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i Informatyki Medycznej 

W pracy opisane są motywacje, założenia i problemy związane z zastosowaniem dyskrymi-

nacji parametrycznej i nieparametrycznej do wspomagania diagnozy czy rokowania. Przed-

stawione zostaną wielowymiarowe nadzorowane metody klasyfikacyjne pojedyncze oraz 

ich techniki ich integracji, mające na celu poprawę własności modeli dyskryminacyjnych. 

Metody pojedyncze i łączne zostaną zilustrowane przykładami analiz na zbiorach rzeczy-

wistych danych medycznych.  

Klasyfikacje statystyczne i klasyfikacje medyczne 

Przy współczesnym rozwoju techniki medycznej uzyskuje się zbiory danych, reprezento-

wanych przez wiele zmiennych opisujących pacjentów. Ekspert medyczny jest w stanie 

analizować jednocześnie około kilkunastu cech (Wulff 1991). Zastosowanie metod statys-

tycznych w połączeniu z możliwościami szybkiego wykonywania analiz za pomocą tech-

niki komputerowej prowadzi do procedur wspomagania w podejmowaniu decyzji, na 

przykład poprzez systemy skoringowe. Stosowanie metod statystyki wielowymiarowej, 

poprzez wykorzystanie zbioru z wzorcowymi rozpoznaniami do tworzenia modeli dyskry-

minacyjnych, przyczynić się może nie tylko do wspomagania decyzji biomedycznych, ale 

także poszerzać wiedzę z zakresu diagnostyki różnicowej poprzez wybór najsilniej różni-

cujących cech.  

W statystyce całkiem inna metodyka stosowana jest w klasyfikacji z nauczycielem (nadzo-

rowana, ang. suspervised) oraz bez nauczyciela (nienadzorowana). Obie procedury klasyfi-

kacji należą do dziedziny statystyki wielowymiarowej, ale w pierwszej z nich znamy przy-

należności do grup na podstawie wektora uczącego, a w drugiej znajdujemy możliwe 

skupienia przypadków w grupy na podstawie informacji o rozkładach cech związanych 

z podziałem na grupy (można w ten sposób znajdować nowe podziały na choroby, np. zna-

leziono bardziej szczegółowy podział niż tylko na dwie grupy białaczek AML i ALL, czy 

znajdować funkcje genów lub białek na podstawie dotychczas znanych). W niniejszej 

pracy autor skupia się na klasyfikacji nadzorowanej. W tych zagadnieniach naukowcy 

poszukują metody dyskryminacyjnej, która na podstawie powstałego modelu potrafi 
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zaklasyfikować nową obserwację (przypadek czy pacjenta dla danych medycznych), na 

podstawie informacji pochodzącej z obserwacji pewnej liczby pacjentów o znanych 

przynależnościach do różnicowanych grup, opisanych przez wiele cech, czyli na podstawie 

zmiennej wielowymiarowej. Rozliczne problemy klasyfikacyjne czy decyzyjne w medycy-

nie, a więc wspomaganie różnicowania między zdrowymi i chorymi, między nowotworami 

o różnym rokowaniu czy trudności leczenia, prognoza efektu leczenia danej choroby, 

przewidywanie nawrotu choroby, różnicowanie skuteczności terapii różnymi lekami mogą 

być, szczególnie w zagadnieniach o dużej liczbie cech opisujących pacjentów, wspoma-

gane metodami dyskryminacyjnymi. Metody te są także sposobem weryfikacji odpowied-

niości zestawu cech jako różnicującego - dyskryminujący zestaw cech będzie skutkował 

skutecznymi modelami klasyfikacyjnymi opartymi na tych zmiennych.  

W danych medycznych szczególnie często pojawia się problem wartości brakujących (zbita 

probówka, niemożność wykonania wszystkich badań u szczególnych pacjentów). Niestety, 

wiele z metod klasyfikacyjnych wymaga pełnego zbioru danych. Zakładając, że brakujące 

wartości nie są związane ze strukturą informacji o różnicowaniu grup, można usunąć nie-

wielką liczbę pacjentów ze zbioru danych. W sytuacji dużych zbiorów danych i stosun-

kowo niewielkich strat taka procedura nie stwarza problemu. Jednakże w innej sytuacji nie 

warto usuwać przypadków czy zmiennych z takimi wartościami, lecz zastosować odpo-

wiednie do danych metody uzupełniania tych wartości. Jedną z metod jest uzupełnianie 

średnimi czy medianami pojedynczej cechy, choć może być ono obciążone w przypadku 

znacznej liczby brakujących obserwacji. Zakładając całkiem losowe braki danych (MCAR, 

ang. missing completely at random) warto wykonywać uzupełnienia braków specjalnymi 

metodami, jak: metody regresyjne, expectation maximization EM- estymacji i maksymali-

zacji oraz wielokrotną imputacją, związanym z wielokrotnym wykonywaniem analizy 

statystycznej na kolejnych wersjach uzupełnionego zbioru danych (Rubin 1996, Little 

i wsp. 1987, Schafer 1999). Niektóre z metod, jak drzewa decyzyjne, a więc także wzmac-

niane drzewa, agregacje bootstrapowe drzew i lasy losowe, mają wbudowany algorytm 

znajdowania cech skutecznie zastępujących brakujące dane.  

