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1 WPROWADZENIE 

Zadanie rozpoznawania wzorca (Pattern Reco-
gnition) zostało szeroko opisane w literaturze [2] 
i doczekało się implementacji, o wysokiej sku-
teczności działania. Polega ono na przypisaniu 
do obiektu opisanego wektorem cech x pocho-
dzącego z przestrzeni danych X jednej z rozpoz-
nawanych klas Ci. 

Zadanie jest realizowane przez funkcję kla-
syfikującą, która zwraca indeks przypisanej 
klasy. Jednakże funkcja nie jest wyposażona 
w mechanizm pozwalający na uniknięcie błęd-
nej klasyfikacji, jeśli rozpoznawany obiekt jest 
nieprzystający do zadania rozpoznawania, czyli 
nie należy do żadnej z rozpoznawalnych klas.  

Wystąpienie opisanej sytuacji przedstawiono 
na rys. 1, gdzie funkcja klasyfikująca cyfry błęd-
nie przypisała klasy nieprzystającym obiektom, 
będącym elementami tła. 

 

Rys. 1. Zadanie polegające na rozpoznaniu cyfr. Elementy tła 
niebędące cyframi zostały błędnie rozpoznane przez funkcję 
klasyfikującą (powinny zostać odrzucone). 

Celem przeprowadzonych badań było opra-
cowanie i analiza skuteczności różnych metod 
odrzucania elementów nieprzystających do roz-
poznawalnych wzorców. W wielu opracowa-
niach dotyczących rzeczywistych problemów 
klasyfikacyjnych pomija się ten aspekt, co - 
choć uprawnione w przypadku zagadnienia 
badawczego ograniczającego się do wybranych 
aspektów - w praktyce jest niedopuszczalne.  

Z drugiej strony istnieje kilka prac, które 
podejmują teoretyczny aspekt znalezienia opty-
malnego rozwiązania problemu odrzucania [4, 
7], jednak nie idą za nimi przykłady praktycz-
nych aplikacji. Co więcej, koncentrują się głów-
nie na aspekcie błędnej klasyfikacji elementów 
leżących na styku znanych klas, a to nie wyczer-
puje zagadnienia. 

Praktycznym przykładem z dziedziny rozpoz-
nawania wzorców jest zagadnienie rozpoznawa-
nia symboli z map geodezyjnych. Mapy zawie-
rają głównie elementy graficzne, nakreślone 
ręcznie, różnymi typami linii, uzupełnione infor-
macją tekstową, a także pewnym zbiorem 
specyficznych symboli.  

W pracy jako źródło danych wykorzystywana 
była mapa zasadnicza. Całościowe zagadnienie 
analizy mapy, poruszane na przykład w [12], 
jest zbyt rozległe, aby je tu przedstawić. Jednak 
nawet zadanie polegające na częściowej analizie 
zawartości mapy znajduje praktyczne zastoso-
wania. 

Skupimy się na zagadnieniach ograniczonych 
do rozpoznawania cyfr. Mimo znacznego ogra-
niczenia w stosunku do zadania rozpoznawania 
wszystkich znaków alfanumerycznych okrojony 
problem nie traci aspektu praktycznego. Także 
zagadnienie odrzucania staje się w tym aspekcie 
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znacznie ciekawsze, bo oprócz ewidentnie nie-
przystających do rozpoznawalnych klas błędów 
kreślarskich, będzie musiało obejmować kwestię 
wyeliminowania liter. Nie bez znaczenia pozos-
taje także fakt, że akwizycja danych z zachowa-
niem w miarę równomiernego rozkładu elemen-
tów pomiędzy klasami staje się znacznie 
łatwiejsza. 

Źródła elementów nieprzystających do roz-
poznawanych klas są różnorakie i można po-
dzielić je umownie na: 
 fragmenty symboli i błędy kreślarskie, 
 litery i inne symbole mapy, 
 zbitki połączonych cyfr. 

Przykłady różnych rodzajów błędnych 
elementów i ich wpływu na proces klasyfikacji 
przedstawiono na rys. 2.  

 

Rys. 2. Rozpatrując przestrzeń danych, w której dokonujemy 
podziału na dwie klasy (w tym wypadku 3 i 4), możemy za-
uważyć, że rozmieszczenie błędnych przypadków będzie zróż-
nicowane. Mogą leżeć na przecięciu klas, jeżeli wykazują po-
dobieństwo do obu, całkowicie poza obszarem występowania 
przedstawicieli klas lub wewnątrz tego obszaru, jeżeli przypo-
minają elementy danej klasy. Ciemniejsze ramki okalają ele-
menty do odrzucenia, jaśniejsze zaznaczają elementy poprawne. 

Należy, więc przypuszczać, że zróżnicowane 
źródła błędów będą wymagać zastosowania róż-
nych technik odrzucania, dla których można 
zaproponować następującą klasyfikację: 
 Odrzucanie z zastosowaniem progu – od-

rzucane są przypadki o zbyt niskim prawdo-
podobieństwie prawidłowego rozpoznania. 

 Odrzucanie jako zadanie klasyfikacyjne - 
rozwiązuje się zmodyfikowane zadanie klasy-
fikacyjne, odrzucane są przypadki zakwali-
fikowane do klasy-śmietnika. 

 Odrzucanie z zastosowaniem zbioru ogra-
niczającego - odrzucane są wszystkie przy-
padki nienależące do założonego zbioru ele-
mentów poprawnych. 

 Metody hybrydowe - proces odrzucania jest 
realizowany poprzez połączenie powyższych 
metod. 

W celu zbadania zagadnienia odrzucania 
należy najpierw utworzyć funkcję klasyfikującą, 
w omawianym przypadku rozpoznającą klasy 
odpowiadające cyfrom, osiągającą przynajmniej 
90% skuteczność. Niższa skuteczność utrudnia 
badanie wpływu zastosowania mechanizmów 
odrzucania na jakość rozpoznania. Bardzo dobrą 
skuteczność można uzyskać, stosując klasyfi-
katory SVM (Support Vector Machine) [14]. 
W dotychczasowych badaniach [11] wykazały 
dużą przydatność do rozpoznawania symboli 
drukowanych, o czym świadczy także porów-
nanie osiągniętych przez nie wyników z wynika-
mi innych metod. Ponieważ pojedynczy klasy-
fikator SVM może przeprowadzić tylko podział 
binarny, funkcja klasyfikująca musi składać się 
z całego ich zestawu. System klasyfikujący 
oprócz rozwiązywania zadania klasyfikacyjnego 
dla wielu klas, musi wykazać się elastycznością, 
przejawiającą się w łatwości implementacji róż-
norodnych metod odrzucania. Powyższe zało-
żenia realizuje drzewo grupujące. 

