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studied. Construction of evaluation function for assessing categorical feature tem-
plate is present as well. Features and feature templates are combined separately
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Kapitola 1

Úvod

1.1 Motivácia
Strojové učenie je rýchlo sa rozvíjajúca časť modernej informatiky. Má veľký
potenciál v mnohých oblastiach. Využíva sa hlavne pri riešení problémov, ku kto-
rým nepoznáme exaktný algoritmus, alebo tam, kde by implementácia exaktných
algoritmov bola príliš komplikovaná. Jednou z oblastí, kde má strojové učenie
vysoký potenciál je bezpochyby lingvistika. Napríklad strojový preklad textov do
iného jazyka je problém, kde presné pravidlá platia len čiastočne. A sú tu ďalšie
problémy tohoto typu, napríklad syntaktické a morfologické analýzy, kategorizá-
cia textov podľa témy, autora atď. V oblasti strojového učenia bolo vyvinutých
a zdokonalených mnoho rozmanitých metód na úspešné extrahovanie zákonitostí
z dát. Každá z nich má svoje uplatnenie, či už v praxi alebo teórii. Väčšina z nich
sa zaoberá dátami, v ktorých sú uchované pozorovania s numerickými hodnotami.
Tie sú vďačným objektom, pretože sa na nich dajú vykonávať základné matema-
tické operácie. To umožňuje výpočet rôznych štatistických veličín, ktoré sú často
základom spomínaných metód. A vo svete sa naozaj používajú hlavne čísla. Me-
dicína, fyzika, biológia, všade sa meria väčšinou niečo, čo sa vyjadruje číslom.
Teplota vzduchu, množstvo cukru v krvi, čas atď. Ak sa vrátime k lingvistike,
zistíme, že veľa dôležitých parametrov, ktoré môžeme pozorovať, má hodnoty
kategoriálne. Rod, číslo, pád, slovný druh ale aj kategoriálne hodnoty s veľkým
oborom hodnôt napríklad slovo, ktoré je rodičom daného slova vo vete.

1.2 Terminológia
V tejto podkapitole v krátkosti vysvetlím pár základných pojmov strojového uče-
nia používaných v celej práci. Prvým pojmom je šablóna (tiež atribút). Je to
jedna z vlastností, ktorú vo svojích dátach zaznamenávame (napr. rod, pád, počet
synov uzlu v strome). Dvojica atribút a jeho konkrétna hodnota sa nazýva rys
(napr. slovný_druh=sloveso). Skupina rysov, v ktorom sa žiaden atribút neopa-
kuje, tvorí jedno pozorovanie alebo tiež inštanciu. Množina pozorovaní potom
dáva dataset. Vo všeobecnosti nemusí každé pozorovanie datasetu obsahovať
rovnaké atribúty.
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Medzi základné operácie na datasetoch patria kombinácie rysov a kom-
binácie šablón. Skombinovaním množiny rysov sa rozumie vytvorenie nového
atribútu, ktorý je akousi konjunkciou prítomnosti kombinovaných rysov. Ak sa
v danej inštancii nachádzajú všetky kombinované rysy, nadobúda jednu hodnotu.
Ak čo len jeden chýba, nadobúda hodnotu druhú. Skombinovaním dvoch šablón
(atribútov) sa rozumie vytvorenie nového atribútu, ktorého hodnoty sú konjun-
kciou hodnôt kombinovaných atribútov. Oborom hodnôt je teda kartézsky súčin
oborov hodnôt kombinovaných atribútov. Vo všeobecnosti je hodnotou nového
atribútu ľubovoľná funkcia hodnôt pôvodných. Pri práci s kategoriálnymi rysmi
sa však skoro výhradne používa konjunkcia a v tejto práci tomu tiež nie je inak.

V tejto práci sa používa druh strojového učenia, ktorému sa hovorí učenie
s učiteľom. To znamená, že v datasete musí existovať atribút špeciálneho typu,
ktorému sa hovorí trieda. Jeho hodnoty sú akýmsi správnym výsledkom (radou
učiteľa), ktorý chceme čo najlepšie aproximovať. Dôležitým pojmom je klasifiká-
tor. Je to program, ktorý na základe pozorovaní v datasete zostrojí model. Model
je reprezentácia znalostí, skúseností mohli by sme povedať, ktoré klasifikátor naz-
bieral pri analýze datasetu. Pomocou nich je schopný klasifikovať (predpovedať
triedu), do ktorej inštancia patrí s istou pravdepodobnosťou.

1.3 Prečo kombinovať?
Kombinovaním sa môže v datasete z málo hodnotných šablón vytvoriť veľmi
užitočná šablóna alebo rys. Užitočná v tom zmysle, že má vysokú koreláciu s nie-
ktorou hodnotou triedy, čím napomáha jej presnejšej klasifikácii. Príklad: prekla-
dáme anglický text do slovenčiny slovo po slove. Narazíme na rys slovo=have.
Dané slovo má viac odlišných významov. Ak necháme šablónu slovo tak ako je,
nemáme v nej žiadnu ďalšiu informáciu, ktorá by nám pomohla pri správnom
preklade. Ako preklad teda vyberieme význam, v ktorom sa slovo používa naj-
častejšie: mať. Majme k dispozícii šablónu nasleduje_trpné_príčastie. Ak skom-
binujeme rys nasleduje_trpné_príčastie=1 s rysom slovo=have, dostaneme nový
rys, ktorého prítomnosť v inštancii výrazne pomôže odlíšiť prípady, kedy je have
použité ako pomocné sloveso (napr. have done). Tým pomôže zvýšiť presnosť
prekladu.

Podobných príkladov by sa dalo vymyslieť mnoho. V praxi veľmi často ne-
jaký parameter systému závisí od viacerých podmienok, preto hľadaním užitoč-
ných kombinácií, môžeme účinne zvýšiť úspešnosť klasifikácie. Poznajúc užitoč-
nosť kombinácií je prekvapujúce, že o tejto problematike neexistuje takmer žiadna
literatúra ani dostupné práce. V praxi sa užitočné kombinácie často zadávajú do
softvéru ručne. Účelom tejto práce je pokúsiť sa navrhnúť a implementovať algo-
ritmus, ktorý by dokázal sám navrhnúť užitočné kombinácie šablón.