Także wybór zmiennych jest wbudowany w algorytm drzew decyzyjnych, więc również 

w łączenie drzew metodami bagging, boosting i drzew losowych. Dla większości innych 

metod etap wyboru zmiennych różnicujących, które zapewniają możliwe najsilniejsze 

własności różnicujące, może poprzedzać etap uczenia w algorytmie klasyfikacyjnym. 

Zależy nam wówczas na zmniejszeniu wymiaru problemu decyzyjnego bez utraty najważ-

niejszej informacji o różnicowaniu grup, to znaczy na redukcji wymiaru z zachowaniem 

istotnych informacji różnicujących. Już przy kilkunastu zmiennych optymalny wybór jest  

ze względu na dużą liczbę kombinacji wszystkich możliwych podzbiorów zbioru zmien-

nych  niezwykle złożony obliczeniowo. Dlatego stosuje się algorytmy krokowe, które 

wybierają zmienne ze względu na konkretne kryterium, jak np.: statystyka Wilksa, kryteria 

Akaike’a oraz BIC Schwartza, nakładające karę na większą liczbę zmiennych czy wybór 

według błędu sprawdzianu krzyżowego, na przykład dla szybkiej i prostej metody jednego 

najbliższego sąsiada. Wykrycie różnicujących cech klinicznych przyczyniać się może do 

lepszego zrozumienia problemu diagnostycznego. 
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Klasyczne metody wymagają wystarczająco dużej liczby obserwacji. Na przykład liniowa 

metoda wymaga liczby przypadków uczących przekraczającej wymiar zagadnienia, czyli 

liczbę zmiennych w całej próbie, tzn. we wszystkich różnicowanych zbiorach danych łącz-

nie. Podczas gdy metoda kwadratowa wymaga jeszcze większych zbiorów danych dla 

takiego samego wymiaru zagadnienia, gdyż najmniejsza różnicowana grupa musi mieć 

liczbę obserwacji przekraczającą ten wymiar. Dodatkowe warunki dla optymalności to 

spełnienie wielowymiarowej normalności w całej populacji (dla metody liniowej) oraz 

w każdej z różnicowanych populacji (dla dyskryminacji kwadratowej). Odstępstwa od 

niektórych założeń metod klasycznych nie powodują konieczności wykluczenia i możli-

wości skutecznego użycia tych metod. Na przykład choć liniowa funkcja dyskryminacji 

(LDF) jest optymalna przy założeniu wielowymiarowego rozkładu normalnego i równości 

macierzy kowariancji, jednakże często jest używana z dobrym rezultatem nawet wtedy, 

gdy oba warunki nie są spełnione. Wynika to stąd, że liniowa funkcja dyskryminacyjna jest 

odporna na odstępstwa od założeń (Bartkowiak 1989). Zagadnienie odporności klasycz-

nych funkcji dyskryminacyjnych na odstępstwa od rozkładu normalnego analizowało wielu 

autorów. Seber (1984) stwierdził, że ogólnie liniowa funkcja dyskryminacyjna jest raczej 

odporna, zarówno na odstępstwa od założenia normalności, jak i założenia o równości 

macierzy kowariancji. Odporność LDF i zachowanie w sytuacji nieoptymalnych warunków 

badał także Raveh (1989). Ulepszenie w przypadku zmiennych mieszanych można osiąg-

nąć, wprowadzając do liniowej funkcji dyskryminacyjnej (LDF) dodatkowe człony kwa-

dratowe (LDF + QT) - quadratic terms lub wyższego rzędu (LDF+ HT) - higher-order 

terms. Z funkcją liniową związana też jest analiza kanoniczna, w której poszukuje się kom-

binacji liniowych oryginalnych zmiennych o najsilniejszej korelacji wielorakiej z grupą. 

Uwzględnia ona zmienność międzyklasową i w tym sensie przypomina analizę składowych 

głównych. Uogólnione modele dyskryminacyjne w programie STATISTICA (w module 

GDA) zawierają dyskryminację liniową oraz kanoniczną.  

Funkcja kwadratowa poprzez tworzenie bardziej złożonych, kwadratowych granic klasyfi-

kacyjnych daje często poprawę wyników klasyfikacji w stosunku do liniowej. Dyskrymi-

nacja kwadratowa jest optymalna w sytuacji równych nieosobliwych macierzy kowariancji 

w grupach i przy założeniu normalności rozkładów w grupach. W przeciwieństwie do 

liniowej nie ona jest odporna na znaczne odstępstwa od normalności. Kwadratową funkcję 

dyskryminacyjną warto stosować przy ilości zmiennych p>6, znacznych różnicach 

w macierzach kowariancji i odpowiednio dużych próbach, gdyż zachodzi wówczas 

asymptotyczna normalność (Krusińska 1987). Obecnie w celu umożliwienia stosowania 

metod klasycznych liniowej i kwadratowej analizy dyskryminacyjnej, gdy spotyka się 

problem z odwracalnością macierzy kowariancji, stosuje się jej różne modyfikacje, jak na 

przykład dodawanie do macierzy kowariancji dodatkowej „części”, tzn. innej macierzy, 

która lekko zmienia w sposób korzystny jej własności, usuwając na przykład problem 

osobliwości macierzy kowariancji. Do tych metod należy metoda regularyzacyjna. Także 

stosowanie metod diagonalnych liniowych czy kwadratowych jest korzystne w przypadku 

wysokowymiarowych danych, choć także wówczas założenie o niezależności, potrzebne 

do optymalności wyników, często nie jest spełnione. Wymienione wyżej metody dyskrymi-