Drzewo grupujące jest strukturą, która pow-
staje na podstawie analizy statystycznego podo-
bieństwa między rozpoznawalnymi klasami. 
Poszczególne klasyfikatory są ustawiane hierar-
chicznie, tak aby rozróżnienie między klasą 
odmienną od reszty danych odbywało się na po-
ziomie wyższym, co wyeliminuje ją z dalszego 
procesu klasyfikacji. Dzięki temu na niższych 
poziomach podziały między podobnymi klasami 
odbywają się bez wpływu pozostałych przykła-
dów uczących. System ten powinien zapewnić 
wymaganą skuteczność. Dodatkową zaletą mo-
delu drzewiastego jest łatwość, z jaką można go 
rozbudowywać bez niszczenia dotychczasowej 
struktury. 

Wyniki klasyfikacji uzyskane przez drzewo 
zostaną porównane z powszechnie używanymi 
metodami klasyfikacji. Następnie sposoby im-
plementacji metod odrzucania do drzew gru-
pujących zostaną zastosowane dla uzyskanego 
drzewa i zbadane pod kątem przydatności do 
odrzucania niepasujących elementów w zadaniu 
klasyfikacji kreślonych cyfr pochodzących 
z mapy zasadniczej. 
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2 ŹRÓDŁO I CHARAKTER DANYCH 

Proces wektoryzacji map zasadniczych na tere-
nie Polski jest daleki od ukończenia. Najwięcej 
prac podjęto w ramach projektu Phare 2003.  

Dla terenu Warszawy mapa zasadnicza pro-
wadzona jest głównie w skalach 1:500, 1:1000 
i 1:2000 przez Ośrodek Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej w Biurze Geodezji 
i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warsza-
wy. Wykonuje się ją i aktualizuje na podstawie 
bezpośrednich pomiarów terenowych lub po-
miarów fotogrametrycznych. 

 

Rys. 3. Zasięg skanowania map dla Miasta Stołecznego War-
szawy. Na mapie przedstawiono siatkę arkuszy mapy zasadni-
czej pokrywających Warszawę. Kolorem ciemnoszarym zazna-
czono sekcje zeskanowane. Źródło [1]. 

Planowane jest prowadzenie zasadniczej 
mapy miasta w formie numerycznej. Obecnie 
w większości dzielnic mapa jest prowadzona 
w sposób tradycyjny, czyli kreślona na foliach. 
W niektórych dzielnicach zasób jest prowa-
dzony w postaci hybrydowej, rastrowo-wektoro-
wej. Polega to na wprowadzaniu danych wekto-
rowych, z wykorzystaniem jako podkładu zeska-
nowanego rastra. W miarę postępu prac usuwa 
się z rastra dane wprowadzone już w postaci 
wektora. Metoda ta może być jednak stosowana 
tylko na terenach, dla których arkusze map 
zostały już zeskanowane. 

Dzięki wykorzystaniu systemu iGeoMap pos-
tępy wdrożenia mapy numerycznej prezento-
wane są w Internecie na stronach BGIK [1]. 
Stan na drugą połowę 2009 roku prezentuje 
rys. 3. Wynika z niego, że dotychczas zeskano-
wano dopiero część tradycyjnych map. W ca-
łości skanowanie objęło arkusze map opisujące 
tereny dzielnic Śródmieście, Wesoła i Praga-
Północ. Sukcesywnie mają zostać zeskanowane 
wszystkie mapy obejmujące całe terytorium 
Warszawy. 

Zeskanowanie mapy nie jest jednak równo-
znaczne z jej wektoryzacją. Wdrażanie techno-
logii prowadzenia mapy zasadniczej w formie 
numerycznej na terenie Warszawy rozpoczęto 
w styczniu 2007 r. Oznacza to, że wykonawcy 
prac geodezyjnych mają możliwość dostarczania 
opracowań w postaci wektora i w takiej formie 
przechowywany jest zasób. Działania te są 
jednak ograniczone do obszaru Pragi-Północ. 

2.1 Zadanie klasyfikacyjne 

Rozważane zadanie klasyfikacyjne ogranicza się 
do rozpoznawania cyfr. Mimo że jest to zadanie 
znacznie uproszczone w stosunku do całościo-
wej analizy mapy, nie pozostaje bez znaczenia 
praktycznego. Cyfry są istotnym elementem 
mapy, służą do opisu wielu jej elementów. Na 
rys. 4 przedstawiono udział cyfr pośród elemen-
tów mapy pobranych z pojedynczego arkusza. 

 

Rys. 4. Udział cyfr pośród danych pobranych z mapy 
zasadniczej. Wykres dotyczy pojedynczego arkusza mapy. 

Szerokie i zróżnicowane wykorzystanie cyfr 
w części opisowej mapy pozwala wyodrębnić 
szereg samodzielnych, praktycznych zagadnień, 
które bazują na ich rozpoznawaniu [10]. Zasto-
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sowania można podzielić na dwie kategorie. 
Pierwsza związana jest z indeksowaniem: roz-
poznawanie cyfr pozwala na lokalizację obiektu 
etykietowanego liczbą. Druga wiąże się z odczy-
tem danych związanych z wysokością obiektów, 
co pozwala uzyskać dane o ich położeniu 
w przestrzeni trójwymiarowej. 

Jako przykład może posłużyć wizualizacja 
budynków. Kreślone na mapie zasadniczej obry-
sy budynków zawierają dodatkowe informacje 
o przeznaczeniu budynku, kodowane za pomocą 
pojedynczej litery i liczbie kondygnacji. Ta 
druga wartość pozwala na oszacowanie wyso-
kości, do przeprowadzenia efektownych wizu-
alizacji, jak na rys. 5. 

