»e idea blisko±ci reguª zostaªa zastosowana
w strategii klasykacji algorytmu RILL.
Dodatkowo, RILL ma zdolno±¢ dostosowywania si¦ do zmian zachodz¡cych w
±rodowisku poprzez zastosowanie okna przesuwnego, w którym zapami¦tywane
s¡ ostatnie przykªady ucz¡ce.
Ostatnim nowatorskim elementem RILLa jest redukcja istniej¡cego zbioru reguª w oparciu o 3 kryteria: wiek reguªy, jej miar¦ ufno±ci oraz zdolno±¢ klasykacyjn¡.
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5.2 Ocena eksperymentalna
5.2.1 Dobór warunków eksperymentu
Ocena eksperymentalna algorytmu RILL zostaªa przeprowadzona dwuetapowo.
W pierwszej kolejno±ci zbadano wpªyw komponentów RILLa na wybrane miary
oceny poprzez testowanie ró»nych konguracji warto±ci jego parametrów. Nast¦pnie, po ustaleniu najlepszej konguracji RILLa, zostaª on porównany z innymi
popularnymi klasykatorami dedykowanymi strumieniom danych.
Zgodnie z dyskusj¡ przedstawion¡ w Rozdziale 2.5, wybrano dwa klasykatory reguªowe:

FACIL oraz Very Fast Decision Rules (VFDR) jako najbar-

dziej konkurencyjne rozwi¡zania. VFDR jest publicznie dost¦pny w ±rodowisku
Massive Online Analysis (MOA), lecz FACIL nie jest i nie zostaª udost¦pniony
przez ich autorów.

Z tego wzgl¦du do eksperymentów wykorzystano reimple-

mentacj¦ przygotowan¡ przez Grzegorza Hauska w ramach jego pracy magisterskiej [44]. Dodatkowo, dla spójno±ci z poprzednimi eksperymentami klasykatora
VFDR [34], algorytm przyrostowej indukcji drzew decyzyjnych Very Fast Decision Trees (VFDT) zostaª tak»e wzi¦ty pod uwag¦. Wszystkie klasykatory byªy
uruchamiane z warto±ciami parametrów sugerowanymi przez ich twórców.
Rozwa»ane algorytmy, wª¡czaj¡c tak»e RILLa, zostaªy zaimplementowane w

1

j¦zyku programowania Java oraz zostaªy osadzone we wn¦trzu ±rodowiska MOA.

Podobnie jak w poprzednich badaniach (dotycz¡cych algorytmów BWE oraz
OBWE), do oceny klasykatorów wybrano nast¦puj¡ce 3 miary: trafno±¢ klasykacji, rozmiar aktualnego modelu wyra»ony poprzez zu»ycie pami¦ci operacyjnej
oraz caªkowity czas dziaªania od pocz¡tku fazy uczenia. Do estymacji trafno±ci
klasykacji aktualnego modelu wykorzystano metod¦ o nazwie EvaluatePrequential [36] dost¦pn¡ w ±rodowisku MOA. Zastosowano tutaj inn¡ metod¦ z uwagi na
to, »e w lepszy sposób pokazuje ona reakcj¦ klasykatora czysto przyrostowego
na zmiany zachodz¡ce w ±rodowisku, w szczególno±ci dla zbiorów modeluj¡cych
bardziej zªo»one ksztaªty. Gªówna idea tej metody polega na zastosowaniu mechanizmu zapominania (czy to w postaci okna przesuwnego, czy przy pomocy
wspóªczynnika zanikania), która zmniejsza wpªyw poprzednich przykªadów ucz¡cych na ostateczn¡ trafno±¢ klasykacji modelu.
Wszystkie eksperymenty byªy uruchamiane na komputerze stacjonarnym z
procesorem Intel

R CoreTM2 Quad 2.66GHz oraz z 4GB pami¦ci RAM.

5.2.2 Zbiory danych
W celu przeprowadzenia dokªadnej oceny eksperymentalnej zdecydowano si¦ na
15 ró»nych zbiorów danych.

1

http://moa.cs.waikato.ac.nz/

Reprezentuj¡ one ró»ne typy zmian zachodz¡ce w
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±rodowisku, takie jak stopniowe zmiany, nagªe zmiany, blipsy (odzwierciedlaj¡ce rzadkie zjawiskaobserwacje odstaj¡ce w okresach stabilno±ci, na które dobry klasykator powinien by¢ odporny), a tak»e sytuacje stabilno±ci (zbiory bez
zmian, podczas których klasykator nie powinien by¢ aktualizowany). Zdecydowano si¦ na rozszerzenie i cz¦±ciow¡ zmian¦ listy zbiorów danych w porównaniu
do eksperymentów z poprzednich rozdziaªów, aby dokªadniej przebada¢ reakcje
algorytmu RILL na niektóre bardziej zªo»one zmiany. 12 syntetycznych zbiorów
danych zostaªo utworzonych za pomoc¡ generatorów dost¦pnych w ±rodowisku
MOA. Dodatkowo zaimplementowano tak»e nowy generator, który wytwarza radialne funkcje bazowe w bardziej kontrolowany sposób ni» dedykowany do tego
generator z MOA. Modeluje on bardziej zªo»one ksztaªty, tj. poj¦cia o nieliniowych granicach, które mog¡ by¢ zdekomponowane na maªe podpoj¦cia.

Taki

rodzaj danych stanowi bowiem hipotez¦ do bada« nad przyrostow¡ indukcj¡ reguª decyzyjnych. Dodatkowo, aby zachowa¢ zgodno±¢ ze studiami innych algorytmów dedykowanych do przetwarzania zmiennych ±rodowisk, wybrano tak»e 3
rzeczywiste zbiory danych: CovType, Electricity oraz Poker, które s¡ cz¦sto wykorzystywane przez innych badaczy. Niestety, dla tych zbiorów niemo»liwe jest
jednoznaczne okre±lenie jaki typ zmian w nich zachodzi i w których dokªadnie
momentach.

S¡ to te same zbiory danych, które u»yto w ocenie eksperymen-

talnej algorytmów BWE oraz OBWE. Ich szczegóªowe opisy mo»na znale¹¢ w
Rozdziale 3.2.2. Szczegóªowa charakterystyka wszystkich zbiorów danych zostaªa
przedstawiona w Tabeli 5.1.
Zbiór danych

Liczba przykªadów

Liczba atrybutów

Liczba klas

Typ zmiany

AgrawalGradual

100000

9

2

stopniowa

CovType

581012

54

7

nieznany

Crash

999900

8

4

stopniowa

45312

8

2

nieznany

HyperplaneFaster

100000

4

2

stopniowa

HyperplaneSlow

100000

4

2

stopniowa

mcRBFBlips

100000

2

2

blips

mcRBFGradual

100000

2

2

stopniowa

mcRBFNoDrift27

100000

2

2

brak

mcRBFNoDrift77

100000

2

7

brak

mcRBFSudden

100000

2

2

nagªa

Poker

829201

11

10

nieznany

SEAGradual

100000

3

2

stopniowa

STAGGERGradual

100000

3

2

stopniowa

STAGGERSudden

100000

3

2

nagªa

Electricity

Tablica 5.1: Charakterystyka zbiorów danych.
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AgrawalGradual.