nacyjne należą do grupy metod parametrycznych.  
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Metody nieparametryczne są ważnym sposobem rozwiązania zagadnienia mieszanych 

typów zmiennych (zmienne ilościowe oraz jakościowe) w analizie dyskryminacyjnej. Róż-

nica między metodami parametrycznymi i nieparametrycznymi wykorzystującymi klasyfi-

kację Bayesowską polega wyłącznie na tym, że w metodach nieparametrycznych korzys-

tamy z nieparametrycznych estymatorów funkcji gęstości, gdyż nie zakładamy a priori 

kształtu rozkładu. Można podać wiele przykładów nieparametrycznych estymatorów 

funkcji gęstości zgodnych lub mocno zgodnych, więc mogących służyć do konstruowania 

asymptotycznie optymalnych reguł klasyfikacyjnych. Najczęściej stosowane są dwa typy 

estymatorów: estymator jądrowy (ang. kernel) Parzena, zwany też potencjałowym oraz 

estymator Loftsgaardena typu „k najbliższych sąsiadów” (ang. nearest neighbour kNN). 

Nieznana funkcja gęstości jest estymowana z danych, tj. z próby. Przegląd metod dotyczą-

cych estymacji funkcji gęstości w zastosowaniach analizy dyskryminacji oraz przegląd 

innych metod nieparametrycznych, takich jak np. metoda najbliższego sąsiada, przedsta-

wiają Webb 2002, Duda i wsp. 2001, Rokach, 2009, 2010a, 2010b.  

Klasyfikator jądrowy Parzena jest metodą dyskryminacji wykorzystującą klasyfikację 

Bayesowską, gdy we wzorze Bayesa funkcja gęstości rozkładu zmiennych objaśniających, 

której postaci nie znamy, jest estymowana za pomocą nieparametrycznego estymatora. 

Poprawność klasyfikacji przy nieznanych rozkładach prawdopodobieństwa zależy od 

jakości estymatorów funkcji gęstości. Tak jak we wszystkich aspektach klasyfikacji nadzo-

rowanej, potrzebny jest kompromis: zbyt szczegółowe estymatory będą prowadziły do 

nadmiernego dostosowania się do próby uczącej i powodowały przeuczenie klasyfikatora, 

zbyt ogólne - także mogą nie prowadzić do poprawnych klasyfikacji ze względu na nad-

mierne uproszczenie granicy klasyfikacyjnej. W metodach nieparametrycznych jądrowych 

wartości parametrów wygadzających kształt estymowanych gęstości można eksperymen-

talnie dobierać tak, aby osiągnąć jak najlepsze klasyfikacje (na przykład metodą spraw-

dzania krzyżowego, ang. cross-validation). 

Metoda najbliższych sąsiadów także należy do metod nieparametrycznych i polega na kla-

syfikacji obserwacji do zbioru, w którym znajduje się dominująca część ustalonej liczby 

k najbliższych sąsiadów (odległość może być mierzona metryką statystyczną Mahalano-

bisa, ale także zwykła metryką euklidesową). Aby uniknąć remisów, warto liczbę najbliż-

szych sąsiadów dobierać z uwzględnieniem liczby dyskryminowanych grup, na przykład 

dla dyskryminacji do dwóch grup powinna być ona nieparzysta.  

Klasyfikator Bayesowski jest szybkim i prostym klasyfikatorem probabilistycznym, wyko-

rzystującym twierdzenie Bayesa i silne („naiwne”) założenie o niezależności zmiennych. 

Klasyfikator wektorów nośnych (SVM, ang. suport vector machines, Cortes i wsp. 1995) 

jest użytecznym i elastycznym klasyfikatorem nieparametrycznym, który dobrze sprawuje 

się dla wysokowymiarowych zbiorów danych (Webb, 2002, Rokach, 2009, 2010a, 2010b). 

Polega ona na poszukiwaniu optymalnej hiperpłaszczyzny, maksymalizującej margines 

separacji między hiperpłaszczyznami wspierającymi. Dla bardziej skomplikowanych 

zbiorów danych liniowa funkcja klasyfikacyjna może być zbyt słaba. W przypadku 

nieliniowego SVM następuje transformacja danych oryginalnych do przestrzeni, w której 

następuje szukanie optymalnej hiperpłaszczyzny różnicującej, wyznaczonej przez ważne 

obserwacje, tak zwane wektory nośne. O jakości klasyfikatora decyduje zastosowana 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2013  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

35 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

funkcja jądrowa transformacji (liniowa, kwadratowa, czy wielomianowa wyższego rzędu, 

radialna, wykładnicza, Gaussa, rzadziej stosowana sigmoidalna) jak również parametr regula-

ryzacyjny C. Dla trudnych zbiorów danych z nakładającymi się grupami, wskazane jest 

stosowanie mniejszych wartości parametru regularyzacyjnego. Do problemów liniowo 

nieseparowanych można także użyć sieci wielowarstwowej MLP (ang. multi layer 

perceptron). 

Heterogeniczne i homogeniczne fuzje klasyfikatorów 

Każdy z klasyfikatorów ma właściwe sobie wady i zalety. Wybór najlepszego z nich może 

nastąpić poprzez porównanie na dodatkowej próbie walidacyjnej. Jeśli różne obserwacje są 

identyfikowane różnie przez zestaw pojedynczych funkcji klasyfikujących, oznacza to, że 

w każdym z klasyfikatorów zawarty jest inny potencjał informacji i między klasyfikatora-

mi istnieje zróżnicowanie. Ta cecha jest użyteczna w łączeniu klasyfikatorów (do pewnego 

stopnia, gdyż dla skutecznych klasyfikatorów pojedynczych wymuszanie zróżnicowania 

wiązałoby się ze zmniejszaniem ich poprawności).  