1.4 Zadanie
V tejto práci pracujem s datasetmi prevažne kategoriálnych rysov. Rysy numerické
sú buď ignorované alebo sa s nimi pracuje, akoby boli kategoriálne. Trieda je
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binárna. Používa sa učenie s učiteľom. Úlohou je nájsť postup, ktorý bude schopný
sám nájsť užitočné kombinácie šablón v rozumnom čase.

Pokusy som robil na dvoch datasetoch, ktoré mi poskytol vedúci mojej práce.
Pochádzajú z pokusov, ktoré sa snažia zámenu vo vete priradiť podstatné meno,
ktoré je ním zastupované. Datasety nie sú v úplne všeobecnom tvare. Inštancie sú
rozdelené do skupín, tzv. klastrov. Vyplýva to z povahy riešeného problému. Pre
každé zámeno sa zostrojí skupina kandidátov, ktorí tvoria jeden klaster. Medzi
kandidátmi existuje ten správny, ktorý je daným zámenom zastupovaný. Ten je
ako jediný z klastra označený triedou jedna. Pôvodne boli datasety dosť objemné.
Prvý má 141 088 inštancií a 54 atribútov z toho 4 numerické. Druhý má 122 759
inštancií a 135 atribútov z toho 87 numerických. Z praktických dôvodov som
tieto súbory orezal a vytvoril z nich dvojicu súborov s počtom inštancií približne
80 tisíc, čo je zvládnuteľnejšie a stále dostačujúce množstvo. Súbory som pre
účely tejto práce nazval first_red.txt a second_red.txt.

Existujú internetové stránky, ktorých účelom je zhromažďovať a poskytovať
datasety pre účely pokusov so strojovým učením. Nepodarilo sa mi však nájsť
žiadne datasety, ktoré by boli vhodné pre moje pokusy. Drvivá väčšina z nich mala
výlučne numerické hodnoty. Ďalšie nevyhovovali veľmi malým počtom pozorovaní
(menej ako tisíc) alebo tiež malým počtom kategoriálnych atribútov. Jediný aspoň
trochu vhodný dataset sa volá mushroom a je dostupný na [2]. Má 8 124 inštancií a
22 kategoriálnych atribútov. Tento dataset som však na pokusy nepoužíval, keďže
pri použití vhodného klasifikátora (C4.5 strom) dosahoval dataset stopercentnú
úspešnosť.

Ako som spomínal poskytnuté datasety nie sú vo všeobecnom tvare. Hľadanie
vhodných kombinácii týmto obmedzením nie je ovplyvnené. Klasifikátor však
toto obmedzenie musí rešpektovať. Ako klasifikátor som používal nástroj, ktorého
autorom je vedúci práce. Volá sa Reranker a je založený na algoritme perceptrónu.
Hodnotnosť datasetu som vždy testoval pomocou takzvanej krížovej validácie, pri
ktorej sa dataset rozdelí na n častí (v mojom prípade 10) a postupne sa každá
použije na natrénovanie modelu, ktorý sa otestuje klasifikovaním zvyšku datasetu.
Priemerná úspešnosť je dobrým odhadom úspešnosti datasetu.

Výsledky testov v práci budem uvádzať vo forme tabuliek. Vo všetkých skúma-
ných postupoch hraje rolu náhoda. Výsledky dvoch behov pri rovnakých vstup-
ných dátach sa teda môžu líšiť. Budem ich teda púšťať vždy aspoň trikrát. Vo vý-
sledných tabuľkách budú uvedené nielen úspešnosti výstupu každého behu, ale
tiež ich priemer a zlepšenie priemeru voči úspešnosti pôvodného vstupného data-
setu. Spomenuté úspešnosti a zlepšenia budú uvedené ako desatinné číslo z uzat-
voreného intervalu [0, 1]. Pre lepšiu predstavu o štatistickej signifikantnosti pri-
dám vždy ešte zlepšenie vyjadrené počtom inštancií. Je to rozdiel správne klasi-
fikovaných inštancií po úprave a pred ňou. Za lomítkom bude uvedený celkový
počet inštancií.

1.5 Formát výslekov
Výsledky a medzivýsledky sa v práci nachádzajú vo forme tabuliek. Prvý riadok
tabuľky vždy obsahuje doplňujúce informácie potrebné k identifikácii pokusu,
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o ktorého výstupy sa jedná. Sú to hlavne vstupný dataset, úspešnosť vstupného
datasetu a hodnoty parametrov, ktoré boli pri danom pokuse použité. V ďalších
riadkoch sa nachádzajú samotné výstupy. Ak bol experiment prevedený pre rôzne
hodnoty jedného parametru, každý riadok prislúcha výsledkom pri jednej jeho
hodnote. Výsledky môžu byť napríklad závislé od počtu iterácií. V tom prípade
sa v tabuľke pre každý počet iterácií nachádza samostatný riadok s výsledkami.

Ak je testovaný postup deterministický, je uvedený výsledok jedného behu.
Výsledok zahŕňa úspešnosť výstupného datasetu, zlepšenie oproti vstupnému da-
tasetu a tiež zlepšenie prevedené na počet inštancií. Ak je postup nedetermi-
nistický, je pustených viac behov algoritmu. V tomto prípade sa ako výsledok
uvádza úspešnosť všetkých výstupných datasetov, priemerná úspešnosť, zlepše-
nie priemeru voči vstupnému datasetu a tiež toto zlepšenie vyjadrené v počte
inštancií. Keďže som urobil priemer z viacerých hodnôt, počet inštancií nemusí
byť v druhom prípade nutne celé číslo.
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Kapitola 2

Hodnotiacia funkcia

2.1 Hodnotenie kombinácií
Ak chceme hľadať vhodné kombinácie šablón, musíme byť schopní o každej kom-
binácii povedať ako veľmi je užitočná. Funkcia z množiny kombinácií do stanove-
ného číselného intervalu, ktorá nám toto hodnotenie poskytne, sa volá hodnotiaca
funkcia. Hodnotu, ktorú funkcia priradí šablóne, voláme skóre. V tejto práci po-
užívam hodnotenie v intervale ⟨0, 1⟩, kde 1 je plné hodnotenie. V popise akým
funkcia pracuje budem používať nasledujúce značenie:

∙ hodnotenú šablónu značím veľkým A

∙ triedu značím veľkým T

∙ konkrétnu hodnotu šablóny značím malými písmenkami z konca abecedy
(x,y,z,...)