 

Rys. 5. Trójwymiarowy model zbudowany na podstawie obry-
su z mapy ewidencyjnej. Wysokość budynków przybliżana jest 
na podstawie liczby kondygnacji odczytanej z mapy. Kolory 
symbolizują przeznaczenie budynku (na mapie zapisane za 
pomocą pojedynczej litery. 

2.2 Opis danych 

Dane do zadania klasyfikacyjnego pobrano 
z pięciu rastrów mapy zasadniczej. Uzyskano 
w ten sposób 7081 obiektów, opisanych przy 
użyciu 197 cech. Obiekty składające się na 10 
klas odpowiadające cyfrom 0-9 podzielono loso-
wo, w stosunku 1/3, na zbiór uczący L i testowy 
T. Szczegółowe dane dotyczące rozkładu danych 
między klasami przedstawiono w tabeli 1. 

Uwidacznia się znaczna przewaga elementów 
z klasy 3, wynikająca z ukształtowania terenu 
zobrazowanego na rastrach. 

 

Tabela 1. Liczność klas w zadaniu klasyfikacyjnym. Przedsta-
wione procenty dla poszczególnych klas dotyczą ich udziału 
w grupie uczącej lub testowej. Zamieszczone w podsumowaniu 
dotyczą udziału grupy uczącej i testowej w całym zbiorze. 

 Ucząca Testowa 

Klasa Liczność Procent Liczność Procent 

0 236 446 87 4,86 

1 688 13,00 234 13,07 

2 850 16,07 312 17,43 

3 1685 31,85 535 29,89 

4 452 8,54 172 9,61 

5 314 5,93 102 5,70 

6 327 6,18 93 5,20 

7 273 5,16 86 4,80 

8 211 3,99 82 4,58 

9 255 4,82 87 4,86 

Razem 5291 74,72 1790 25,28 

3 KLASYFIKACJA 

Do klasyfikacji zostały użyte klasyfikatory 
SVM. Są to klasyfikatory binarne i rozwiązanie 
zadania klasyfikacji dla wielu klas wymaga 
zbudowania zespołu klasyfikatorów [5]. 

Dwoma popularnymi podejściami są strategie 
jeden-kontra-wszyscy i jeden-kontra-jeden. Stra-
tegia jeden-kontra-wszyscy [9] zakłada, że dla 
każdej klasy budowany jest jeden klasyfikator, 
oddzielający ją od pozostałych klas. Strategia 
jeden-kontra-jeden [6] buduje osobny klasyfi-
kator dla każdej pary klas. 

Obie strategie mogą być zaimplementowane 
w postaci drzew decyzyjnych, jednak mają pew-
ne ograniczenia, które omija zaproponowana 
technika drzew grupujących. 

Klasyfikację przeprowadzono za pomocą róż-
nego rodzaju drzew grupujących, a wyniki 
porównano z uzyskanymi przez opartą na gło-
sowaniu implementację metody jeden-kontra-
jeden i perceptron wielowarstwowy (Multi La-
yer Perceptron), który był z powodzeniem 
wykorzystywany w podobnych zadaniach [3]. 
W obydwu przypadkach zastosowano program 
STATISTICA [15]. 

3.1 Drzewa grupujące 

Drzewo grupujące [11] jest drzewem decyzyj-
nym, którego struktura powstaje na skutek 
grupowania podobnych klas. Podobieństwo klas 
określane jest na podstawie odległości między 
nimi, zatem do jego wyliczenia należy obrać 
metrykę, w jakiej prowadzone będą obliczenia 
i zdefiniować pojęcie odległości między 
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klasami. Można wybrać metrykę Euklidesową 
i zdefiniować odległości między klasami, jako 
odległości między centroidami klas, choć 
możliwe są alternatywne rozwiązania [11]. 

Budowa drzewa polega na łączeniu najbliż-
szych sobie klas poprzez dodanie im wierz-
chołka-przodka. Taki wierzchołek reprezentuje 
grupę klas, dla których stanowi korzeń. Licząc 
dla niego podobieństwo tak, jak dla pojedyn-
czych klas, można rozbudowywać strukturę 
drzewa.  

Mając gotową strukturę drzewa, należy przy-
pisać klasyfikatory SVM wszystkim wierz-
chołkom drzewa, które nie są liśćmi. Klasyfi-
kator znajdujący się w danym wierzchołku dzieli 
przestrzeń między klasy reprezentowane przez 
liście poddrzewa, którego korzeń stanowi. Jedną 
grupę tworzą klasy, do których można dojść 
ścieżkami rozpoczynającymi się od jego lewej 
krawędzi, drugą te, do których można dojść, 
rozpoczynając od prawej krawędzi.  

Zastosowanie hierarchicznej struktury do 
utworzenia grupy klasyfikatorów SVM pozwala 
na realizację szeregu strategii.  

Zanim przejdziemy do konkretnych aplikacji 
omówmy ogólne zagadnienia wynikające z hie-
rarchicznego grupowania klasyfikatorów. 

Skoro uzyskany zespół klasyfikatorów ma 
charakter hierarchiczny, poszczególne klasyfika-
tory będą dzieliły przestrzeń danych między 
rozpoznawane klasy (jeśli obaj potomkowie 
wierzchołka są liśćmi) lub grupy połączonych 
klas. To zróżnicowanie przedstawiono na rys. 6. 

 

Rys. 6. Hierarchiczna struktura SVM. Podział przestrzeni może 
odbywać się między rozpoznawanymi klasami (klasyfikator 
SVM02) lub grupami klas (SVM01). 

Rozpoznając n klas, musimy zbudować drze-
wo o n liściach. Przy założeniu, że mamy do 
czynienia z drzewami binarnymi, daje to skoń-
czoną liczbę możliwych do utworzenia struktur 
drzewiastych.  

Nie budzi wątpliwości, że funkcja klasyfiku-
jąca oparta na różnych strukturach drzewa da 
różne wyniki. To, co jest na pierwszy rzut oka 
mniej oczywiste, to fakt, że także permutacja 
liści, która pociąga za sobą zmianę klasyfi-
katorów SVM w poszczególnych wierzchołkach 
drzewa, bez zmiany jego krawędzi, także 
wpływa na końcowy efekt klasyfikacji. 