Prosty przykład ilustruje motywacje łączenia klasyfikatorów. Cztery punkty na płaszczyź-

nie pochodzące z dwóch grup mogą być naprzemiennie ułożone tak, że nie istnieje linia 

prosta, która je podzieli prawidłowo, jak w przykładzie analogicznym do zagadnienia XOR 

z informatyki - punkty na płaszczyźnie o współrzędnych (1,1) i (0,0) z grupy A oraz (1,0) 

i (0,1) z grupy B. Już połączenie tylko dwóch linii prostych daje możliwość poprawnego 

podziału. Stąd może pochodzić intuicja o korzyści płynącej z łączenia prostych klasyfikato-

rów w przypadku złożonych zbiorów danych. Z tym przykładem też związana jest definicja 

wymiaru Vapnika-Chervonenkisa, który jest ważną charakterystyką własności klasyfika-

tora i bywa często wykorzystywany w znajdowaniu oszacowań błędów różnych klasyfi-

katorów. Jest to moc największego zbioru punktów, który w danym wymiarze może być 

poprawnie podzielony przez określoną klasę modeli dyskryminacyjnych. Odwołując się do 

wspomnianego przykładu, stwierdzamy, że dla wymiaru p=2 i dyskryminacji liniowej 

wymiar Vapnika-Chervonenkisa wynosi 3.  

Z podstawowych obliczeń w rachunku prawdopodobieństwa (rozkład Bernoullego) przy 

założeniu niezależności wynika, że głosowanie już dla 15 słabych klasyfikatorów skutkuje 

klasyfikacją o znacznie poprawionej skuteczności (słaby to klasyfikator mający nieco 

wyższą trafność niż losowa identyfikacja do grupy). Choć jest to założenie nierealistyczne 

w praktycznych zastosowaniach, jego analiza daje praktyczny wgląd w ideę łączenia klasy-

fikatorów. Metody klasyfikacji zintegrowane (komitety klasyfikatorów, Rokach, 2009, 

2010a, 2010b; Kotsiantis i wsp., 2006) umożliwiają wykorzystanie różnych idei konstruo-

wania klasyfikatorów pojedynczych, jak np. różnych metod klasycznych, wykorzystu-

jących wiedzą o rozkładzie poprzez szacowanie jego parametrów oraz klasyfikatorów 

nieparametrycznych. Przykładami modeli parametrycznych są dyskryminacja liniowa, 

kwadratowa czy ich regularyzowane lub diagonalne wersje (Webb, 2001, Duda, 2002, 

Rokach, 2009, 2010a, 2010b), a do metod klasyfikacji nieparametrycznych zalicza się 

drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, metodę k najbliższych sąsiadów. Łączny klasyfikator 
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może powstać przez proste sposoby fuzji, jak na przykład głosowanie, czy uśrednienie 

prawdopodobieństw przynależności do grup, wówczas fuzja klasyfikatorów ma charakter 

heterogeniczny. Innym sposobem jest tworzenie fuzji w sposób homogeniczny (powstaje 

wówczas rodzina klasyfikatorów). Przykładem jest wykorzystanie tych samych klasyfika-

torów podstawowych, lecz z wymuszoną różnorodnością, w celu optymalnego wykorzys-

tania różnych aspektów informacji zawartej w zbiorze danych, jak poprzez stosowanie 

modyfikacji parametrów modelu czy architektury klasyfikatora. Innym sposobem osiągania 

korzystnego zróżnicowania jest tworzenie rodzin klasyfikatorów, wykorzystujących do 

swojej konstrukcji losowe podpróby. Otrzymujemy wówczas fuzje klasyfikatorów o kon-

strukcji szeregowej, jak w metodzie boosting  wzmacniania (gdzie kolejny etap zależy od 

wyników błędnych klasyfikacji poprzednich etapów), jak również równoległej  łączenie 

klasyfikacji pochodzących z prób bootstrapowych  przykładami są procedury bagging 

oraz metoda podprzestrzeni losowych (w tym lasów losowych). 

Wzmacnianie klasyfikatorów (ang. boosting) jest fuzją modeli, dzięki której z większej 

liczby można otrzymać jeden skuteczny. Najczęściej wykorzystywana jest wersja adapta-

cyjnego wzmacniania (ang. adaptive boosting, AdaBoost), która w kolejnych pętlach loso-

wego repróbkowania uczy klasyfikatory, a następnie mierzy błąd wszystkich bazowych 

klasyfikatorów. W każdej następnej iteracji „ważność” źle zakwalifikowanych obserwacji 

jest zwiększana, tak że klasyfikatory zwracają na nie większą uwagę. Po etapie uczenia na 

losowych podpróbach zbioru uczącego następuje łączenie całej rodziny takich klasyfi-

katorów, na przykład poprzez głosowanie ważone na podstawie poprawności klasyfika-

torów bazowych. Do klasy wzmacniania klasyfikatorów należą także klasyfikatory 

logitBoosting, L2Boosting (Friedman, 2001), używające jako funkcji straty innej funkcji 

niż wykładnicza (jak ma to miejsce w AdaBoost). Najbardziej skutecznie metody reprób-

kowania wykorzystywane są do klasyfikatorów tzw. słabych (ang. weak, o poprawnościach 

lepszych niż identyfikacje losowe, w których można by wykorzystać jedynie wiedzę 

o częstości grup).  