∙ rys ako dvojicu šablóna a hodnota značím A=x

∙ 𝑥 ∈ 𝐴 znamená, že v datasete existuje rys A=x

∙ 𝑃 (𝐴 = 𝑥) je pravdepodobnosť výskytu rysu A=x odhadnutá z datasetu

∙ 𝑃 (𝑇 = 1 |𝐴 = 𝑥) je klasická podmienená pravdepodobnosť

∙ |𝐴| je počet rôznych hodnôt, ktoré nadobúda šablóna A

2.2 Návrh hodnotiacej funkcie
Hodnoty, ktoré nadobúda binárna trieda T sú {0, 1}. Prvá funkcia, ktorú som si
navrhol vyzerala takto:

FS (𝐴) = max
(︂
max
𝑥∈𝐴

𝑃 (𝑇 = 0|𝐴 = 𝑥) , 1−min
𝑥∈𝐴

𝑃 (𝑇 = 0|𝐴 = 𝑥)
)︂

Táto funkcia rozdelí všetky inštancie do skupín podľa rysov vytvorených z hod-
notenej šablóny A. V každej skupine spočíta zastúpenie jednej a druhej triedy
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v inštanciách. Rys je užitočný ak v inštanciách, kde sa nachádza, je výskyt jed-
nej triedy častejší ako výskyt druhej. Funkcia nájde rys, pri ktorom percentuálne
zastúpenie jednej z hodnôt triedy je najvyššie a to vráti ako hodnotenie celej
šablóny.
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Obrázok 1: Závislosť hodnotenia rysu od rozdelenia hodnôt triedy.

Veľmi rýchlo som však prišiel na zásadnú chybu tohoto postupu. Stačí, ak sa
v šablóne nachádza rys, ktorý je prítomný len v jednej inštancii. Ten nadobúda
len jednu hodnotu triedy a má teda plné hodnotenie. Rysy s malým počtom
výskytov toto hodnotenie negatívne ovplyvňujú podobným spôsobom. Z toho
vyplýva, že na skóre šablóny by málo sa vyskytujúce rysy mali mať menší vplyv
ako tie s častejším výskytom. Funkciu teda upravíme takto:

FS2 (𝐴) =
∑︁
𝑥∈𝐴

𝑤𝑥 max
(︁
𝑃 (𝑇 = 0|𝐴 = 𝑥) , 𝑃 (𝑇 = 1|𝐴 = 𝑥)

)︁
Opäť spočítame zastúpenie hodnôt triedy v skupinách podľa rysov. Pre každý rys
vyberieme to vyššie. Takto získané hodnotenie jednotlivých rysov prenásobíme ich
váhou 𝑤𝑥 , ktorá je podielom počtu inštancií obsahujúcich daný rys a celkového
počtu inštancií. Vážené hodnotenia nakoniec spočítame. Toto hodnotenie je už
výrazne spravodlivejšie. Má ale malú kozmetickú chybu. Skóre priradzované touto
funkciou sú z intervalu ⟨0.5, 1⟩, čo nie je úplne v súlade so stanoveným intervalom.
Vyplýva to z faktu, že hodnotením jedného rysu je podiel zastúpenia častejšie
sa vyskytujúcej triedy, ktorý zjavne nikdy nebude menší ako 0.5. Tento spôsob
hodnotenia je znázornený na obrázku číslo 1. Z obrázku tiež vidno, že závislosť
hodnotenia od rozdelenia hodnôt triedy je lineárna.

Toto hodnotenie je dobré, reálna užitočnosť rysu sá však dá aproximovať ešte
lepšie a to pomocou informačnej entropie. Ako môžeme násjť na [4], entropia je
miera neistoty spojená s výsledkom nejakého náhodného pokusu X, definovaná
takto:
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H (𝑋) = −
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑝 (𝑥𝑖) log𝑏 𝑝 (𝑥𝑖)

Kde 𝑏 je príslušný základ logaritmu a 𝑛 je počet elementárnych javov. V prípade
binárnej náhodnej premennej je vhodné použiť základ 𝑏 = 2. Ak má niektorý ele-
mentárny jav pravdepodobnosť nula, je logaritmus nedefinovaný. V tom prípade
hodnotu sčítanca definujeme v zhode s limitou výrazu ako 0.

Povedzme, že hádžeme mincou a chceme predpovedať, aká strana padne. Pred-
povedať túto hodnotu je najťažšie v situácii, ak máme spravodlivú mincu, kde
obe strany padnú s rovnakou pravdepodobnosťou. V tejto situácii je naša neistota
najväčšia. Ak by bola minca vychýlená na jednu či druhú stranu, naše predpo-
vede by boli presnejšie a neistota spojená so správnosťou našej predpovede by
bola nižšia. V extrémnom prípade, keď jedna strana mince zo záhadných príčin
nemôže padnúť, je naša neistota nulová. Táto závislosť je zobrazená na obrázku
číslo 2.
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Obrázok 2: Binárna entropická funkcia.