Od algorytmu budującego drzewo klasyfi-
katorów SVM należy zatem wymagać, aby 
precyzyjnie określał nie tylko strukturę drzewa, 
ale także przypisanie rozpoznawalnych klas do 
poszczególnych liści. 

3.1.1 Drzewo jeden-kontra-wszyscy 

Stosunkowo prosta do implementacji, poprzez 
wykorzystanie struktury drzewiastej, jest stra-
tegia jeden-kontra-wszyscy. Należy utworzyć 
drzewo zdegenerowane, w którym spośród po-
tomków każdego wierzchołka przynajmniej 
jeden jest liściem. W ten sposób każde przejście 
w głąb drzewa oddziela jedną klasę, przypisaną 
do potomka-liścia. Struktura taka zapropono-
wana jest w pracy [8]. Jednak pozostawiono tam 
bez komentarza sposób doboru klas separo-
wanych na kolejnych poziomach drzewa. 

 

Rys. 7. Drzewo jeden-kontra-wszyscy. 

Algorytm rozpoczyna działanie od wy-
szukania dwóch najbliższych klas. Budowany 
jest odpowiedni fragment drzewa, poprzez 
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połączenie klas wspólnym przodkiem, a klasy 
usuwa się ze zbioru rozpoznawanych klas.  

W następnych krokach wyszukiwana jest 
klasa najbardziej podobna do zbioru klas 
zebranego w zbudowanym już drzewie. Klasa ta 
jest dołączana do drzewa jako potomek nowo 
dodanego korzenia, którego drugim potomkiem 
jest stary korzeń. Do uzyskanego drzewa przy-
pisuje się klasyfikatory SVM. Procedura pow-
tarza się, aż wszystkie klasy zostaną zgru-
powane w drzewie. 

Struktura uzyskana przez algorytm nie zależy 
od obranej metryki ani od definicji odległości, 
choć ich dobór może wpłynąć na rozmieszczenie 
klas w liściach, a więc na wyniki klasyfikacji. 

3.1.2 Drzewo grupujące 

Następny algorytm jest uogólnieniem przedsta-
wionego w poprzednim punkcie algorytmu gru-
pującego. Algorytm ten pozwalał na dołączanie 
pobliskich klas tylko do zbioru zainicjowanego 
przez połączenie dwóch najbliższych klas. 
W wersji zmodyfikowanej dozwolone jest do-
wolne łączenie klas, pod warunkiem, że są to 
klasy sobie najbliższe. 

Tym razem po połączeniu dwóch pierwszych 
klas nie wyszukujemy klasy im najbliższej, lecz 
powtarzamy wyszukiwanie pary najbliższych 
klas, nie uwzględniając przy tym klas już 
połączonych. Jednocześnie do listy klas, spośród 
których szukamy najbliższych, dodajemy klasę 
powstałą z ich połączenia. 

 

Rys. 8. Drzewo jeden-kontra-wszyscy. 

Algorytm rozpoczyna budowę drzewa od 
zainicjowania wierzchołków rozpoznawanymi 
klasami. W każdym kroku wyszukuje dwie naj-
bliższe sobie klasy. Następnie buduje fragment 
drzewa, dodając odpowiadającym im wierz-
chołkom wspólnego przodka. Kończąc iterację, 

usuwa obie klasy ze zbioru rozpoznawanych 
klas, a w zamian dodaje klasę powstałą z ich 
połączenia. Algorytm kończy działanie, gdy 
zostaje jedna klasa, łącząca wszystkie klasy 
początkowe, odpowiadająca korzeniowi drzewa. 

W wypadku drzewa grupującego sposób 
obliczania odległości wpływa nie tylko na 
rozmieszczenie klas w liściach, ale także na 
strukturę drzewa. 

3.1.3 Graf grupujący 

Podczas budowy drzewa grupującego usuwa-
liśmy ze zbioru klas budujących drzewo klasy 
już wykorzystane. Jest to działanie racjonalne, 
pozwalające na budowę drzewa o przejrzystej 
strukturze. Jednak ogranicza zdolności klasy-
fikacyjne. 

Rozpatrzmy sytuację, gdy mamy do czynienia 
z trzema podobnymi klasami. Drzewo grupujące 
wymusi połączenie dwóch klas w jedną grupę. 
Te dwie klasy zostaną rozdzielone bezpośrednio 
przez klasyfikator SVM i można przypuszczać, 
że podział ten będzie skuteczny. Natomiast dla 
trzeciej klasy nie ma możliwości zbudowania 
oddzielnych klasyfikatorów, separujących ją od 
każdej z pozostałych klas osobno. Musi być to 
wykonane przez pojedynczy klasyfikator, co da 
zapewne gorsze wyniki. De facto w przypadku 
trzech klas drzewo grupujące zawsze stosuje 
strategię jeden-kontra-wszyscy, a chcemy uzys-
kać strukturę, która w niektórych sytuacjach zas-
tosuje strategię jeden-kontra-jeden. 

 

Rys. 9. Drzewo jeden-kontra-wszyscy. 

Umożliwia to zmodyfikowany algorytm, 
który nie będzie usuwał klas już wyko-
rzystanych podczas budowy drzewa. Wpro-
wadzenie takiej poprawki do algorytmu drzewa 
grupującego pociąga za sobą pewne kon-
sekwencje. Ponieważ lista klas, pośród których 



Problem eliminacji nieprzystających obiektów w zadaniu rozpoznawania wzorca 

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012        www.statsoft.pl/czytelnia.html 289 

poszukujemy najbliższych, nie będzie się już 
redukowała, należy zmienić warunek stopu. 
Dodatkowo, jeśli po dodaniu klasy będącej 
wynikiem połączenia jej klasy składowe nie są 
usuwane, będziemy mieli do czynienia z pod-
zbiorami, co podważa sensowność wyliczanej 
odległości. Należy więc ograniczyć pary klas, 
których podobieństwo badamy. Ponadto pow-
stały w wyniku działania zmodyfikowanego 
algorytmu graf nie musi być drzewem. 