Fuzja typu bagging (ang. bootstrap aggregating, Breiman 1996) to agregacje oparte na 

repróbkowaniu boostrapowym z całego zbioru uczącego (losowaniu wielokrotnym z pow-

tórzeniami, np. 100, 200 razy), konstruowaniu klasyfikatorów opartych na kolejnych 

podpróbach, a następnie łączeniu klasyfikatorów poprzez głosowanie. Możliwe jest też 

łączenie tej metody z klasyfikatorem liniowym (doubble bagging). Nieco podobną kons-

trukcję do bagging ma metoda podprzestrzeni losowych, a różnicą jest wprowadzenie 

dodatkowego losowania określonej części zmiennych w każdej pętli bootstrapowej. Użycie 

drzewa decyzyjnego w tej metodzie fuzji prowadzi do znanej rodziny klasyfikatorów, zwa-

nej lasem losowym (RF, ang. random forest, Breiman 2001). Metody boosting i bagging 

mogą być zastosowane do dowolnych klasyfikatorów, jednak ze względu na dobre 

własności stosuje się je najczęściej do metod niestabilnych, jak drzewa klasyfikacyjne 

i sieci neuronowe (niestabilność metody jest cechą polegająca na istotnej zmianie wyników 

dla nieznacznych zmian w zbiorze danych). W niniejszym opracowaniu prócz wymienienia 

zalet zintegrowanych klasyfikatorów nie można pominąć praktycznych trudności. 

Związane one być mogą ze złożoną interpretacją klasyfikatorów łącznych, zbudowanych 

z większej liczby modeli bazowych niż na przykład pojedynczych drzew klasyfikacyjnych 
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czy skoringów linowych, będących efektem zastosowania analizy dyskryminacyjnej (róż-

nica funkcji klasyfikujących) czy równania regresji logistycznej. 

Ocena jakości i modeli klasyfikacyjnych 

Należy oszacować poprawność stosowanych metod dyskryminacji, to znaczy ich trafność 

(procent poprawnie rozpoznanych pacjentów). Ocena własności klasyfikatora odbywa się 

poprzez szacowanie poprawności dla nowej, niezależnej od przypadków uczących, próby. 

Poprawność jest różnicą 1-b, gdzie b oznacza odpowiednie oszacowanie błędów, na 

przykład metodą sprawdzania krzyżowego (ang. cross-validation, CV) czy jej szczególnej 

postaci, gdzie liczba podziałów jest wielkością zbioru uczącego (ang. leave-one-out). Ewa-

luacja trafności na podstawie tych samych przypadków jest zbyt optymistyczna i prowadzi 

do oszacowania obciążonego. Dlatego stosuje się bardziej poprawne sposoby tej estymacji, 

jak sprawdzanie krzyżowe (najczęściej jest to losowe dzielenie zbioru danych wykonywane 

na 10 podpróbach), podziału na część testującą i uczącą (ang. hold-out), na przykład 

w sposób losowy (w tym także wielokrotny), oraz metody bootstrapowe, w tym 0.632 

bootstrap (Efron i wsp. 1997). Autorem pomysłu szacowania boostrapowego błędu byli 

Efron i wsp. (1994), którzy wykorzystali ideę metody szacowania błędów podobną do CV, 

zwaną metodą scyzoryka (ang. jackknife, wykorzystującą do oszacowania, w przeciwień-

stwie do CV całą próbę). Metody te dają możliwość nieobciążonego oszacowania popraw-

ności modeli poprzez wykorzystanie losowych prób zbioru danych (ang. resampling).  

Nie zawsze szacowanie błędów w postaci wartości łącznej daje dobry wgląd w jakość kla-

syfikatora, gdyż łączny procent błędów, bez rozróżniania, z którą grupą związane są błędy 

klasyfikacji, nie oddaje faktycznych własności klasyfikatora. Na przykład łączny błąd 

czasem może ukrywać fakt, że większość obserwacji jest klasyfikowana do jednej z grup. 

W takim kontekście, z medycznego punktu widzenia, czasem ważniejsza jest wysoka czu-

łość (procent dobrze rozpoznanych pacjentów) niż wysoka swoistość (procent poprawnie 

rozpoznanych zdrowych). W tym zagadnieniu użyteczne też jest szacowanie jakości 

klasyfikatora poprzez konstruowanie krzywych ROC (wykreślającej zależności czułości od 

liczby wyników fałszywie dodatnich (1-swoistość) metody dla różnych punktów odcięcia 

funkcji klasyfikującej) i liczenie pola powierzchni pod taką krzywą (AUC, ang. area under 

the curve). Wysoka wartość oszacowania wskazuje na dobre własności klasyfikatora. Ko-

rzystny klasyfikator to taki, który daje możliwie wysokie wartości czułości przy możliwe 

wysokich wartościach swoistości dla różnych punktów odcięcia funkcji dyskryminacyjnej. 

Intuicyjnie ujmując, jeśli zmienimy punkt odcięcia dla danej funkcji klasyfikującej na inne 

odcięcie w pobliżu punktu optymalnego, zapewniającego najmniejszą liczbę przypadków 

klasyfikowanych niepoprawnie, miary błędu nie powinny znacznie od siebie odbiegać. 