Zbiór ten powstaª przy u»yciu generatora AgrawalGenerator

ze ±rodowiska MOA [9]. Generuje on jedn¡ z dziesi¦ciu predeniowanych funkcji
po»yczki opisanych w [1] modeluj¡c stopniowe zmiany. Funkcje po»yczki zmieniaj¡ si¦ symultanicznie po ka»dych 5000 przykªadach. Ka»da zmiana trwa przez
◦
okno 1000 przykªadów i charakteryzuje si¦ nachyleniem 45 .

Crash.

Generator ten zostaª stworzony przez Radosªawa Ziembi«skiego, a na-

st¦pnie opisany w [100].
przesuwaj¡ si¦ w

W ogólno±ci, generuje on sferyczne skupienia, które

dwymiarowej

hipersferycznej przestrzeni.

Pocz¡tkowo sku-

pienia znajduj¡ si¦ w naro»nikach hiperkostki, której centrum znajduje si¦ w
±rodku dozwolonej przestrzeni generowania danychskupienia te s¡ oddzielone
ortogonalnie. Nast¦pnie, skupienia zaczynaj¡ si¦ porusza¢ do ±rodka hiperkostki
powoduj¡c zderzenia w jej centrum. Proces ten jest powtarzany okresowo.

Hyperplane.

Szczegóªowy opis tego generatora mo»na znale¹¢ w Rozdziale 3.2.2.

Za jego pomoc¡ stworzono dwa zbiory danych ró»ni¡ce si¦ tempem zachodz¡cych
zmian: szybkie oraz powolne.

mcRBF. Zbiory te powstaªy przy pomocy nowo zaimplementowanego generatora
MoreControlledRBFGenerator osadzonego w ±rodowisku MOA [9].

Generator

ten tworzy radialne funkcje centryczne w bardziej kontrolowany sposób ni» oryginalny generator RandomRBFGenerator dost¦pny w ±rodowisku MOA. Modeluje
on bardziej zªo»one ksztaªty, tj. poj¦cia o nieliniowych granicach, które mog¡ by¢
zdekomponowane na maªe podpoj¦cia. Zdecydowano si¦ na rozszerzenie bada« o
taki rodzaj danych, gdy» stanowi on hipotez¦ do bada« nad przyrostow¡ indukcj¡ reguª decyzyjnych. W utworzonych zbiorach danych, przykªady nale»¡ce do
jednej z

c

etykiet klasy decyzyjnej s¡ losowo rozrzucone dookoªa

n-centroidów.

Dla ka»dego centroidu pozycja nowo wygenerowanego przykªadu jest zgodna z
rozkªadem Gaussa o zadanym odchyleniu standardowym. Centroidy wraz z ich
funkcjami rozkªadu umieszczone s¡ w dwuwymiarowej przestrzeni, w której jeden
atrybut odpowiada liczbie mo»liwych klas decyzyjnych, a drugiodzwierciedla
liczb¦ centroidów dla ka»dej klasy decyzyjnej.

Etykiety klas kolejnych centro-

idów przypisywane s¡ w taki sposób, »e s¡siaduj¡ce centroidy nale»¡ do ró»nych
klas. Taki mechanizm generowania przykªadów powoduje, »e jedna klasa decyzyjna reprezentowana jest przez wiele centroidów. Dzi¦ki takiej strukturze zbioru
danych mo»liwe b¦dzie zbadanie dziaªania algorytmu RILL na zbiorze z siln¡ dekompozycj¡ klas na wiele podpoj¦¢. Przykªadowa wizualizacja zbioru mcRBF z
7 klasami decyzyjnymi, z których ka»da reprezentowana jest przez 2 centroidy
zostaªa przedstawiona na Rysunku 5.1.
Przy pomocy opisanego generatora stworzono pi¦¢ ró»nych zbiorów mcRBF.
Dwa z nich nie zawieraj¡ »adnych zmian.
mem zªo»ono±ci:

Ró»ni¡ si¦ one mi¦dzy sob¡ pozio-

mcRBFNoDrift27 jest problemem binarnym z 7 centroidami

przypadaj¡cymi na ka»d¡ klas¦ decyzyjn¡, natomiast mcRBFNoDrift77 opisuje
problem wieloklasowy (7 etykiet klasy decyzyjnej) z 7 centroidami przypadaj¡-
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Rysunek 5.1: Przykªadowa wizualizacja zbioru mcRBF.

cymi na ka»d¡ klas¦. mcRBFBlips jest raczej stabilnym zbiorem danych, jednak»e
po ka»dych 25000 przykªadach wyst¦puje okno 200 przykªadów generowanych za
pomoc¡ MoreControlledRBFGenerator lecz z innymi parametrami (liczba klas
decyzyjnych pozostaje taka sama). Taki mechanizm symuluje okresy szumu, na
które idealny klasykator powinien by¢ odporny. Zbiór mcRBFBSudden symuluje
nagªe zmiany po ka»dych 5000 przykªadach. Po zmianie, liczba klas decyzyjnych
pozostaje taka sama, a zmianom podlegaj¡ liczba oraz wªa±ciwo±ci centroidów.
Z kolei w zbiorze mcRBFGradual zachodz¡ stopniowe zmiany po ka»dych 5000
przykªadach. Ka»da zmiana trwa przez 1000 przykªadów i charakteryzuje j¡ k¡t
◦
nachylenia 45 . Zmianom podlegaj¡ te same elementy co w przypadku zbioru
mcRBFBSudden.

SEA.

Zbiór ten powstaª przy u»yciu generatora SEAGenerator ze ±rodowiska

MOA [9].

Generuje on jedn¡ z czterech predeniowanych funkcji opisuj¡cych

poj¦cia SEA zaproponowane w [87]. Stworzony zbiór danych zawiera stopniowe
zmiany, w których poj¦cia zmieniaj¡ si¦ symultanicznie co ka»de 5000 przykªadów.
Ka»da zmiana trwa przez okno 1000 przykªadów i charakteryzuje si¦ nachyleniem
45◦ .

STAGGER. Szczegóªowy opis tego generatora mo»na znale¹¢ w Rozdziale 3.2.2.

Za jego pomoc¡ stworzono dwa zbiory danych ró»ni¡ce si¦ typem zmian. STAGGERGradual zawiera stopniowe zmiany. Poj¦cia zmieniaj¡ si¦ w nim symultanicznie co ka»de 5000 przykªadów.