Algorytm, podobnie jak w przypadku budowy 
drzewa, zaczyna od zainicjowania wierzchołków 
rozpoznawanymi klasami. W każdym kroku 
wyszukuje dwie najbliższe sobie klasy. Ponie-
waż klasy składowe nie są usuwane, wyszu-
kiwanie ogranicza się do klas, z których żadna 
nie zawiera się w drugiej. Jeżeli takie klasy nie 
istnieją, oznacza to, że utworzono już klasę 
zawierającą wszystkie klasy początkowe. Jest to 
równoważne z istnieniem wierzchołka, więc 
utworzono już cały graf. Pozostaje jeszcze 
kwestia doboru klasyfikatorów SVM. 

Struktura acyklicznego grafu skierowanego jest 
wykorzystywana także w metodzie DAGSVM 
[13]. Jednak zaproponowany algorytm grafu 
grupującego jednoznacznie określa rozkład klas 
w strukturze, którą to kwestię algorytm 
DAGSVM pomija. Ponadto liczba klasyfika-
torów niezbędnych do budowy grafu gru-
pującego może być znacznie mniejsza, zależy to 
od rozkładu klas w przestrzeni danych. 

3.2 Wyniki klasyfikacji 

Przeprowadzone porównanie drzew grupują-
cych, tworzących hierarchiczne zespoły klasyfi-
katorów SVM, z klasyfikatorami takimi jak 
perceptron wielowarstwowy i strategia jeden-
kontra-jeden, zliczająca zwycięstwa poszczegól-
nych klas, wykazało, że dają one wyniki rozpoz-
nania gorsze o kilka procent, co widać na 
zestawieniu w tabeli 2. 

Może to podważać zasadność ich użycia. 
Jednakże porównywane metody stwarzają prob-
lemy przy implementacji systemów odrzuca-
jących, które nie występują w przypadku struk-
tur drzewiastych, są też w istotny sposób 
wolniejsze. 

Rozwiązaniem jest zastosowanie grafu gru-
pującego, struktury opartej na grafie skie-
rowanym, która pozwala, aby węzeł miał więcej 
niż jednego rodzica. Nie wpływa to w żaden 
negatywny sposób na opracowane algorytmy 

odrzucania. Choć graf ma znacznie więcej kla-
syfikatorów SVM, nadal ich liczba jest istotnie 
mniejsza niż w przypadku strategii jeden-kontra-
jeden. Wyniki klasyfikacji są zaś lepsze od 
uzyskanych przez sieć neuronową, utrzymując 
zbliżoną wartość odchylenia standardowego dla 
wyników w poszczególnych klasach. Przy okazji 
można zauważyć, że to właśnie sieć neuronowa 
zapewnia najmniejszy błąd rozpoznania dla 
pojedynczej klasy. 

Tabela 2. Porównanie metod klasyfikacji. Wynik klasyfikacji 
to globalna skuteczność funkcji klasyfikującej. Najgorszy i naj-
lepszy wynik dotyczy pojedynczej klasy. Odchylenie standar-
dowe jest liczone dla procentowych wyników klasyfikacji 
poszczególnych klas. Liczba użytych klasyfikatorów SVM 
pozwala porównać złożoność obliczeniową metod. 

 MLP J-K-J J-K-W Drzewo Graf 

Wynik 
klasyfikacji 

94,25 95,75 93,35 93,02 95,25 

Najgorszy 
wynik 

87,21 82,76 78,43 63,22 83,91 

Najlepszy wynik 97,67 97,94 97,67 97,01 97,76 

Odchylenie 
standardowe 

3,97 4,95 5,91 9,92 4,08 

Liczba 
klasyfikatorów 

- 40 9 9 26 

4 METODY ODRZUCANIA 

Po omówieniu zadania klasyfikacji przyszła ko-
lej na podjęcie tematu odrzucania nieprzysta-
jących elementów.  

4.1 Odrzucanie z zastosowaniem progu 

W pracy [4] została przedstawiona optymalna 
reguła odrzucania, nazwana później regułą 
Chowa. Nakazuje ona odrzucić przykład, jeżeli 
prawdopodobieństwo poprawnej klasyfikacji 
jest zbyt niskie. 

Technika powstała, aby zredukować błąd fał-
szywego rozpoznania pomiędzy dwoma rozpoz-
nawanymi klasami, dla których prawdopodo-
bieństwo złej klasyfikacji maleje wraz z odleg-
łością od linii podziału, co nie musi odpowiadać 
rozmieszczeniu elementów nienależących do 
rozpoznawanych klas. 

Metoda dotyczy pojedynczego klasyfikatora 
SVM, my zaś musimy zastosować ją dla grupy 
klasyfikatorów zebranych w drzewie grupu-
jącym. Najprostszym sposobem jest zastoso-
wanie odrzucania dla każdego klasyfikatora 
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w drzewie. Można także ograniczyć odrzucanie 
do klasyfikatorów decydujących o ostatecznym 
przypisaniu obiektu do klasy. Zastosowanie 
metody przedstawiono na rys. 10. 

 

Rys. 10. Drzewo SVM realizujące odrzucanie z progiem. Od-
rzucanie może być realizowane przez każdy z klasyfikatorów 
SVM lub ograniczone do klasyfikatorów wskazujących na 
liście SVM02 i SVM03. 

4.2 Odrzucanie z zastosowaniem zbioru 
ograniczającego 

Stosując odrzucanie z zastosowaniem zbioru 
ograniczającego, zakłada się, że zbiór popraw-
nych przypadków uczących dobrze charaktery-
zuje rozkład klasy i elementy leżące poza jego 
granicami mogą zostać odrzucone. 

Najprostszym podejściem jest określenie 
przestrzeni okalającej dla każdej klasy przez 
hiperkostkę ograniczoną minimalnymi i maksy-
malnymi wartościami cech opisujących obiekty 
przynależne do klasy. Ponieważ ogranicza to 
w znacznym stopniu zdolność ekstrapolacji 
funkcji klasyfikującej, aby zachować pewną 
elastyczność, można poszerzyć zbiór, dodając 
niewielki margines błędu m. 

Do utworzenia funkcji odrzucającej opartej na 
zbiorze ograniczającym niezbędny jest zbiór 
uczący, złożony z poprawnych elementów posz-
czególnych klas, pozwalający określić jego 
granice. W tym celu może być użyty bezpoś-
rednio zbiór uczący C, który został wykorzys-
tany przy rozwiązywaniu zadania klasyfika-
cyjnego. Ewentualnie można wykorzystać jego 
podzbiory w celu doboru szerokości marginesu. 
Pomijając aspekt doboru zbioru uczącego, ta 
metoda odrzucania jest niezależna od sposobu 
implementacji funkcji klasyfikującej. 