Dobra funkcja klasyfikująca powinna dawać podobne współrzędne na krzywej ROC, gdy 

punkt odcięcia zmieni się nieznacznie w stosunku do punktu optymalnego. 
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Zbiory danych i zastosowane metody 

Modele pojedyncze stosowane w przykładach zastosowań to drzewa decyzyjne, dyskrymi-

nacja liniowa, uogólniona dyskryminacja liniowa GDA, metoda najbliższego sąsiada, 

naiwny klasyfikator Bayesowski oraz metoda SVM z radialną funkcją jądrową i stałą 

C=10. Spośród zintegrowanych dyskryminacji zastosowano głosowanie wszystkich klasy-

fikatorów oraz trzech i dwóch najlepszych modeli, jak również metody oparte na repróbko-

waniu zbioru danych w połączeniu z drzewami klasyfikacyjnymi  metody wzmacniania 

(boosting) i metodę podprzestrzeni losowych dla drzew, czyli lasów losowych (RF).  

Klasyfikatory pojedyncze i ich fuzje zostały zilustrowane przykładami zastosowań na 

zbiorach rzeczywistych danych medycznych, jak wspomaganie różnicowania dla danych 

o białaczkach dzieci leczonych w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK 

(114 pacjentów opisanych przez 21 cech ) oraz zbioru danych do różnicowania typów 

nowotworu piersi na łagodny i złośliwy (569 pacjentek z 30 cechami). Zbiór Winconsin 

Diagnstic Breast Cancer WDBC pobrano z repozytorium http://archive.ics.uci.edu/ml/ 

(Bache and Lichman 2013). W obu zbiorach standaryzowano zmienne, aby umożliwić 

obiektywną analizę porównawczą metod klasycznych z metodami zależnymi od odległości 

i skalowania, jak na przykład metoda najbliższych sąsiadów. Liczbę podziałów w metodzie 

szacowania błędu sprawdzaniem krzyżowym przyjęto jako 10. Wielkości zbiorów danych 

do uczenia i testowania klasyfikatorów wyodrębniane z całości zbiorów danych są w przy-

bliżeniu równe.  

Przykład zastosowań metod klasyfikacyjnych dla zbioru 
dzieci z białaczką 

Dla dzieci z białaczką ważna jest możliwość przewidywania efektu leczenia do podejmo-

wania właściwych decyzji terapeutycznych. W tworzeniu modeli klasyfikacyjnych i wy-

borze dyskryminujących zmiennych wykorzystano zbiór danych o 114 leczonych i osią-

gających remisję dzieciach. Spośród 114 pacjentów z białaczką 63 pacjentów nie miało 

nawrotu białaczki ani nie zmarło (utrzymała się remisja w wyniku leczenia), pozostałe 

51 nie utrzymało się w stanie remisji lub zmarło. Ten podział na grupy oznaczony zostanie 

RECDEATH (0 oznacza brak incydentu). Spośród 114 dzieci 30 pacjentów zmarło, 

84 przeżyło. Ten podział na grupy w analizie oznaczono ALIVE (1 oznacza przeżycie).  

Gwiazdką * w tabeli 1 oznaczono cechy najsilniej różnicujące na grupy przeżycia, według 

kryterium statystyki Wilksa. Znakiem ^ oznaczono cechy najsilniej różnicujące na grupy 

zaistnienia nawrotu lub zgonu zgodnie ze statystyką Wilksa. Spośród 21 wszystkich zmien-

nych predykcyjnych w 5 wystąpiły wartości brakujące. Dane uzupełniano metodą EM 

(expectation-maximization). Zastosowano 14 metod pojedynczych i zintegrowanych dys-

kryminacji (rys. 1) opartych na najsilniej różnicujących zmiennych.  

http://archive.ics.uci.edu/ml/
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Rys. 1. Projekt analizy w obszarze roboczym STATISTICA Data Miner z przebiegiem 

zastosowanych analiz dla klasyfikatorów pojedynczych i zintegrowanych. 

Cały zbiór danych podzielono na próbę uczącą i testową o jednakowych licznościach. 

Niektóre z wyników zilustrowano na rys. 2-4. Wykres ważności zmiennych dla 

wzmacnianych drzew (rys. 2) w podziale na grupy przeżycia prezentuje ranking cech i jest 

zgodny z ich uporządkowaniem według statystyki Wilksa; zmiennym zaznaczonym * 

w tabeli 1 odpowiada wartość statystyki Λ=0,42. Taką samą kolejność otrzymuje się dla 

drzew pojedynczych. Rys. 3 prezentuje proste drzewo klasyfikacyjne, wspomagające 

przewidywanie wznowy nowotworu lub zgon. Trafność fuzji decyzji za pomocą większej 

liczby drzew w rodzinę poprzez metodę wzmacniania klasyfikatora prezentuje rys 4. Graf 

ten wskazuje na zbliżone oszacowanie błędów wzmacnianych drzew metodą CV 

(krzyżowego sprawdzania) do metody reklasyfikacji, choć oszacowania czułości 

i swoistości w obu metodach się różnią. Dla sieci neuronowej MLP pola powierzchni pod 

krzywą ROC są wysokie, co wskazuje na dobre własności dyskryminacyjne tej metody 

w obu rozważanych podziałach zbioru danych o leukemii. Dla przewidywania przeżycia 

AUC wynosi 0,96, a dla przewidywania braku wznowy i zgonu AUC=0,97. 
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Tabela 1. Nazwy i opis cech ze zbioru danych dzieci z białaczką. 