Ka»da zmiana trwa przez okno 1000 przy◦
kªadów i charakteryzuje si¦ nachyleniem 45 . Drugi zbiórSTAGGERSudden
zawiera nagªe zmiany. Poj¦cia zmieniaj¡ si¦ w nim cyklicznie po ka»dych 3000
przykªadach.
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5.2.3 Analiza parametrów algorytmu RILL
Z uwagi na to, »e RILL skªada si¦ z wielu elementów, które wymagaj¡ odpowiedniego strojenia, to w pierwszej fazie eksperymentów zbadano wpªyw warto±ci
poszczególnych parametrów na warto±ci interesuj¡cych miar oceny.
Pierwszym analizowanym parametrem byª rozmiar okna przesuwnego (parametr

w).

Przebadano wiele warto±ci zaczynaj¡c od 500, a ko«cz¡c na 1500

przykªadów. Taki przedziaª zostaª wybrany z uwagi na poprzednie badania prowadzone w [18, 24].

Mniejszy rozmiar okna przesuwnego powodowaª mniejsze

zu»ycie pami¦ci, jednak osi¡gana trafno±¢ klasykacji nie byªa satysfakcjonuj¡ca.
Wraz ze wzrostem rozmiaru okna przesuwnego rosªa tez trafno±¢ klasykatora
RILL, lecz rosªy te» jego wymagania pami¦ciowe. Przykªadowo dla zbioru Co-

w = 500 trafno±¢ klasykacji wyniosªa
w = 1000trafno±¢ wyniosªa 86,55%
natomiast dla w = 1500trafno±¢ klasy-

vType dla rozmiaru okna przesuwnego

85,85% przy zaj¦to±ci pami¦ci 0,55 MB, dla
przy zu»yciu pami¦ci rz¦du 0,84 MB,

kacji osi¡gn¦ªa 86,59%, a klasykator zajmowaª 1,12 MB pami¦ci operacyjnej.
Ostatecznie rozmiar okna przesuwnego zostaª ustawiony na 1000 przykªadów,
który stanowiª najlepszy kompromis pomi¦dzy trafno±ci¡ klasykacji, a zu»yciem
pami¦ci.
W nast¦pnej kolejno±ci badano wpªyw rozmiaru pocz¡tkowego okna przykªadów ucz¡cych (parametr i). Sprawdzano ró»ne warto±ci tego parametru: 100, 200,
500 oraz 1000 przykªadów. Wy»sze warto±ci tego parametru miaªy maªy wpªyw
na ostateczn¡ trafno±¢ klasykacji (patrz Tabela 5.2 kolumny 35 dla i=100,
i=200 oraz i=500). Z drugiej strony, mniejszy rozmiar pocz¡tkowego okna przykªadów powodowaª przyspieszenie dziaªania klasykatora (patrz Tabela 5.4 kolumny 35). Dodatkowo, ró»ne warto±ci badanego parametru nie miaªy wi¦kszego
wpªywu na zu»ycie pami¦ci przez klasykator (patrz Tabela 5.3 kolumny 35). Z
tego wzgl¦du ostatecznie rozmiar pocz¡tkowego okna przykªadów ucz¡cych zostaª
ustawiony na 100 przykªadów.
Bior¡c pod uwag¦ parametry RILLa niezb¦dne do poprawnego upraszczania
zbioru reguª, analiz¦ rozpocz¦to od progu maksymalnego wieku reguªy (parametr

a).

Jego warto±ci testowano w zakresie od 1000 do 7000 przykªadów. Zauwa»ono,

»e mniejsze warto±ci tego progu (1000 i 3000) powodowaªy usuwanie reguª, które
reprezentowaªy wci¡» aktualne poj¦cia. Z drugiej strony, przy wy»szych warto±ciach maksymalnego wieku reguªy (7000) spadaªa trafno±¢ klasykacji systemu,
poniewa» nieaktualne reguªy byªy za pó¹no usuwane.

Przykªadowo dla zbioru

a = 1000 przykªadów trafno±¢ klasya = 300084,82%, dla a = 500086,55%, natomiast

CovType dla maksymalnego wieku reguªy
kacji wyniosªa 84,31%, dla
dla

a = 7000 trafno±¢ klasykacji spadªa do 85,23%.

Bior¡c pod uwag¦ powy»sze

obserwacje, maksymalny wiek reguªy przyj¦to jako 5000 przykªadów.
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Warto±¢ progu ufno±ci reguªy (parametr
dobrane eksperymentalnie.

p)

oraz parametr kary zostaªy tak»e

Próg ufno±ci reguªy testowano w zakresie od 0 do

1. Jego niskie warto±ci powodowaªy spadek trafno±ci klasykacji, gdy» sªabe reguªy wci¡» byªy przechowywane w modelu.

Z kolei zbyt wysoki próg ufno±ci

powodowaª tak»e spadek trafno±ci klasykacji, gdy» reguªy, które s¡ jeszcze do±¢
dokªadne byªy za szybko usuwane (patrz Tabela 5.2 kolumny 3&6). Ostatecznie
próg ufno±ci reguªy zostaª ustawiony na 0,5.

Parametr kar (parametr

e)

tak»e

ustawiono na warto±¢ 0,5. W wi¦kszo±ci przypadków zbyt niskie warto±ci kary
powodowaªy spadek trafno±ci klasykacji, poniewa» reguªy, które bª¦dnie klasykowaªy nie byªy usuwane (patrz Tabela 5.2 kolumny 23). Z drugiej strony, za
wysokie warto±ci parametru kary tak»e powodowaªy spadek trafno±ci klasykacji,
gdy» reguªy byªy za bardzo karane, a tym samym za szybko usuwane.
Podsumowuj¡c, RILL uzyskaª najlepsze wyniki dla nast¦puj¡cych warto±ci parametrów: rozmiaru okna przesuwnego 1000, rozmiaru pocz¡tkowego okna przykªadów 100, maksymalnego wieku reguªy 5000, progu czysto±ci 0,5 oraz parametru
kary 0,5.
Wyniki uzyskane przez wybrane ró»ne konguracje klasykatora RILL dla
okna przesuwnego o rozmiarze 1000 zostaªy przedstawione w Tabeli 5.2, Tabeli 5.3
oraz Tabeli 5.4.

Najlepsza konguracja parametrów, opisana powy»ej, zostaªa

oznaczona jako "p=0,5 e=0,5 i=100".

Pozostaªe kolumny pokazuj¡ wyniki dla

innych warto±ci parametrów. Nazwa ka»dej kolumny wskazuje, który parametr
oraz na jak¡ warto±¢ zostaª ustawiony.