Na hodnotu triedy jednej inštancie sa tiež môžeme pozerať ako náhodnú ve-
ličinu, ktorej hodnotu chceme predpovedať. Pri ohodnocovaní jedného rysu sa
obmedzíme len na inštancie, ktoré ho obsahujú. Vo fáze učenia bude z datasetu
stanovená pravdepodobnosť s akou tieto inštancie nadobúdajú jednu hodnotu
triedy. Čím vyššiu má pravdepodobnosť, tým menšia je naša neistota pri predpo-
vedaní triedy novej inštancie. A to je to, čo chceme. Využijem tento poznatok a
na hodnotenie jedného rysu budem používať následujúcu funkciu:

J (𝐴 = 𝑥) = 1 + 𝑝 log2 (𝑝) + (1− 𝑝) log2 (1− 𝑝)

Kde 𝑝 je pravdepodobnosť výskytu jednej hodnoty triedy v inštanciách obsahu-
júcich rys A=x. Entropia je odčítaná od jednotky, aby sme hodnotili „istotu“ a
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nie „neistotu“ . Táto funkcia by mala presnejšie hodnotiť užitočnosť rysu. Tiež
má dve technické výhody. Vracia hodnotenie z intervalu ⟨0, 1⟩ ako sme chceli a
tiež je symetrická, takže je jedno, výskyt ktorej z dvoch hodnôt triedy budeme
pozorovať. Dostávame teda následujúcu funkciu na ohodnocovanie šablóny:

F0 (𝐴) =
∑︁
𝑥∈𝐴

𝑤𝑥J (𝐴 = 𝑥)

Ako som už v práci vysvetlil, že rys, ktorý sa v celom datasete vyskytuje len raz,
nemá pri učení žiadnu hodnotu. Preto som túto funkciu ešte trochu upravil:

F (𝐴) =
∑︁
𝑥∈𝐴

𝑊𝑥J (𝐴 = 𝑥)

Kde 𝑊𝑥 = 0, ak sa rys A=x vyskytuje v datasete len raz. V opačnom prípade je
𝑊𝑥 = 𝑤𝑥.

2.3 Overfitting
Overfitting (ustálený slovenský termín mi nie je známy) je všeobecný štatistický
jav popísaný napr. na [7]. Nastáva vtedy, ak má model príliš veľa parametrov. Tie
sa až príliš dobre prispôsobia pozorovaným dátam. V takom prípade majú ten-
denciu popisovať náhodnú štatistickú chybu namiesto všeobecnejších zákonitostí,
ktoré sú predmetom skúmania. Výsledkom je model, ktorý má vysokú úspešnosť
pri klasifikovaní inštancií, na ktorých bol vytvorený. Na inštanciách, ktoré ešte
„nevidel“ však dosahuje veľmi slabé výsledky. Hovorí sa, že takýto model má
slabú schopnosť generalizácie.

Pri kategoriálnych šablónach sa overfitting prejavuje u tých šablón, kde počet
rôznych hodnôt, ktoré nadobúdajú, sa blíži počtu pozorovaní v datasete. V takom
prípade má jeden rys zkonštruovaný z danej šablóny v priemere len málo výsky-
tov. Klasifikátor pri budovaní modelu nad takýmito šablónami nenájde žiadnu
všeobecnejšiu závislosť a zostaví zložitý model. Ten je zložený z veľkého množstva
pravidiel, kde každé z nich platí len v malom množstve inštancií. Ak použijeme
takýto model na klasifikovanie jednej z inštancií, nad ktorými bol vytvorený, je
relatívne vysoká pravdepodobnosť, že v modeli je pravidlo vytvorené práve z kla-
sifikovanej inštancie. Z toho plynie vysoká úspešnosť na dátach, ktoré klasifikátor
„videl“ .

Ak máme šablónu s veľkou doménou hodnôt, pravdepodobnosť, že neznáma
inštancia bude v danej šablóne nadobúdať novú neznámu hodnotu, je vysoká.
V takom prípade je však náš zložitý model bezmocný. Pre novú hodnotu totiž
nemá žiadne pravidlo a klasifikácia je v podstate náhodná. To sa dá riešiť tak,
že si zaobstaráme dataset, ktorý zhromaďuje množstvo pozorovaní, ktoré je po-
stačujúce na zachytenie všetkých možných hodnôt. Taký dataset je však často
ťažké zostaviť a navyše problém rieši len hrubou silou, pretože neznižuje zložitosť
vytvoreného modelu. Preto je veľmi vhodné hľadať skôr šablóny, ktorých obor
hodnôt je pri zachovaní užitočnosti, čo najmenší.

Príklad overfittingu môžeme zostrojiť napríklad takto: vezmeme všetky ša-
blóny v datasete a skombinujeme ich. Skombinovaním dvoch šablón sa takmer
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určite zvýši počet hodnôt. Dostaneme teda veľmi „rozdrobenú“ šablónu. Potom
zmažeme všetky pôvodné šablóny s výnimkou triedy, aby sme odstránili prípadné
skutočne hodnotné šablóny. Vykonajme to s datasetom first_red.txt. Výsledok
vidíme v tabuľke číslo 1.

Priemerná úspešnosť na trénovacích dítach Celková úspešnosť

pred 0.700045 0.777321

po 0.823792 0.219674

Tabuľka číslo 1: Ukážka overfittingu.

2.4 Hodnotiaca funkcia – úprava
V predchádzajúcej podkapitole som vysvetlil ako veľa rôznych hodnôt, ktoré môže
šablóna nadobúdať spôsobuje overfitting. Hodnotiaca funkcia F, ktorú som za-
tiaľ navrhol hodnotí šablóny bez ohľadu na počet hodnôt. Na túto jej slabosť
som prišiel neskôr a navrhol som si ďalšiu hodnotiacu funkciu, ktorá je malou
obmenou:

FDS (𝐴) =
1

|𝐴|
∑︁
𝑥∈𝐴

W𝑥J (𝐴 = 𝑥)

Pre nezáväzné porovnanie funkcií F a FDS spravil som test. V oboch datase-
toch som prešiel všetky možné kombinácie dvoch a troch kategoriálnych šablón,
ohodnotil ich oboma funkciami a uchoval najlepších pätnásť kombinácií pre oba
datasety a funkcie. Pre každý zo štyroch zoznamov som skombinoval postupne
5, 10 a 15 kombinácií. Úspešnosti výsledných datasetov sú v tabuľkách čísla 2
až 5. Vidíme, že na prvom datasete sú výsledky funkcií skoro totožné. V prípade
datasetu druhého však FDS vykazuje lepšie výsledky. Pravdepodobne obsahuje
šablóny s vyššou koreláciou s triedou, ale tiež s vyšším počtom hodnôt, čo funkcia
F nebrala v úvahu. Pri ďalšom návrhu algoritmu budem používať obe funkcie a
uvidím, ktorá bude vhodnejšia.