Nr Cecha Objaśnienie 

Liczba 

pełnych 

obserwacji 

1 SEX Płeć (0=female; 1=male) 114 

2 AGE Wiek 114 

3 NODES Największy rozmiar węzłow chłonnych (cm) 114 

4 HEPAR Hepatomegalia (cm pod żebrami) 114 

5 SPLEEN^ Splenomegalia (cm pod żebrami ) 114 

6 MEDIASTIN^ Nacieki białaczkowe w śródpiersiu 111 

7 CNS
*^

 Nacieki białaczkowe w CNS (0= nie; 1= tak) 103 

8 HB^ Stężenie hemoglobiny 114 

9 LEUKOC Liczba leukocytów 114 

10 BLASTS Liczba blastów 114 

11 PLT
*^

 Liczba trombocytów 114 

12 GR BLOOD
*^

 
Grupa krwi (1: 0 Rh+ 2:0 Rh- 3: A Rh+  4: A Rh- 5: B Rh+ 

6: B Rh- 7: AB Rh+ 8: AB Rh-) 
114 

13 RF 
Wskaźnik ryzyka2 log (blasts count)+0.06 HEPAR+0.04 

SPLEEN 
114 

14 BFMGR 
BFM (SR=1;HR=0; skoring z WBC, MEDIASTIN, CNS, 

NODES, wiek) 
114 

15 NOPHOGR 
Grupa ryzyka NOPHO (SR=1; IR=2; HR=3) skoring z WBC, 

MEDIASTIN, CNS, wiek i PHENOT 
114 

16 STERID 
Odpowiedz na leczenie sterydami w czasie indukcji (1=dobra; 

0=zła) 
114 

17 
TIMETOREM

*^
 

Czas do remisji 114 

18 FAB Typ FAB komórek leukemii (1=L1; 2=L2; 3=L3) 68 

19 PHENOT Fenotyp komórek leukemii (1=T; 2= B; 3= non-T non-B) 57 

20 CD10
*^

 Antygen CD10 komórek leukemii (0= nie; 1= tak) 54 

21 MYELO14 Mielogram w 14-tym dniu leczenia (1=M1; 2= M2; 3= M3) 55 
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Wykres ważności

Zmienna zależna: ALIVE
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Rys. 2. Wykres ważności zmiennych dla podziału na grupy przeżycia na podstawie analizy 

wzmacnianymi drzewami. 

Drzewo 4 dla RECDEATH

Liczba węzłów dzielonych: 2, liczba węzłów końcowych: 3
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Rys. 3. Drzewo klasyfikacyjne CRT dla podziału na grupy wznowy lub zgonu. 
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Rys. 4. Porównanie błędów reklasyfikacji oraz sprawdzianu krzyżowego dla przewidywania 

wznowy lub zgonu metodą wzmacnianych drzew klasyfikacyjnych. 

Analiza zbioru rozpoznawania typu nowotworu piersi 

Dane pobrano z repozytorium UCI - zbiorze WDBC o 569 przypadkach i 30 zmiennych. 

Cały zbiór został losowo podzielony na próbę uczącą i testową. Analizy dokonano zarówno 

dla wszystkich 30 zmiennych, jak również dla 3 zmiennych („największy promień”, „naj-

większa wklęsłość”, „SE struktury”), wybranych metodą sprawdzianu krzyżowego dla 

prostej metody najbliższego sąsiada. Wśród zastosowanych metod łącznych są zarówno 

metody homogeniczne, oparte na drzewach (numer 5 i 9), jak również fuzje typu heteroge-

nicznego (numer 11-14). Klasyfikatory uczone na próbie treningowej zostały sprawdzone 

na pozostałych 267 przypadkach z próby testującej.  

Rys. 5 przedstawia błędy uczące i testujące lasów losowych. Najszybszy spadek błędów 

widoczny jest dla pierwszych kilkunastu pętli. Wybrano liczbę 74 wzmacnianych drzew, 

powyżej której wykres odchyleń dla danych testowych nie maleje, podczas gdy jest krzywą 

malejącą dla danych uczących (nie zaprezentowano grafu). Dobre własności dyskrymina-

cyjne dla sieci neuronowej mierzone dużą wartością pola pod krzywą ROC, zarówno dla 

wszystkich 30, jak i 3 wybranych najsilniej różnicujących zmiennych, zilustrowane są na 

rys. 6 (odpowiednio AUC=0,984 i AUC=0,998). Zmniejszenie liczby zmiennych do najsil-

niej różnicujących 3 nie skutkuje znaczącym zmniejszeniem wartość statystyki AUC. 

Pozostałe metody scharakteryzowane są oceną trafności, poprzez podanie błędów globalnych 

oraz trafności rozpoznawania poszczególnych grup rodzaju nowotworu piersi (tabela 2). 

W tabeli 2 metody zintegrowane klasyfikacji oznaczone są gwiazdką. Wyniki wielu metod 

w rozpoznawaniu grup typu nowotworu piersi są porównywalne oraz ograniczenie wymia-

ru do wybranych 3 zmiennych nie wpływa na obniżenie mocy dyskryminacyjnej mierzonej 

błędem testowym, a dla części metod (numer 1,2,4,5,7,8, 9 z tabeli 2) nawet ją zwiększa. 