5.2.4 Porównanie eksperymentalne z innymi klasykatorami
Po wcze±niejszym ustaleniu warto±ci parametrów algorytmu RILL, przeprowadzono dalsze eksperymenty polegaj¡ce na porównaniu go z 3 klasykatorami
dedykowanymi do przetwarzania strumieni danych: FACIL, Very Fast Decision
Rules (VFDR) oraz Very Fast Decision Trees (VFDT).
Uzyskane warto±ci trafno±ci klasykacji zostaªy przedstawione w Tabeli 5.5,
gdzie najlepszy wynik zostaª wyró»niony pogrubion¡ czcionk¡.

Prezentowane

liczby s¡ ±redni¡ ze wszystkich rejestrowanych warto±ci odczytywanych co ka»de
1000 przykªadów (cz¦stsze próbkowanie nie miaªo wpªywu na uzyskane wyniki).
Rozmiar modelu zostaª tak»e u±redniony po wszystkich zarejestrowanych warto±ciach, a jego wyniki zostaªy pokazane w Tabeli 5.6. Ostatni¡ prezentowan¡ w
Tabeli 5.7 wielko±ci¡ jest czas dziaªania klasykatora od pocz¡tku fazy uczenia.
Poza analiz¡ u±rednionych wyników interesuj¡cych miar oceny, wykonano
tak»e wykresy zmian tych miar po przetworzeniu ka»dego przykªadu, które pokazuj¡ dynamik¦ uczenia si¦ klasykatora. Takie wykresy pokazuj¡ tak»e w lepszym
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Zbiór danych

e=0,2

p=0,5 e=0,5 i=100

i=200

i=500

p=0,75

AgrawalGradual

69,54

69,65

69,98

69,91

68,79

CovType

87,57

86,55

86,54

86,54

86,75

Crash

84,94

89,44

89,44

89,39

93,17

Electricity

74,71

75,51

75,44

74,27

76,14

HyperplaneFaster

78,49

79,98

80,24

80,65

80,81

HyperplaneSlow

77,90

78,16

77,98

78,34

78,52

mcRBFBlips

91,85

92,20

92,20

92,21

92,19

mcRBFGradual

88,94

89,79

89,79

89,78

89,91

mcRBFNoDrift27

86,39

85,95

86,07

85,90

86,25

mcRBFNoDrift77

55,24

49,72

49,49

48,71

35,56

mcRBFSudden

89,29

89,87

89,87

89,79

89,79

Poker

78,09

77,74

77,74

77,75

78,44

SEAGradual

83,61

86,50

86,47

86,56

85,34

STAGGERGradual

92,59

90,76

90,57

90,68

86,65

STAGGERSudden

87,57

90,15

89,69

90,07

85,30

Tablica 5.2:

rednia trafno±¢ klasykacji dla ró»nych konguracji parametrów

algorytmu RILL [%].

stopniu reakcj¦ na zmiany zachodz¡ce w ±rodowisku.

Na Rysunkach 5.2(a)

5.2(e) pokazano tylko najbardziej interesuj¡ce wyniki trafno±ci klasykacji dla 5
wybranych zbiorów danych. Przedstawiaj¡ one w najlepszy sposób charakterystyczne cechy analizowanych klasykatorów.
Reprezentatywne wykresy zu»ycia pami¦ci oraz czasu przetwarzania pokazano
na Rysunku 5.3(a) oraz Rysunku 5.3(b). Wybrano po jednym wykresie dla ka»dej
z tych dwóch miar oceny z uwagi na to, »e dla innych zbiorów danych trend byª
bardzo zbli»ony.

5.2.5 Analiza otrzymanych wyników
W celu globalnego porównania dziaªania testowanych metod na wielu zbiorach
danych przeprowadzono nieparametryczny test Friedmana na poziomie istotno±ci

α = 0, 05

[49]. Pozwoliª on na odrzucenie hipotezy

H0 ,

która mówi, »e wszystkie

klasykatory dziaªaj¡ w porównywalny sposób. Podkre±li¢ tak»e nale»y, »e RILL
uzyskaª najwy»sz¡ warto±¢ ±redniej wagi wynosz¡c¡ 3.47 (przy interpretacjiim
wy»sza ranga, tym lepszy klasykator). Drugie miejsce zaj¡ª VFDT ze ±redni¡
rang¡ równ¡ 2.8.

Trzecia pozycja przypadªa klasykatorowi FACIL o ±redniej

randze 2.0. Ostatni byª klasykator VFDR, którego ±rednia ranga wyniosªa 1.74.
Nast¦pnie, przeprowadzono analiz¦ post-hoctj.
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test Bonferroni-Dunna, aby

Zbiór danych

e=0,2

p=0,5 e=0,5 i=100

i=200

i=500

p=0,75

AgrawalGradual

0,39

0,40

0,40

0,40

0,42

CovType

0,92

0,84

0,84

0,84

0,83

Crash

0,26

0,24

0,24

0,24

0,22

Electricity

0,41

0,36

0,36

0,36

0,35

HyperplaneFaster

0,27

0,22

0,22

0,22

0,22

HyperplaneSlow

0,25

0,24

0,24

0,24

0,23

mcRBFBlips

0,31

0,25

0,25

0,26

0,25

mcRBFGradual

0,21

0,18

0,18

0,18

0,18

mcRBFNoDrift27

0,28

0,17

0,17

0,17

0,17

mcRBFNoDrift77

0,19

0,16

0,16

0,15

0,13

mcRBFSudden

0,21

0,18

0,18

0,18

0,18

Poker

0,37

0,34

0,34

0,34

0,33

SEAGradual

0,21

0,19

0,18

0,18

0,18

STAGGERGradual

0,25

0,22

0,23

0,22

0,21

STAGGERSudden

0,21

0,19

0,19

0,19

0,18

Tablica 5.3: rednie zu»ycie pami¦ci dla ró»nych konguracji parametrów algorytmu RILL [MB].

sprawdzi¢, czy ró»nice pomi¦dzy uzyskanymi ±rednimi rangami s¡ statystycznie
istotne. Dla

D = 15 zbiorów danych oraz k = 4 klasykatorów, krytyczn¡ ró»nic¦

±rednich rang obliczono ze wzoru:

r
CD = qα ∗

k ∗ (k − 1)
≈ 1, 13.
6D

Mo»na zatem zauwa»y¢, »e ró»nice ±rednich rang pomi¦dzy RILLem a FACILem
oraz pomi¦dzy RILLem a VFDR s¡ wy»sze ni» obliczona warto±¢

CD.

Ozna-

cza to, »e RILL okazaª si¦ statystycznie lepszy ni» dwa testowane przyrostowe
klasykatory reguªowe.
Dodatkowo, aby w dokªadniejszy sposób porówna¢ klasykator RILL z VFDT
przeprowadzono sparowany test Wilcoxona [49].