first_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.777 321
hodnotiaca funkcia: F maximálny počet šablón: 3

kominácií:5 úspešnosť: 0.782 540 inštancií: 33/6323
zlepšenie: 0.005 219

kominácií:10 úspešnosť: 0.784 912 inštancií: 48/6323
zlepšenie: 0.007 591

kominácií:15 úspešnosť: 0.782 540 inštancií: 33/6323
zlepšenie: 0.005 219

Tabuľka číslo 2: Úplné prehľadávanie.
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first_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.777 321
hodnotiaca funkcia: FDS maximálny počet šablón: 3

kominácií:5 úspešnosť: 0.782 540 inštancií: 33/6323
zlepšenie: 0.005 219

kominácií:10 úspešnosť: 0.783 963 inštancií: 42/6323
zlepšenie: 0.006 642

kominácií:15 úspešnosť: 0.782 540 inštancií: 33/6323
zlepšenie: 0.005 219

Tabuľka číslo 3: Úplné prehľadávanie.

second_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.853 404
hodnotiaca funkcia: F maximálny počet šablón: 3

kominácií:5 úspešnosť: 0.854 311 inštancií: 6/6610
zlepšenie: 0.000 907

kominácií:10 úspešnosť: 0.852 344 inštancií: -7/6610
zlepšenie: -0.001 060

kominácií:15 úspešnosť: 0.851 588 inštancií: -12/6610
zlepšenie: -0.001 816

Tabuľka číslo 4: Úplné prehľadávanie.

second_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.853 404
hodnotiaca funkcia: FDS maximálny počet šablón: 3

kominácií:5 úspešnosť: 0.854 614 inštancií: 8/6610
zlepšenie: 0.001 210

kominácií:10 úspešnosť: 0.853 706 inštancií: 2/6610
zlepšenie: 0.000 302

kominácií:15 úspešnosť: 0.854 765 inštancií: 9/6610
zlepšenie: 0.001 361

Tabuľka číslo 5: Úplné prehľadávanie.

2.5 Hodnotiaca funkcia pre rysy
Hodnotiace funkcie navrhované v doterajšom priebehu kapitoly sú určené k hod-
noteniu šablón rysov. Pri návrhu automatického kombinovacieho algoritmu sa
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budem zaoberať aj prínosom kombinácií rysov. Potrebujem teda funkciu, pomo-
cou ktorej budem hľadať dobré kombinácie rysov. Za týmto účelom som navrhol
túto hodnotiacu funkciu:

FR (𝐴) = max
𝑥∈𝐴

W𝑥J (𝐴 = 𝑥)

Myšlienka je používať pri hľadaní kombinácií rysov tie isté prehľadávacie algo-
ritmy ako pri hľadaní kombinácií šablón. Hodnotiaca funkcia FR teda hodnotí
celú šablónu, pričom ako výsledok je vrátené skóre najlepšieho rysu vytvoreného
z danej šablóny. Prehľadávací algoritmus sa teda naďalej bude pohybovať v pries-
tore kombinácií šablón. Z implementačného hľadiska sa teda najlepšie kombinácie
v tomto prípade budú zhromažďovať „v hodnotiacej“ funkcii a informácie z pre-
hľadávacieho algoritmu sa zahodia.
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Kapitola 3

Prehľadávací algoritmus

3.1 Priestor prípustných kombinácií
Dataset môže byt objemný dvoma rôznymi spôsobmi. Môže obsahovať veľké
množstvo inštancií alebo môže mať veľa šablón. Oba „rozmery“ sa podpisujú
pod zvyšovanie výpočtovej náročnosti hľadania hodnotných kombinácií. Vyšší
počet inštancií zvyšuje náročnosť procesu ohodnocovania šablóny. Počet rôznych
šablón zase zväčšuje priestor kombinácií, ktoré je možné vykonať, a kladie teda
vyššie nároky na algoritmus, ktorý ho prehľadáva. Hodnotiacim funkciám, ktoré
som si vybral v predchádzajúcej kapitole, stačí na výpočet jeden priechod data-
setom. Výpočtová zložitosť sa teda pri ich použití s množstvom inštancií zvyšuje
lineárne. Na druhej strane počet rôznych kombinácií sa s počtom šablón zvyšuje
exponenciálne. Pri malých počtoch šablón je ešte vhodné prejsť všetky možné
kombinácie. V opačnom prípade je potrebné zvoliť dodatočné obmedzenia, ktoré
rozumne zmenšia podpriestor a prehľadať ten.

Prvý spôsob, akým redukujem veľkosť prehľadávaného priestoru je obmedze-
nie počtu šablón v jednej kombinácii. To účinne zmenší počet prípustných kombi-
nácii a zároveň s vysokou pravdepodobnosťou zachová užitočné kombinácie v tej
časti priestoru, ktorá sa bude prehľadávať. Čím viac šablón totiž skombinujeme,
tým je spravidla väčší obor hodnôt, ktoré bude môct výsledná šablóna nadobúdať.
Šablóny s veľkým oborom hodnôt majú ale, ako som popísal v predchádzajúcej
kapitole, sklon k overfittingu.

Ďalší spôsob ako redukovať čas potrebný k prehľadávaniu je voľba prehľa-
dávacieho algoritmu. Vo všeobecnom prípade neexistuje postup, ktorý by zaručil
aspoň čiastočný úspech bez prehľadania celého pristoru. Praktické problémy však
skoro nikdy nie sú úplne všeobecné, náhodné. Dajú sa teda uplatniť prehľadávacie
techniky, ktoré sú často analógiou k spôsobu, akým nejaké problémy rieši príroda.
Tie by mali rozpoznať a prehľadať užitočnú podmnožinu priestoru. Rozhodol som
sa ich skombinovať s mojou hodnotiacou funkciou.