Metoda może wykorzystywać różne metryki 
do określenia zbioru ograniczającego. Może 
także przeprowadzać normalizację, aby uwz-

ględnić różny zakres dla poszczególnych cech. 
Zbiory ograniczające powstałe przy zastoso-
waniu różnych technik przedstawiono na rys. 11. 

 

Rys. 11. Przykłady zbiorów ograniczających, zbudowanych 
przy wykorzystaniu różnych metryk. Linią ciągłą zaznaczono 
zbiory o stałej szerokości marginesu. Linią przerywaną zazna-
czono zbiory o marginesie znormalizowanym względem szero-
kości przedziału. 

4.3 Odrzucanie jako zadanie klasyfikacyjne 

Metoda polega na rozwiązaniu zastępczego 
zadania klasyfikującego, równoważnego zadaniu 
rozpoznawania z odrzucaniem. Na bazie istnie-
jącej funkcji klasyfikującej buduje się nową, 
uzupełnioną o dodatkową klasę-śmietnik. Cho-
ciaż nowo powstała funkcja będzie traktowała 
taką klasę równoważnie z innymi, to elementy 
do niej przypisane będą uznane za odrzucone. 

Metoda nie ogranicza się do zastosowania 
algorytmu budowania klasyfikatora dla zbioru 
danych poszerzonego o dodatkową klasę. Takie 
podejście powoduje zakłócenie działania do-
tychczasowej funkcji klasyfikującej i uniemoż-
liwia ocenę wpływu implementacji odrzucania 
na jakość klasyfikacji. W zamian stosuje się 
jedno z poniższych podejść. 

Wykorzystując pojedynczą, globalną klasę-
śmietnik, można podzielić przestrzeń danych 
między przypadki wymagające odrzucenia i po-
prawne. Przypadki określone jako poprawne 
poddawane są rozpoznaniu przez dotychczasową 
funkcję klasyfikacyjną. Przykład zastosowania 
metody przedstawiono na rys. 12. 

Druga metoda prezentuje odwrotne podejście. 
Proces klasyfikacyjny, bazujący na istniejącej 
funkcji klasyfikującej, zostaje przeprowadzony 
dla wszystkich rozpatrywanych przypadków, co 
prowadzi do ich podziału na rozpoznawane 
klasy. Dopiero teraz, oddzielnie dla każdego 
zbioru określonego przez przypisaną klasę, sto-
suje się podział na przypadki poprawne, te 
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zachowują przypisanie do klasy, i odrzucane. 
Dodajemy zatem klasę-śmietnik lokalnie dla 
każdej z rozpoznawanych klas. Przykład zasto-
sowania metody przedstawiono na rys. 13. 

 

Rys. 12. Drzewo SVM realizujące odrzucanie z wykorzysta-
niem klasy globalnej. Odrzucanie realizowane jest w wyniku 
decyzji dodanego klasyfikatora SVMR0. 

W wypadku odrzucania z progiem i odrzu-
cania z zastosowaniem zbioru ograniczającego 
nie istniała potrzeba wykorzystywania innego 
zbioru uczącego niż użyty w zadaniu klasyfika-
cyjnym. Tym razem musimy zbudować dodat-
kowe klasyfikatory dzielące przestrzeń pomię-
dzy elementy poprawne i przeznaczone do od-
rzucenia. Te pierwsze stanowią zbiór uczący C, 
potrzebujemy jeszcze posiadać zbiór elementów 
przeznaczonych do odrzucenia F. 

Do realizacji odrzucania wymagane są klasy-
fikatory binarne. Siłą rzeczy będziemy używać 
klasyfikatorów SVM.  

 

Rys. 13. Drzewo SVM realizujące odrzucanie z wykorzysta-
niem klas lokalnych. Odrzucanie przeprowadzane jest osobno 
dla każdej klasy na podstawie decyzji odpowiedniego klasyfi-
katora SVMK0-SVMK2. 

Zastanówmy się nad możliwością implemen-
tacji metody do innych mechanizmów klasy-
fikacyjnych. Niezależnie od metody klasyfikacji 
można dodać klasyfikator SVM, zarówno odrzu-
cający dane wejściowe, jak i klasyfikatory ana-
lizujące dane wyjściowe poszczególnych klas. 
Jednak takie rozwiązanie jest niezbyt elegan-
ckie, gdyż oczekujemy lepszej integracji odrzu-
cania z metodą. Tutaj odpowiedź jest negatyw-
na. Zarówno w wypadku sieci neuronowych 
typu perceptron wielowarstwowy, jak i techniki 
DAGSVM nie widać możliwości dodania do-
datkowych klas do zadania klasyfikującego bez 
zaburzenia pierwotnej funkcji klasyfikującej. 

4.4 Zadanie odrzucania 

W odróżnieniu od zadania klasyfikacyjnego, 
system realizujący zadanie odrzucania musi po-
prawnie obsłużyć także przypadki, których przy-
pisanie do którejkolwiek z rozpoznawanych klas 
zwiększy błąd klasyfikacji. 

Wykorzystywany dotychczas zbiór danych, 
ograniczał się do zbioru poprawnych przedsta-
wicieli klas 0-9, co w sumie dawało 7081 przy-
padków, pobranych z pięciu arkuszy mapy 
zasadniczej. Z tych samych arkuszy zebrano 
przykłady błędnie rozpoznawane jako elementy 
poprawne. Nowy zbiór F liczy 19601 przy-
padków. Zbiór rozpatrywanych elementów liczy 
w sumie 26682 przypadki. 