Dla obu wielkości zbiorów zmiennych łączenie metodami wzmacniania drzew oraz lasów 

losowych wpływa na redukcję błędu klasyfikacji, dodatkowo łączenie drzew decyzyjnych 

także poprawia ich stabilność (tabela 2). Dla zbioru WDBC na podstawie 3 wybranych 

Macierz klasyfikacji
Próba do analizy;Liczba drzew: 183

Macierz klasyfikacji
Sprawdzian krzyżowy;Liczba drzew: 183

Obserwowana 0

Obserwowana 1

Obserwowana klasa

P rzewidywana 0

P rzewidywana 1

Przewidywana klasa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N
 o

b
s
.



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2013  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

43 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

zmiennych możliwe jest osiągnięcie niewielkich błędów nawet prostymi metodami poje-

dynczymi, jak naiwny klasyfikator Bayesowski z najniższym poziomem błędu testowego 

równym 4,9%, osiąganym także dla silnego klasyfikatora SVM z radialnym jądrem oraz 

dla lasów losowych. Łączenie prostych i niestabilnych drzew decyzyjnych, na przykład 

fuzja typu lasy losowe, może zastąpić klasyfikatory bardziej wyrafinowane jak modele 

SVM. Głosowanie najtrafniejszych dwóch, trzech oraz wszystkich modeli daje taki sam 

poziom trafności klasyfikacji łącznej dla wybranych 3 zmiennych jak dla wszystkich 30 

zmiennych zwiększa trafność w porównaniu do poszczególnych klasyfikatorów za wyjąt-

kiem najtrafniejszego.  

Tabela 2. Porównanie procentowych testowych błędów globalnych wraz z czułością i swoistością 

metod pojedynczych i zintegrowanych (*) dla wybranych 3 zmiennych oraz wszystkich zmiennych 

w rozpoznawaniu typu nowotworu piersi. 

  

Błąd 

testowy; 

3 zmienne 

Błąd 

testowy; 30 

zmiennych 

Czułość; 

3 zmien-

ne 

Czułość; 

30 zmien-

nych 

Swoistość

; 3 zmien-

ne 

Swoistość 

30 zmien-

nych 

1 
Dyskryminacja liniowa 

GLD 
5,2 8,2 88,4 91,9 98,3 91,7 

2 Drzewa CRT 7,5 8,2 85,3 91,9 96,5 91,7 

3 Drzewa CHAID 12,4 8,2 73,7 91,9 95,3 91,7 

4 
Drzewa wyczerpujące 

CHAID 
5,6 14,6 93,7 77,5 94,8 91,8 

5 Wzmacniane drzewa* 5,6 6,4 93,7 90,0 94,8 96,2 

6 
SVM z radialnym 

jądrem 
4,9 4,1 93,7 99,0 95,9 94,2 

7 
Naiwny klasyfikator 

Bayesowski 
4,9 9,0 89,5 89,3 95,3 92,1 

8 
K najbliższych 

sąsiadów 
4,9 6,0 94,7 96,8 93,0 92,4 

9 Las losowy* 4,9 6,0 88,4 92,4 95,9 95,1 

10 Sieć neuronowa MLP 4,9 3,0 93,7 99,0 94,8 95,8 

11 
Głosowanie dla 

2 najlepszych* 
4,9 3,0 93,7 99,0 94,8 95,8 

12 
Głosowanie dla 

3 najlepszych* 
4,9 3,7 93,7 99,0 96,5 94,7 

13 
Głosowanie wszystkich 

modeli* 
4,9 4,1 94,7 96,1 95,3 95,8 

14 Najlepszy model* 4,9 3,0 93,7 99,0 94,8 94,2 

Fuzja klasyfikatorów typu las losowy i metody heterogeniczne ma przewagę nad więk-

szością modeli pojedynczych w przypadku wykorzystania do dyskryminacji wszystkich 30 

zmiennych do rozpoznawania typu nowotworu (tabela 2). Wyjątkiem jest jedynie 

elastyczny, silny algorytm SVM i sieć neuronowa MLP (wielowarstwowy perceptron), 

jednak ta ostatnia metoda jest niestabilna. 
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Podsumowanie Losowego lasu

Zm. zal.:Typ Nowotworu

Liczba drzew: 80; Maksymalna wielkość drzewa: 100

 Dane uczące
 Dane testowe

10 20 30 40 50 60 70 80

Liczba drzew

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

F
ra

k
c
ja

 b
łę

d
n

y
c
h
 k

la
s
y
fi
k
a
c
ji

 

Rys. 5. Błędy reklasyfikacji i testowe dla wzrastającej liczby lasów losowych podstawie 

30 zmiennych w różnicowaniu między typem złośliwym i łagodnym nowotworu. 

  

Rys. 6. Zestawienie krzywych ROC dla różnicowania między typem złośliwym i łagodnym 

nowotworów piersi za pomocą sieci neuronowej MLP na podstawie 30 oraz 3 wybranych 

zmiennych (AUC=0,998 i 0,984). 

Posumowanie 

Wybór najsilniej dyskryminujących zmiennych różnymi metodami, jak: statystyka Wilksa 

i ważnością szeregowaną dla drzew klasyfikacyjnych czy dla fuzji tych drzew, daje podob-

ne wyniki. Trafności SVM są zbliżone do poprawności zintegrowanych drzew. Użytecz-

ność stosowania metod klasyfikacji łącznych w stosunku do indywidualnych innych metod 

niż drzewa zależy od zbioru danych, jego wymiarów i złożoności oraz od spełnienia 
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założeń metod pojedynczych. Interpretacja takich fuzji klasyfikatorów jest trudniejsza niż 

prostych klasyfikatorów indywidualnych, jak skoringi czy drzewa decyzyjne.  
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