3.2 Simulované žíhanie
Ako prvý prehľadávací algoritmus som si vybral simulované žíhanie popísané v
[1]. Zaujala ma myšlienka tohoto mne dovtedy neznámeho postupu. Hlavným
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dôvodom bol ale fakt, že vyžaduje len jedno volanie hodnotiacej funkcie na iterá-
ciu. Snažil som sa tým znížiť dĺžku výpočtu. Pseudokód verzie algoritmu, ktorú
som použil pri pokusoch, je dostupný na [8]. Základné časti algoritmu, ktoré si
vyžadujú prispôsobenie riešenému problému sú následujúce:

∙ energetická funkcia

∙ definícia množiny susedov pre každú kombináciu

∙ generátor susedných kombinácií

∙ pravdepodobnostná funkcia prechodu na suseda

∙ plán klesania teploty

Energetická funkcia pre každý bod v priestore spočíta jeho energiu, čo je v na-
šom prípade hodnotiaca funkcia, navrhnutá v predchádzajúcej kapitole. Energia
je termín, ktorý sa používa pri simulovanom žíhaní, keď sa hovorí o skóre bodu.
Jednému bodu v priestore sa zase hovorí stav, čo je analógia s rozložením jednot-
livých častíc kovu pri procese chladenia.

Pre každý bod (kombinácu šablón) musím definovať množinu jeho susedov.
Pomocou tohoto susedstva sa potom na množine všetkých kombinácií šablón de-
finuje graf, kde hranou sú dvaja susedia. Samotný beh algoritmu potom predsta-
vuje prechádzanie časti tohoto grafu. Cesta sa začne v ľubovoľnom vrchole. Smer
ďalšieho pohybu je riadený náhodou a lokálnou informáciou. Dobre definované
susedstvo by malo samozrejme vytvárať súvislý graf. Okrem toho by však mal
mať tento graf malý priemer. Ináč povedané, z ľubovoľného vrcholu by som mal
byť schopný sa dostať do ľubovoľného iného pomocou relatívne málo krokov. Ja
som sa rozhodol susedstvo definovať takto: majme kombináciu šablón. Do mno-
žiny jej susedov patria všetky kombinácie šablón, ktoré vzniknú buď odobratím
ľubovoľnej šablóny v kombinácii alebo pridaním jednej ľubovoľnej šablóny. Toto
susedstvo spĺňa obe spomenuté podmienky.

Pri postupe z aktuálneho stavu si algoritmus vyberie náhodného suseda, ktorý
je kandidátom na ďalší krok cesty. Reláciu byť susedom už mám definovanú. Po-
trebujem ešte nejeké výberové pravidlo, ktoré bude vyberať, ktorého suseda si
algoritmus vyberie ako kandidáta. Pri mojej definícii susedstva si stačí vybrať,
či budem ku kombinácii šablónu pridávať alebo ju z nej odoberať. Po vykonaní
tohoto rozhodnutia stačí náhodne vygenerovať index pridávanej alebo mazanej
šablóny. Rozhodovanie medzi vyberaním a pridávaním nechávam taktiež na ná-
hode, určujem ale pravdepodobnosť s akou sa voľba prikloní na jednu alebo
druhú stranu. Logickým obmedzením, ktorého dodržanie musím zabezpečiť, je,
aby v kombinácii boli najmenej dve šablóny. Navrhol som si teda funkciu, ktorá
spočíta pravdepodobnosť pridávania šablóny:

𝑃 (𝑎𝑐𝑡, 𝑚𝑒𝑎𝑛) = 𝑒𝑥𝑝

{︃
2− 𝑎𝑐𝑡

𝑐(𝑚𝑒𝑎𝑛− 2)

}︃
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Obrázok 3: Graf funkcie P(x,3).

Pravdepodobnosť je funkciou počtu šablón v aktuálnej kombinácii (premenná
act). Funkcia má jeden parameter mean, ktorý udáva počet šablón v kombinácii,
pri ktorom by šance na pridávanie a uberanie mali byť vyrovnané. Dôležitou
vlastnosťou funkcie je, že pri dvoch šablónach vždy vráti pravdepodobnosť jedna
bez ohľadu na parameter. Pravdepodobnosť odoberania jednej z dvoch šablón je
tak nulová a počet šablón nikdy pod dva neklesne. Konštanta c zabezpečuje, aby
graf funkcie prechádzal v dvojke jednotkou a v hodnote mean jednou polovicou.
Pri pokusoch so simulovaným žíhaním používam funkciu P(x,3). Tento generátor
pracovne nazývam EXPgenerátor.

EXPgenerátor neohraničuje počet šablón v kombinácii zhora presne. So zvy-
šovaním počtu len znižuje pravdepodobnosť pridávania. To sa v niektorých prí-
padoch neukázalo ako najlepšia technika. Z tejto potreby vznikol teda ešte ďalší
jednoduchší generátor, ktorý povoľuje len dve alebo tri šablóny v kombinácii. Su-
sedné kombinácie trojprvkovej kombinácie sa teda generujú odobratím náhodnej
šablóny. Naopak k dvojprvkovým kombináciám sa stále pridá náhodný prvok.
Tento generátor nazývam 23generátor. Pri pokusoch budem používať oba.

Po tom, čo si algoritmus vyberie smer ďalšej cesty vo forme suseda, nevydá
sa ním automaticky, ale s istou pravdepodobnosťou zotrvá a vyberie si suseda
iného. Pravdepodobnosť prechodu na zvoleného suseda je funkciou skóre aktuálnej
kombinácie, skóre zvolenej susednej kombinácie a teploty:

𝑃𝑚(𝑎𝑠, 𝑛𝑠, 𝑡) =

{︃
1, ak 𝑛𝑠 > 𝑎𝑠;
𝑒𝑥𝑝

{︁
𝑛𝑠−𝑎𝑠

𝑡

}︁
, ináč.

V prípade, že zvolený sused má lepšie skóre, pravdepodobnosť prechodu je
jedna. Pravdepodobnosť v prípade suseda s horším skóre je nenulová. Podľa ana-
lógie so žíhaním kovu by táto pravdepodobnosť mala klesať s teplotou. To zabez-
pečí, že hľadanie neostane zaseknuté v lokálnom extréme.
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Teplota (parameter t) je v tomto prípade funkciou počtu iterácií, ktoré už boli
vykonané. Neexistuje funkcia, ktorá by bola dobrá všeobecne. Každý problém má
vlastnú charakteristiku hodnotení, ktorej je potrebné plán klesania teploty pris-
pôsobiť. Ja som si vybral jednoduchú funkciu na obrázku číslo 4. Pri pozorovaní
postupnosti ohodnotení, ktorých dosahovali kombinácie pri postupe algoritmu,
bolo jasné, že graf hodnotiacej funkcie nad prehľadávaným priestorom je pomerne
zložitý a obsahuje veľa lokálnych extrémov. Preto som zvolil pomalé chladenie,
ktoré dáva algoritmu do poslednej chvíle možnosť postupovať aj k horšie ohod-
noteným susedom.
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Obrázok 4: Zvolený chladiaci rozvrh.