Tabela 3. Liczność klas w zadaniu odrzucania. Dla klas roz-
poznawanych przedstawiono ich udział procentowy w zbiorze 
rozpoznawanych klas. Kolumna stosunek przedstawia stosunek 
poprawnych elementów z danej klasy do negatywnych. 

 poprawne negatywne  

klasa liczność procent liczność procent stosunek 

0 323 4,56 892 4,55 36,21 

1 922 13,02 7746 39,52 11,90 

2 1162 16,41 1274 6,50 91,21 

3 2220 31,35 2892 14,75 76,76 

4 624 8,81 2780 14,18 22,45 

5 416 5,87 261 1,33 159,39 

6 420 5,93 1084 5,53 38,75 

7 359 5,07 822 4,19 43,67 

8 293 4,14 835 4,26 35,09 

9 342 4,83 1015 5,18 33,69 

Każdy z nowo dodanych przypadków, jeśli 
nie zastosujemy odrzucania, zostanie przypisany 
przez funkcję klasyfikującą. W tabeli 3 przedsta-
wiono podział na poszczególne klasy, zarówno 
przykładów pozytywnych, jak i negatywnych, 
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przeprowadzony przez funkcję opartą na grafie 
grupującym. Jak widać, poszczególne klasy roz-
poznawalne będą zakłócane w różnym stopniu. 

4.5 Porównanie metod odrzucania 

Porównywano dwa aspekty metod odrzucania. 
Pierwszą była skuteczność odrzucania, czyli 
procent poprawnie odrzuconych elementów, 
błędnie przypisanych do klas. Drugą była 
skuteczność rozpoznania, która pozwala ocenić, 
jak wiele poprawnych elementów zostało odrzu-
conych. Analizowano także skuteczność łączną, 
będącą średnią ważoną obu skuteczności. 

Na rys. 14 zestawiono skuteczność omówio-
nych metod. Jasno widać, że tylko metody, które 
traktują odrzucanie jako zadanie klasyfikacyjne, 
uzyskują zadowalające wyniki. 

 

Rys. 14. Na wykresie przedstawiono skuteczność odrzucania 
i skuteczność rozpoznania poszczególnych metod. Punkty ety-
kietowane przedstawiają wyniki skuteczności łącznej uzyskane 
dla grupy testowej. 

Metoda wykorzystująca klasę globalną uzys-
kuje 88,52%, metoda wykorzystująca klasy lo-
kalne 93,08%. Zarówno metody wykorzystujące 
odrzucanie z progiem, jak i metoda używająca 
zbioru ograniczającego nie przekraczają mini-
malnego progu odniesienia, który został usta-
lony poprzez odrzucenie wszystkich klasyfi-
kowanych przypadków, w tym poprawnych. 

Ich rezultaty to odpowiednio 39,16% dla 
odrzucania z progiem stosowanego przy wszyst-
kich klasyfikatorach, 53,29% dla odrzucania 
z progiem stosowanego tylko dla klasyfikatorów 
finalnych i 61,11% dla zbioru ograniczającego, 
utworzonego przy pomocy metryki Manhattan 
i przedziałów znormalizowanych. Należy jednak 
zauważyć, że dla tych metod można uzyskać 

wyższe wyniki, choć nieprzekraczające lub prze-
kraczające nieznacznie minimalny próg odnie-
sienia, a przedstawione powyżej są wynikiem 
użycia parametrów estymowanych na podstawie 
zbioru uczącego. 

Podsumowując, można użyć jako funkcji kla-
syfikującej z możliwością odrzucania metod 
traktujących zadanie odrzucania jako zadanie 
klasyfikacyjne. W wypadku zastosowania klas 
lokalnych metoda daje także przyzwoitą sku-
teczność rozpoznawania, jednak istotnie niższą 
od skuteczności uzyskanej w zadaniu klasyfika-
cyjnym ograniczonym do klas 0-9. 

Jeżeli jednak przeanalizujemy spadek sku-
teczności odrzucania metody posługującej się 
zbiorem ograniczającym, to zobaczymy, że przy 
niewielkim ograniczeniu skuteczności rozpozna-
wania możemy odrzucić znaczny procent złych 
przypadków. Daje to możliwość utworzenia 
metod hybrydowych. 

4.6 Metody hybrydowe 

Pierwsza metoda odrzucania zastosowana do 
budowy metody hybrydowej wykorzystuje zbiór 
ograniczający, zbudowany przy użyciu metryki 
Manhattan i oparty na przedziałach znormalizo-
wanych.  

Jako drugą wykorzystano metodę opartą na 
klasach lokalnych. Metodę uczono zbiorem 
niezmodyfikowanym L, zbiorem, z którego usu-
nięto elementy odrzucone przez pierwszą meto-
dę L\Rm(L), oraz zbiorem, dla którego po usu-
nięciu elementów odrzuconych dodano wagi 
elementów tak, aby elementy z klas rozpozna-
walnych były dwukrotnie istotniejsze niż pozos-
tałe elementy. Zbiór ten oznaczymy jako Lw. 

Dla każdego z powyższych zbiorów przepro-
wadzono testy zakładające, że do odrzucania 
wykorzystujemy tylko drugą metodę, wtedy 
analizuje ona zbiór T, jak i obie, wtedy druga 
metoda bada zbiór T\Rm(T). Zestawienie wyni-
ków dla wszystkich kombinacji zbioru uczącego 
i testowego przedstawiono na rys. 15. 

Na rys. 15 zestawiono skuteczność odrzuca-
nia dla metody wykorzystującej klasy lokalne, 
uczonej na pełnym zbiorze danych L, zbiorze 
z usuniętymi elementami odrzuconymi przez 
odrzucanie ze zbiorem L\Rm(L) oraz na zbiorze 
ważonym Lw, który wymusza preferowanie 
elementów z klas rozpoznawanych w procesie 
klasyfikacji. Dla każdego zbioru uczącego 
metoda była testowana jako metoda samodzielna 
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(na zbiorze testowym T) jak i w połączeniu 
z metodą odrzucania ze zbiorem (na zbiorze 
T\Rm(T)). W tym drugim wypadku uwzględ-
niono przy zestawianiu wyników skuteczność 
metody odrzucania ze zbiorem. 

 

 

Rys. 15. Skuteczność metod hybrydowych. 