Wynik tego testu byª bardzo

bliski poziomu istotno±ci (p-warto±¢ wyniosªa 0,06), co oznacza, »e byª on bardzo
blisko stwierdzenia, »e RILL jest lepszy od VFDT.
Przeprowadzaj¡c prost¡ analiz¦ zwyci¦stw dla uzyskanych warto±ci trafno±ci
klasykacji, spostrzec mo»na, »e RILL wygraª na 11 zbiorach, tylko raz byª drugi,
2 razy uplasowaª si¦ na 3 pozycji, natomiast ostatnie miejsce zaj¡ª tylko dla
jednego zbioru.
Analizuj¡c indywidualne wyniki trafno±ci klasykacji z Tabeli 5.5 oraz z Rysunków 5.2, zaobserwowa¢ mo»na, »e RILL szybko wraca do poprawnego dziaªania
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Zbiór danych

e=0,2

AgrawalGradual

p=0,5 e=0,5 i=100

i=200

i=500

p=0,75

22,31

25,60

25,69

27,35

33,73

CovType

838,08

1112,44

1291,11

1136,86

1209,41

Crash

164,22

172,02

179,79

179,46

180,07

15,12

15,21

15,66

16,01

16,52

HyperplaneFaster

8,92

13,60

13,35

14,26

13,82

HyperplaneSlow

8,85

15,49

16,35

16,58

16,57

mcRBFBlips

6,21

6,91

7,07

7,44

7,08

mcRBFGradual

6,47

6,83

7,25

7,78

7,25

Electricity

mcRBFNoDrift27

8,33

9,42

9,64

10,00

9,50

mcRBFNoDrift77

13,68

14,55

14,73

15,68

17,44

mcRBFSudden

6,49

6,82

7,00

7,71

6,88

159,71

160,90

158,14

163,35

168,68

SEAGradual

6,55

10,75

10,86

10,90

11,00

STAGGERGradual

5,02

5,07

5,13

5,65

6,57

STAGGERSudden

4,87

4,95

5,01

5,65

2,62

Poker

Tablica 5.4: Czas przetwarzania dla ró»nych konguracji parametrów algorytmu
RILL [s].
Zbiór danych

VFDT

FACIL

VFDR

AgrawalGradual

64,37

54,81

68,52

CovType

80,21

84,69

61,09

Crash

46,50

71,63

44,42

77,28

73,13

64,47

79,60

Electricity

79,90

HyperplaneFaster

78,17

RILL

69,65
86,55
89,44
75,51

79,98

HyperplaneSlow

86,92

62,21

79,93

mcRBFBlips

86,67

85,71

80,44

mcRBFGradual

86,98

84,18

79,40

mcRBFNoDrift27

82,90

80,43

73,76

mcRBFNoDrift77

25,57

65,95

92,20
89,79
85,95

29,35

49,72

mcRBFSudden

86,99

84,12

78,25

Poker

76,05

0,65

62,59

89,87
77,74
86,50

SEAGradual

92,88

87,65

89,12

STAGGERGradual

71,94

65,10

69,03

STAGGERSudden

74,75

69,06

63,40

78,16

90,76
90,15

Tablica 5.5: rednia trafno±¢ klasykacji porównywanych klasykatorów [%].
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Zbiór danych

VFDT

FACIL

VFDR

RILL

AgrawalGradual

0,30

31,86

3,34

0,40

CovType

2,02

250,29

9,81

0,84

Crash

0,85

7,81

74,86

0,24

Electricity

0,11

0,68

3,15

0,36

HyperplaneFaster

0,07

3,04

8,90

0,22

HyperplaneSlow

0,06

3,09

8,74

0,24

mcRBFBlips

0,03

0,70

13,49

0,25

mcRBFGradual

0,05

1,03

4,40

0,18

mcRBFNoDrift27

0,04

1,34

26,54

0,17

mcRBFNoDrift77

0,02

2,55

9,04

0,16

mcRBFSudden

0,05

1,03

4,96

0,18

Poker

0,58

18,46

1,25

0,34

SEAGradual

0,05

2,20

6,41

0,19

STAGGERGradual

0,03

7,07

0,05

0,22

STAGGERSudden

0,04

2,70

0,05

0,19

Tablica 5.6: rednie wykorzystanie pami¦ci porównywanych klasykatorów [MB].
Zbiór danych
AgrawalGradual

VFDT

FACIL

VFDR

RILL

2,68

952,64

37,22

25,80

CovType

67,50

20083,80

314,17

1160,91

Crash

44,15

3708,35

3595,89

176,02

Electricity

1,37

8,38

16,83

17,80

HyperplaneFaster

1,22

55,91

72,84

13,74

HyperplaneSlow

1,19

30,58

75,94

15,55

mcRBFBlips

0,87

6,07

121,20

7,02

mcRBFGradual

1,19

11,75

58,44

6,77

mcRBFNoDrift27

1,00

10,64

224,89

10,08

mcRBFNoDrift77

1,01

22,03

73,29

15,18

mcRBFSudden

1,08

11,81

63,98

6,90

Poker

26,40

13020,84

280,30

162,41

SEAGradual

1,05

26,04

78,27

10,59

STAGGERGradual

0,80

256,84

26,22

5,02

STAGGERSudden

0,75

71,04

26,15

5,15

Tablica 5.7: Caªkowity czas przetwarzania porównywanych klasykatorów [s].
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(a) CovType

(b) Crash

(c) mcRBFBlips

(d) mcRBFSudden

(e) STAGGERSudden

Rysunek 5.2: Trafno±¢ klasykacji dla wybranych zbiorów danych.

po zaj±ciu nagªych lub stopniowych zmian na zbiorach opisanych tylko atrybutami nominalnymi.

Dla przykªadu, uzyskaª on najwy»sz¡ trafno±¢ klasykacji

na zbiorach zawieraj¡cych poj¦cia STAGGER. Ponadto RILL uzyskaª wysok¡
trafno±¢ klasykacji na danych ze skomplikowanymi granicami poj¦¢, które s¡
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(a) Zu»ycie pami¦ci

(b) Czas przetwarzania
Rysunek 5.3: Koszty obliczeniowe dla zbioru mcRBFSudden.
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dodatkowo rozdzielone na podzbiory oraz pojedyncze obserwacje odstaj¡ce. Jest
to w szczególno±ci widoczne dla zbiorów mcRBF, na których RILL 4 razy byª
najlepszy. RILL uzyskaª tak»e satysfakcjonuj¡c¡ trafno±¢ klasykacji na danych
rzeczywistych. Niestety, nie uzyskaª on dobrych wyników trafno±ci na danych opisuj¡cych obracaj¡c¡ si¦ hiperpªaszczyzn¦ oraz poj¦cia SEA. Klasykator RILL co
prawda byª najlepszy dla szybszej wersji zbioru Hyperplane, ale ró»nice nie byªy
ju» tak znacz¡ce.