3.3 Simulované žíhanie – kombinácie šablón
Algoritmus popísaný v predchádzajúcej podkapitole som podrobil sérii testov pri
kombinovaní šablón. Na oboch datasetoch boli použité oba generátory susedných
kombinácii a obe hodnotiace funkcie. Každý takýto pokus bol pustený s rôznym
počtom iterácií a zopakovaný trikrát, aby mal výsledok istú štatistickú hodnotu.
Pre prehľadnosť uvádzam zoznam všetkých použitých nastavení:

∙ vstupný súbor: first_red.txt, second_red.txt

∙ generátor susedov: 23generátor, EXPgenerátor

∙ hodnotiaca funkcia: F, FDS

∙ počet iterácií: 1000, 2000, 3000, 5000

Pre každý dataset, generátor susedov a hodnotiacu funkciu som spočítal prie-
merné úspešnosti a prislúchajúce zlepšenia pri rôznych počtoch iterácií a pri všet-
kých troch behoch. Výsledky vidíme v tabuľkách čísla 6 a 7.
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Zaujímavejšie sú výsledky z prvého datasetu. Tie spĺňajú všetky očakávania.
Za prvé, výsledky funkcie FDS sú v priemere lepšie ako tie funkcie F. Pri použití
23generátora rozdiel nie je až taký veľký. Dataset zjavne obsahuje len málo tro-
jíc šablón, ktorých kombináciou dostaneme šablónu s veľkou doménou hodnôt.
Naproti tomu rozdiel pri použití EXPgenerátora je pri dosiahnutých výsledkoch
priepastný. To nie je žiadným prekvapením, keďže EXPgenerátor generuje aj
kombinácie s väčším počtom šablón. Ich vyššiu náklonnosť k overfittingu funkcia
F nebrala v úvahu, zatiaľ čo funkcia FDS odfiltrovala tie naozaj užitočné.

funkcia F funkcia FDS

23generátor úspešnosť: 0.781 380 úspešnosť: 0.782 237
zlepšenie: 0.004 059 zlepšenie: 0.004 916

inštancií: 25.67/6323 inštancií: 31.08/6323

EXPgenerátor úspešnosť: 0.769 545 úspešnosť: 0.782 461
zlepšenie: -0.007 776 zlepšenie: 0.005 140

inštancií: -49.17/6323 inštancií: 32.50/6323

Tabuľka číslo 6: Priemerné úspešnosti v datasete first_red.txt.

funkcia F funkcia FDS

23generátor úspešnosť: 0.852 963 úspešnosť: 0.853 001
zlepšenie: -0.000 441 zlepšenie: -0.000 403
inštancií: -2.92/6610 inštancií: -2.66/6610

EXPgenerátor úspešnosť: 0.853 026 úspešnosť: 0.852 837
zlepšenie: -0.000 378 zlepšenie: -0.000 567
inštancií: -2.50/6610 inštancií: -3.75/6610

Tabuľka číslo 7: Priemerné úspešnosti v datasete second_red.txt.

V prípade datasetu druhého, algoritmus zaznamenal zlepšenie úspešnosti len
v trinástich behoch z celkového počtu štyridsať osem. Vo väčšine prípadov sa
naviac jednalo len o nepatrné zlepšenie. Užitočné kombinácie sú v ňom pravde-
podobne výrazne zriedkavejšie ako v prvom prípade.

Rozoberme si trochu ako výsledky závisia od počtu iterácií. Vyšší počet ite-
rácií by mal znamenať vyššiu úspešnosť. Vykonané pokusy ukazujú, že to nie je
úplne pravda. Pri väčšine konfiguráciách úspešnosť s počtom iterácií buď stag-
nuje, alebo dokonca mierne klesá. Tento jav sa dá vysvetliť nedokonalosťou hod-
notiacej funkcie, ktorá niekdy ohodnotí vyšším skóre menej užitočnú kombináciu.
To je dôvod, prečo budem pri ďalšom návrhu automatického algoritmu preferovať
menšie počty iterácií pred vyššími.
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3.4 Simulované žíhanie – kombinácie rysov
Šablóna je len množinou rysov, takže nositeľom užitočnej informácie je vždy rys
samotný. Ak sa však budeme orientovať len na hľadanie dobrých rysov, môžeme
prísť o časť užitočnej informácii, ktorá je ukrytá v skupine rysov, ktoré sami
o sebe výrazne neprispievajú, ale spolu majú vysokú informačnú hodnotu.

Vykonal som pokusy s kombináciami rysov za použitia hodnotiacej funkcie
FR. Opäť som pustil simulované žíhanie na oba datasety s oboma generátormi
susedov a pri rôznych počtoch iterácií (1000, 2000, 3000, 5000). Výsledné hod-
noty sú nad očakávania jednotvárne. Všetky výsledky sú pre konkrétnu dvojicu
dataset-generátor pomerne stabilné. EXPgenerátor na prvom datasete dosiahol
zhoršenie v každom z dvanástich behov s priemerným zlepšením −0.002254 a
takmer nulovým rozptylom. 23generátor sa pri nižších počtoch iterácií choval po-
dobne (konštantné zlepšenie −0.001107). Keď ale iteroval aspoň tritisíckrát dosa-
hoval na druhú stranu konštantné zlepšenie 0.001581. V prípade datasetu druhého
sa nezávisle od použitého generátora úspešnosť zvýšila o 0.001 967 vo všetkých
behoch algoritmu.

Pri prvom datasete dosiahnuté zlepšenia nekonkurujú zlepšeniam pri kombi-
novaní šablón. V datasete druhom tento prístup má zmysel.