Uzyskane wyniki nie zachęcają do korzys-
tania z metody hybrydowej. Za punkt odnie-
sienia weźmy sytuację, gdy zbiorem uczącym 
jest zbiór L, testowym zaś T, czyli gdy korzys-
tamy tylko i wyłącznie z metody odrzucania 
opartej na klasach lokalnych o niezmodyfiko-
wanym zbiorze uczącym. Największą poprawę 
skuteczności rozpoznania osiągniemy wtedy, 
gdy zastosujemy do uczenia zbiór ważony 
i zrezygnujemy z odrzucania pierwszą metodą. 
Jednak poprawa skuteczności rozpoznania nie 
przekroczy 1%, a skutkiem będzie obniżenie 
skuteczności łącznej o 3%. Uruchomienie odrzu-
cania pierwszą metodą zniweluje polepszenie 
skuteczności rozpoznania i przywróci skutecz-
ność łączną w rejony zbliżone do osiągów po-
czątkowych. Używanie ważonego zbioru uczą-
cego nie przynosi oczekiwanych korzyści. 

Zastosowanie dodatkowego mechanizmu 
odrzucania do metody wykorzystującej klasy 
lokalne zbudowane na podstawie niezmodyfiko-
wanego zbioru L poprawia skuteczność odrzu-
cania i łączną, jednocześnie jednak obniża sku-
teczność rozpoznania, a na poprawie tej skutecz-
ności zależało nam najbardziej. 

Jedynym akceptowalnym połączeniem metod 
jest użycie obu metod odrzucania w sytuacji, 
gdy druga z nich oparta jest na zbiorze uczącym 
pomniejszonym o elementy odrzucone przez 
pierwszą L\ Rm(L). Wprawdzie nie powoduje to 
polepszenia skuteczności rozpoznawania, ale 

w niewielkim stopniu zwiększa skuteczność cał-
kowitą, która osiąga 93,14%. 

Wciąż warto stosować metody hybrydowe, 
jednak nie ze względu na uzyskaną skuteczność, 
która jest porównywalna do skuteczności dzia-
łającej samodzielnie metody wykorzystującej 
klasy lokalne. Otóż wykorzystując zbiór ograni-
czający, udało nam się, bez straty skuteczności, 
wyeliminować z procesu nauczania około 30% 
elementów, które powinny zostać odrzucone. 
Tak znacząca redukcja zbioru uczącego nie mo-
że nie odbić się na czasie budowy klasyfikatora, 
a także na samym procesie klasyfikacji, gdyż 
oba te aspekty są zależne od liczby przypadków 
uczących. 

5 PODSUMOWANIE 

W pracy podjęto analizę problemu odrzucania 
nieprzystających elementów w zadaniu roz-
poznawania wzorca. Problem przedstawiono na 
przykładzie rozpoznawania cyfr z rastrów mapy 
zasadniczej. Należy podkreślić, że nawet tak 
ograniczona analiza zawartości mapy ma 
zastosowania praktyczne i może być wyko-
rzystana do budowy modelu numerycznego 
terenu, trójwymiarowej wizualizacji budynków 
lub wyszukiwania działek na arkuszu mapy. Co 
więcej, problematyka ta jest jak najbardziej 
aktualna przy obecnym stanie wektoryzacji map 
w Polsce. 

Zadanie klasyfikacyjne udało się rozwiązać 
z wykorzystaniem klasyfikatorów SVM. Klasy-
fikatory binarne zestawiono w strukturę drze-
wiastą. W celu jednoznacznego określenia struk-
tury drzew zaproponowano trzy algorytmy: 
implementujący metodę jeden-kontra-wszyscy, 
tworzący drzewo grupujące i budujący graf 
grupujący. Działają one w oparciu o definicję 
podobieństwa między rozpoznawalnymi klasa-
mi. Uzyskane wyniki, skuteczność klasyfikacji 
wynosząca 95,25%, są zbliżone do osiąganych 
przez popularne metody klasyfikacji, jakimi są 
sieci neuronowe i zespoły klasyfikatorów SVM 
stosujące strategię jeden-kontra-jeden. Jednakże 
oferują możliwości implementacji mechaniz-
mów odrzucania. 

Omawiane zadanie klasyfikacyjne charaktery-
zuje się zróżnicowanymi źródłami błędnych ele-
mentów. Mogą one występować na styku roz-
poznawanych klas, poza obszarem występowa-
nia elementów rozpoznawalnych, jak i być ulo-
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kowane wewnątrz przestrzeni zajmowanej przez 
klasę, dlatego zaproponowano i zbadano różne 
metody odrzucania. Odrzucanie z progiem usu-
wa przypadki, które leżą zbyt blisko linii podzia-
łu między rozpoznawanymi klasami, odrzucanie 
ze zbiorem odrzucającym eliminuje elementy 
zbyt odległe od przestrzeni zajmowanej przez 
rozpoznawane klasy. Odrzucanie traktowane 
jako zadanie klasyfikacyjne, szczególnie w przy-
padku wykorzystania klas lokalnych, eliminuje 
przypadki leżące wewnątrz przestrzeni zajmo-
wanej przez rozpoznawalne klasy. 

Przeprowadzone testy wykazały, że tylko 
odrzucanie traktowane jako zadanie klasyfi-
kacyjne zapewnia zadowalającą skuteczność 
i prowadzi do poprawnej klasyfikacji 93,08% 
badanych przypadków. Składa się na to skutecz-
ność odrzucania wynosząca 96,03% i skutecz-
ność rozpoznania wynosząca 85%. Jak widać, 
spadek skuteczności rozpoznania jest znaczny 
w stosunku do zadania klasyfikacyjnego, dla 
którego nie stosuje się odrzucania. 

Podjęte próby poprawy skuteczności poprzez 
zastosowanie metod hybrydowych nie przy-
niosły oczekiwanej poprawy. Wszystkie metody 
odrzucania wykazują tendencję do maksy-
malizowania skuteczności odrzucania kosztem 
skuteczności rozpoznania. Ich łączenie może 
poprawić tylko tę pierwszą, a ponieważ jest ona 
na wysokim poziomie, poprawa jest niewielka. 
Próby wymuszania zwiększania skuteczności 
klasyfikacji kończyły się znacznym obniżeniem 
skuteczności odrzucania. 

Jednak zastosowanie odrzucania wykorzystu-
jącego zbiór ograniczający do filtrowania zbioru 
uczącego pozwala znacznie zredukować koszty 
uczenia klasyfikatorów SVM. Zatem stosowanie 
metod hybrydowych, choć nie polepsza skutecz-
ności klasyfikacji, nie jest bezzasadne z imple-
mentacyjnego punktu widzenia. 
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