Dla powolnych zmian RILL okazaª si¦ zdecydowanie gorszy

w porównaniu z klasykatorem VFDT. Mo»liwym powodem takiego zachowania
jest fakt, »e w aktualnej wersji algorytmu RILL nie ma mo»liwo±ci pomini¦cia
atrybutów liczbowych. Konsekwencj¡ tego jest generowanie reguª, które nie s¡
wystarczaj¡co ogólne do opisu aktualnych poj¦¢. W ten sam sposób mo»na wytªumaczy¢ sªabe dziaªanie algorytmu RILL dla poj¦¢ SEA. W tych danych klasa
decyzyjna zale»y wyª¡cznie od dwóch atrybutów liczbowych. Ponadto zale»no±¢
miedzy tymi atrybutami mo»e by¢ w bardzo ªatwy sposób odzwierciedlona za
pomoc¡ warunków podziaªu drzew decyzyjnych.
Z analizy wykresów trafno±ci klasykacji zaobserwowa¢ mo»na, »e RILL prezentowaª najlepszy trend wizualizowanej trafno±ci. Uczy si¦ on znacznie szybciej
oraz szybko odzyskuje trafno±¢ dziaªania po zaj±ciu zmian (w szczególno±ci nagªych). Dodatkowo uzyskane wyniki s¡ do±¢ stabilnebez drastycznych wzlotów
i upadków.

Wyj¡tkiem od tej reguªy s¡ wyniki uzyskane dla zbiorów Hyper-

plane oraz SEA, w których to po pocz¡tkowo trafnym dziaªaniu warto±¢ trafno±ci
klasykacji spada i nie mo»ne si¦ ju» poprawi¢.
Z punktu widzenia zu»ycia pami¦ci, klasykator VFDR ma najwi¦ksze wymagania. FACIL potrzebuje mniej pami¦ci ni» VFDR, lecz jego zapotrzebowania s¡
nadal wysokie w porównaniu z klasykatorem RILL oraz VFDT. Podsumowuj¡c,
RILL jest zdecydowanie mniej kosztowny ni» pozostaªe testowane klasykatory
reguªowe. Klasykator VFDT zu»ywa najmniej pami¦ci operacyjnej. Tendencja
ta jest widoczna dla wi¦kszo±ci zbiorów danych. Podkre±li¢ jednak nale»y, »e dla
3 zbiorów danych: CovType, Crash oraz Poker RILL zu»ywa nawet mniej pami¦ci
ni» VFDT.
Z punktu widzenia czasu przetwarzania, najszybszym klasykatorem okazaª
si¦ by¢ VFDT. RILL potrzebuje wi¦cej czasu, lecz najwolniejszymi rozwi¡zaniami
okazaªy si¦ by¢ klasykatory reguªowe FACIL i VFDR. Na zbiorze CovType, RILL
potrzebowaª wi¦cej czasu ni» zazwyczaj (powy»ej 1000 sekund), lecz okazaª si¦
on by¢ najtrafniejszym klasykatorem.
Reasumuj¡c, wszystkie pokazane wyniki wskazuj¡, »e algorytm RILL oferuje
wysok¡ trafno±¢ klasykacji (byª najlepszy na 11 z 15 badanych zbiorów danych)
przy niskich kosztach obliczeniowych, w szczególno±ci w porównaniu z testowanymi klasykatorami reguªowymi.
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Rozdziaª 6
Podsumowanie
Tematyka rozprawy dotyczy problemów uczenia klasykatorów ze strumieni danych ze zmienn¡ denicj¡ klas.

Strumienie danych generowane s¡ w sposób

ci¡gªy, charakteryzuj¡ si¦ najcz¦±ciej bardzo du»ym rozmiarem oraz wymagaj¡
szybkiego czasu przetwarzania przy ograniczonych zasobach pami¦ci.

Ponadto

wa»nym wymaganiem wobec klasykatorów jest zdolno±¢ wykrywania zmian denicji klasy i adaptacji do nich. Powy»sze wymagania spowodowaªy poszukiwanie
nowych, wydajnych obliczeniowo algorytmów, które je speªniaj¡. W szczególno±ci
w ramach wªasnych bada« zainteresowano si¦ dwoma rodzajami algorytmów
klasykatorami blokowymi oraz algorytmami do przyrostowego konstruowania
reguª.
W rezultacie w niniejszej rozprawie wprowadzono:

•

blokowy klasykator zªo»ony o nazwie Batch Weighted Ensemble (BWE), w
którym wprowadzono jawny detektor zmiany Batch Drift Detection Method
(BDDM),

•

rozszerzenie BWE do algorytmu Online Batch Weighted Ensemble (OBWE),
który umo»liwia przyrostowe przetwarzania danych strumieniowych,

•

algorytm RILL, który w sposób przyrostowy indukuje nieuporz¡dkowany
zbiór reguª decyzyjnych.

Dodatkowym celem rozprawy byªo zaprezentowanie autorskiego przegl¡du przyrostowych algorytmów uczenia reguª ze strumieni danych (patrz Rozdziaª 2.5),
gdy» w literaturze nie istnieje praca na ten temat.
Poni»ej przedstawia si¦ syntetyczne podsumowanie proponowanych algorytmów, dyskutuje si¦ ich najwa»niejsze aspekty metodologiczne oraz wnioski wynikaj¡ce z ich oceny eksperymentalnej.
Zaproponowany algorytm Batch Weighted Ensemble (BWE) integruje jawny
detektor zmian z klasykatorem zªo»onym. Gªówn¡ motywacj¡ tej integracji byªa
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ch¦¢ ulepszenia blokowego klasykatora zªo»onego, egzemplikowanego przez algorytm AWE, w celu poprawy reakcji na zmiany przy równoczesnym zmniejszeniu
kosztów obliczeniowych.
Zaproponowany nowy detektor zmian BDDM, w przeciwie«stwie do wi¦kszo±ci rozwi¡za« tego typu, przetwarza dane w blokach o staªym rozmiarze.

Jego

innowacyjno±¢ polega tak»e na tym, »e wykorzystuje regresj¦ liniow¡ do sprawdzania, czy w ±rodowisku zaszªa zmiana. Dzi¦ki temu mechanizmowi zmniejszaj¡
si¦ koszty obliczeniowe zaproponowanego rozwi¡zania.
Detektor ten zostaª zintegrowany z klasykatorem zªo»onym.

Klasykator

BWE znacz¡co ró»ni si¦ od rozwi¡za« znanych z literatury, jak AWE i SEA.
W szczególno±ci w odró»nieniu od nich nie musi budowa¢ nowego klasykatora
bazowego dla ka»dego przetwarzanego bloku danych. Ponadto, wykorzystuje on
nieliniow¡ funkcj¦ wagowania klasykatorów skªadowych, która dziaªa lepiej ni»
funkcja liniowa. Dzi¦ki temu klasykatory bazowe, które cz¦sto myl¡ si¦ w klasykacji maj¡ mniejszy wpªyw na ko«cow¡ odpowied¹ systemu. Dodatkowo, BWE
nie dopuszcza do sytuacji, w której wszystkie klasykatory bazowe zostan¡ usuni¦te.
Dokonano analizy eksperymentalnej zaproponowanego rozwi¡zania, której szczegóªy mo»na znale¹¢ w Rozdziale 3.2. Algorytm Batch Weighted Ensemble zostaª
porównany z 5 klasykatorami dedykowanymi do przetwarzania strumieni danych, przede wszystkim blokowymi: klasykatorem zªo»onym Accuracy Weighed
Ensemble (AWE) [91], klasykatorem zªo»onym Adaptive Classiers-Ensemble
(ACE) [71], a tak»e pojedynczymi drzewami decyzyjnymi generowanymi za pomoc¡ algorytmu C4.5 obudowanymi w standardowy detektor DDM [35] oraz jego
blokow¡ wersj¦BatchDDM. Do porównania jako±ci testowanych metod wybrano
9 zbiorów danych odpowiadaj¡cych ró»nym scenariuszom zmian. Klasykatory
oceniano przy pomocy trzech interesuj¡cych miar oceny: trafno±ci klasykacji,
zu»ycia pami¦ci oraz czasu przetwarzania. Najwa»niejszymi wnioskami wynikaj¡cymi z przeprowadzonych eksperymentów s¡:

•

Klasykator BWE z nowym detektorm BDDM uzyskaª lepsze rezultaty trafno±ci klasykacji ni» BWE z blokow¡ wersj¡ DDM.

•

Dla zbiorów ze stopniowymi zmianami BWE uzyskaª lepsze wyniki trafno±ci
klasykacji ni» AWE, lecz dla danych rzeczywistych ró»nice te byªy ju»
mniejsze.

•

Porównuj¡c zu»ycie pami¦ci testowanych metod zauwa»y¢ mo»na, »e BWE
jest mniej kosztownym pami¦ciowo klasykatorem zªo»onym ni» AWE, który
potrzebuje najwi¦cej pami¦ci.
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•

Z punktu widzenia czasu przetwarzania BWE dziaªa najszybciej spo±ród
testowanych klasykatorów zªo»onych. AWE okazaª si¦ by¢ najwolniejszym
klasykatorem.

Nale»y jednak zauwa»y¢, »e wy»sze warto±ci trafno±ci klasykacji na wi¦kszo±ci
zbiorów danych uzyskaª klasykator ACE, stanowi¡cy poª¡czenie klasykatora
zªo»onego z jawnym przyrostowym detektorem zmian oraz pojedynczym klasykatorem przyrostowym. Na podstawie tej obserwacji postawiono hipotez¦ badawcz¡, w której postanowiono sprawdzi¢, czy przetwarzanie przyrostowe poprawia
dziaªanie klasykatora zªo»onego.
Opieraj¡c si¦ na tej hipotezie zaproponowano rozszerzenie algorytmu BWE do
algorytmu Online Batch Weighted Ensemble (OBWE). Rozwi¡zanie to wprowadza element przyrostowo±ci do algorytmu czysto blokowego. Klasykator zªo»ony
OBWE przetwarza dane ucz¡ce przykªad po przykªadzie oraz umo»liwia natychmiastow¡ reakcj¦ na wykryt¡ zmian¦. Do wykrywania zmian wykorzystywany jest
nowy detektor Online Batch Drift Detection Method(OBDDM), który w przeciwie«stwie do swojego poprzednika nie wykrywa zmian po ka»dym bloku danych,
lecz po zgromadzeniu wystarczaj¡cej liczby przykªadów deniowanej jako okno
regresji.
Zaproponowany algorytm OBWE zostaª poddany analizie eksperymentalnej,
której szczegóªy mo»na znale¹¢ w Rozdziale 4.2. Algorytm Online Batch Weighted Ensemble zostaª porównany z klasykatorem Accuracy Weighted Ensemble
(AWE) [91] oraz swoim prekursorem, tj. klasykator Batch Weighted Ensemble
(BWE) z detektorem Batch Drift Detection Method [24]. Porównanie wykonano
na tych samych zbiorach i z wykorzystaniem tych samych miar oceny, co w ocenie
eksperymentalnej algorytmu BWE.
Najwa»niejszymi konkluzjami wynikaj¡cymi z przeprowadzonych eksperymentów s¡:

•

Klasykator OBWE uzyskaª najwy»sz¡ warto±¢ trafno±ci klasykacji.

Z

punktu widzenia tej miary oceny jest on zdecydowanie lepszy od standardowego klasykatora BWE oraz AWE.

•

Porównanie ró»nych rozmiarów okna regresji doprowadziªo do rekomendacji warto±ci 100 przykªadów, z uwagi na trafno±¢ klasykowania i koszty
pami¦ci.

•

Zarejestrowane warto±ci zu»ycia pami¦ci pozwalaj¡ stwierdzi¢, »e OBWE
zu»ywa wi¦cej pami¦ci ni» jego prekursor (±rednio potrzebuje 1,75 razy wi¦cej pami¦ci), lecz nadal jest to ni»sza warto±¢ od klasykatora AWE. Analizuj¡c wpªyw rozmiaru okna regresji na zaj¦to±¢ pami¦ci zauwa»y¢ mo»na,
»e im przyj¦ty rozmiar jest ni»szy, tym wymagania pami¦ciowe rosn¡.
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•

Z punktu widzenia czasu dziaªania, okazaªo si¦, »e OBWE jest szybsze od
klasykatora AWE, lecz wolniejsze od standardowego klasykatora BWE.
Dodatkowo zauwa»ono, »e im ni»szy rozmiar okna regresji zostaª wybrany,
tym klasykator OBWE dziaªa dªu»ej.

Wyniki przeprowadzonej analizy eksperymentalnej pokazaªy, »e OBWE, z
uwagi na to, »e umo»liwia szybsz¡ reakcj¦ na zmian¦, zdecydowanie poprawiª wyniki uzyskane na trafno±ci klasykacji w stosunku do swojego poprzednika BWE.
Mo»na zatem stwierdzi¢, »e hipoteza o tym, i» element przyrostowo±ci poprawia
wyniki tej miary oceny systemu ucz¡cego si¦ ze strumieni danych zostaªa potwierdzona. Z tego wzgl¦du warto si¦ zastanowi¢ nad tym, czy nowe rozszerzenie
OBWE nie zast¦puje poprzedniej wersji, czyli algorytmu BWE.
Zdaniem autorki niniejszej rozprawy odpowied¹ na to pytanie jest zªo»ona,
gdy» zale»y od wielu czynników.
Po pierwsze, algorytm BWE jest rozwi¡zaniem w peªni blokowym, a algorytm
OBWE przetwarza przykªady w sposób przyrostowy z wykorzystaniem okna przesuwnego. Oba modele przetwarzania danych s¡ zdecydowanie ró»ne i w zasadzie
si¦ wykluczaj¡.

Je±li dane s¡ dost¦pne w sposób przyrostowy, to OBWE jest

skuteczniejszy. Jednak»e w cz¦±ci zastosowa«, gdzie dane b¦d¡ napªywaªy w blokach lub informacja o prawdziwej etykiecie klasy decyzyjnej przykªadu mo»e nie
by¢ znana od razu, to OBWE nie b¦dzie mógª by¢ u»yty. W takiej sytuacji nale»y skorzysta¢ z algorytmu BWE, który osi¡ga kompromis pomi¦dzy trafno±ci¡
a wydajno±ci¡ klasykatora.
Drugim kryterium, które nale»y wzi¡¢ pod uwag¦ s¡ dopuszczalne koszty obliczeniowe. W niniejszej pracy pokazano, »e algorytm BWE charakteryzuj¡ najni»sze koszty obliczeniowe w porównaniu z klasykatorem OBWE oraz AWE.
Je±li zatem w danym zastosowaniu koszty te s¡ bardzo krytyczne, to stanowi to
przesªank¦ do skorzystania z algorytmu BWE zamiast algorytmu OBWE.
Ostatecznie, bior¡c pod uwag¦ opisane powy»ej dwa aspekty, koncepcja algorytmu OBWE nie zast¦puje caªkowicie swojego prekursoraalgorytmu BWE. Z
tego wzgl¦du oba rozwi¡zania zostaªy omówione w niniejszej rozprawie.
Aby zrealizowa¢ drugi cel badawczy niniejszej rozprawy, stworzony zostaª
nowy algorytm przyrostowej indukcji reguª decyzyjnych o nazwie RILL, który
uczy si¦ ze strumieni danych przy zmieniaj¡cej si¦ denicji poj¦¢. Oryginalno±¢
nowego podej±cia w stosunku do znanych algorytmów polega na:

•

wykorzystaniu podwójnej reprezentacji wiedzy, która ª¡czy uogólnione reguªy decyzyjne z opisem pojedynczych przykªadów ucz¡cych. Umo»liwia to
lepsze modelowanie skomplikowanych poj¦¢ o nieliniowych granicach, zawieraj¡cych dekompozycj¦ klas na maªe podpoj¦cia, a tak»e na ±ledzenie
ich ewolucji w czasie.
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•

wykorzystaniu generalizacji typu bottom-up opartej na idei najbli»szej
reguªy, w której stosowana jest do±¢ intuicyjna miara oceny,

•

wyposa»eniu w prosty mechanizm zapominania wykorzystuj¡cy okno przesuwne,

•

zastosowaniu bardziej agresywnego mechanizmu przycinania reguª opieraj¡cego si¦ na monitorowaniu ich wieku, ufno±ci, a tak»e zdolno±ci predykcyjnych,

•

wyposa»eniu w strategi¦ klasykacyjn¡ opart¡ tak»e na najbli»szym s¡siedztwie reguª lub przykªadów.

Dokonano tak»e analizy eksperymentalnej zaproponowanego rozwi¡zania, której szczegóªy mo»na znale¹¢ w Rozdziale 5.2. W ramach oceny eksperymentalnej
przeprowadzono dwie grupy bada«. W pierwszej kolejno±ci zbadano wpªyw parametrów RILLa na jego dziaªanie poprzez zbadanie ró»nych konguracji ich warto±ci. Nast¦pnie, po ustaleniu najlepszej konguracji RILLa, zostaª on porównany
z innymi popularnymi klasykatorami dedykowanymi strumieniom danych. Do
porównania wybrano dwa klasykatory reguªowe: FACIL oraz Very Fast Decision
Rules (VFDR), a tak»e dla spójno±ci z poprzednimi eksperymentami klasykatora VFDR [34], algorytm przyrostowej indukcji drzew decyzyjnych Very Fast
Decision Trees (VFDT) zostaª tak»e wzi¦ty pod uwag¦. W celu przeprowadzenia
oceny eksperymentalnej zdecydowano si¦ na 15 ró»nych zbiorów danych odpowiadaj¡cych ró»nym scenariuszom zmian. Podobnie jak w poprzednich badaniach,
wybrano 3 miary:

trafno±¢ klasykacji, rozmiar aktualnego modelu wyra»ony

poprzez zu»ycie pami¦ci oraz caªkowity czas dziaªania od pocz¡tku uczenia. Najwa»niejszymi wnioskami wynikaj¡cymi z przeprowadzonych eksperymentów s¡:

•

RILL szybko powraca do dobrej trafno±ci klasykacji po zaj±ciu nagªych lub
stopniowych zmian na zbiorach opisanych tylko atrybutami nominalnymi.

•

RILL okazaª si¦ bardzo skuteczny na danych ze skomplikowanymi granicami
poj¦¢ oraz na danych rzeczywistych. Niestety, nie byª on ju» tak dobry dla
danych opisanych wyª¡cznie na atrybutach numerycznych zawieraj¡cych
stopniowe zmiany.

•

Analiza wykresów trafno±ci wskazuje, »e algorytm RILL szybciej ni» inne
osi¡ga wy»sze warto±ci trafno±ci i równocze±nie szybciej powraca do dobrej
predykcji po zaj±ciu zmiany w strumieniu (w szczególno±ci nagªych).

•

Z punktu widzenia zu»ycia pami¦ci, RILL jest zdecydowanie mniej kosztowny ni» pozostaªe testowane klasykatory reguªowe, tj.
VFDR.
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FACIL oraz

•

Z punktu widzenia czasu przetwarzania, RILL okazaª si¦ by¢ najszybszym
klasykatorem reguªowym.

Pomimo dobrych wyników eksperymentalnych istniej¡ dalsze mo»liwo±ci rozbudowy algorytmu RILL. Po pierwsze warto by zbada¢ poª¡czenie zaproponowanego algorytmu przyrostowego z zewn¦trznym detektorem zmian.

Dzi¦ki temu

mogªaby poprawi¢ si¦ skuteczno±¢ dostosowywania si¦ do zmian zachodz¡cych
w danych.

Ponadto nale»aªoby tak»e rozszerzy¢ istniej¡c¡ generalizacj¦ reguª

o pomijanie warunków elementarnych dla atrybutów liczbowych.

Dzi¦ki temu

budowane reguªy w bardziej ogólny sposób odzwierciedlaªyby aktualne poj¦cia.
Kolejnym aspektem wartym rozwa»enia jest sterowanie szeroko±ci¡ okna przesuwnego z ostatnimi przykªadami ucz¡cymi.
Podsumowuj¡c, zdaniem autorki cele badawcze niniejszej rozprawy zostaªy
zrealizowane oraz dwie hipotezy postawione we wst¦pie zostaªy tak»e pozytywnie
zwerykowane.
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