3.5 Simulované žíhanie – rysy a šablóny spoločne
Datasety môžu obsahovať užitočné šablóny alebo rysy. Tieto dve formy informá-
cie sa navzájom dopĺňajú. Preto nie je vhodné niektorú z nich ignorovať. V tejto
podkapitole sa teda pokúšam spojiť kombinácie rysov a šablón rysov do jed-
ného algoritmu. Výstup postupu, ktorý kombinuje šablóny rysov, bude vstupom
postupu na hľadanie kombinácií rysov. Obe časti vykonajú desať najlepších kom-
binácií nájdených po tisíc iteráciách. Pri hľadaní medzi šablónami sa použije
hodnotiaca funkcia FDS a EXPgenerátor. Pri hľadaní medzi rysmi sa použije
funkcia FR spolu s 23generátorom. Tieto kombinácia sa podľa predchádzajúcich
pokusov zdajú byť vhodné.

Takto zostavený pokus som pustil na oba datasety päťkrát. Výsledné hodnoty
vidíme v tabuľkách čísla 8 a 9.

first_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.777 321
hodnotiaca funkcia: FDS,FR

beh č.1: 0.780 958
beh č.2: 0.780 484 priemer: 0.781 591
beh č.3: 0.783 963 zlepšenie: 0.004 270
beh č.3: 0.778 428 inštancií: 27.00/6323
beh č.3: 0.784 121

Tabuľka číslo 8: Zlepšenia automatickým žíhacím algoritmom.
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second_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.853 404
hodnotiaca funkcia: FDS,FR

beh č.1: 0.851 740
beh č.2: 0.853 253 priemer: 0.852 345
beh č.3: 0.852 648 zlepšenie: -0.001 059
beh č.3: 0.853 404 inštancií: -7.00/6610
beh č.3: 0.850 681

Tabuľka číslo 9: Zlepšenia automatickým žíhacím algoritmom.

3.6 Genetický algoritmus
V tejto podkapitole sa začnem venovať druhému prístupu k prehľadávaniu pries-
toru kombinácií. Pri použití simulovaného žíhania sa vykonáva jedna „dlhá“ cesta
priestorom kombinácií. Pokúsil som sa tento postup obrátiť. Namiesto toho som
skúsil vykonať väčšie množstvo „kratších“ ciest z veľkého množstva rôznych po-
čiatočných bodov. Skrátenie jednej cesty spočíva v tom, že som simulované žíhanie
oprostil od prechodu na suseda s horším skóre. Tak som dostal jednoduchý hill
climbing [6]. Teraz potrebujem nejako generovať začiatočné body. Zvolil som si
genetický algoritmus [5]. Ten som upravil následujúcim pravidlom: každá kombi-
nácia, ktorá je prvkom populácie, nemá suseda s lepším skóre, ako má ona sama.
Ináč povedané, každá kombinácia v populácii je koncom nejakej cesty priestorom
uskutočnenej postupom hill climbing.

Spôsob, akým definujem susedstvo, by mal spĺňať dve základné požiadavky.
Graf susedstva by mal byť samozrejmé súvislý. Druhá požiadavka je, aby neexis-
tovali vrcholy s príliš veľkým stupňom. Znamenalo by to veľký počet susedných
kombinácií, ktoré by musel pri svojej ceste prejsť hill climber. To by síce zvýšilo
účinnosť prehľadávania, zložitosťou by som sa ale priblížil k prostému prehľa-
dávaniu celého priestoru, čo nechcem. Po zvážení implementačnej zložitosti som
navrhol a použil susedstvo definované takto: šablóny očíslujeme číslami 1 až po-
čet šablón. Dve šablóny s číslami líšiacimi sa o jednotku budem nazývať susedné.
Ak sme počet šablón v jednej kombinácii ohraničili zhora dvojkou, budem dve
kombinácie považovať za susedné, ak majú jednu šablónu spoločnú a zvyšné dve
sú susedné. Ak je horná hranica počtu šablón v kombinácii aspoň tri, potom dve
kombinácie považujem za susedné, ak spĺňajú následujúce podmienky:

∙ jedna kombinácia je nadmnožinou druhej

∙ prvá kombinácia obsahuje len o jednu šablónu naviac

∙ šablóna, ktorú obsahuje naviac je susednou k niektorej šablóne v druhej
kombinácii

Tvrdenie, že používam genetický algoritmus, ale nie je úplne správne. Podsta-
tou genetického algoritmu je vytváranie novej populácie, kde sa uplatňujú gene-
tické operátory, ktoré sa delia na mutácie a kríženia. Ich implementácia by mala
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odrážať poznatky o riešenom probléme a zvyšovať tak pravdepodobnosť objave-
nia dobrého potomka. Ja používam genetický algoritmus len ako mechanizmus
na generovanie počiatočných bodov ciest a priebežné zbieranie a triedenie tých
s dobrým výsledkom. Generovanie nového potomka sa začína náhodnou kombi-
náciou šablón. Z nej je následne odštartovaný hill climbing, ktorého cieľ sa stáva
členom novej generácie. Populácia sa generuje tak, aby všetky prvky boli rôzne.
Primárnou snahou je, aby začiatočné body ciest (kombinácie) čo najlepšie pokrý-
vali celý priestor. Ich generovanie som teda navrhol tak, aby pri výbere šablón boli
preferované tie, ktoré sú najmenej používané v kombináciach súčasnej populácie.
Neuplatňujem teda ani kríženie ani mutáciu.

3.7 Genetický algoritmus – kombinácie šablón
Zostavil som teda prvú verziu algoritmu. Genetický algoritmus, hill climber a
hodnotiaca funkcia F. Veľkosť populácie 50 kombinácií. Parametrami ostávajú
počet iterácií a maximálny počet šablón v jednej kombinácii.

Skúsil som teda algoritmus na oboch datasetoch pri maximálnych počtoch
šablón 2, 3, 4 a rôznych počtoch iterácií. Pre každú dvojicu hodnôt bol algorit-
mus spustený trikrát. Vždy bolo skombinovaných desať najlepších kombinácií.
Výsledky pre prvý dataset uvádzam v tabuľkách čísla 10, 11 a 12.

Ak do datasetu vložím slabú kombináciu šablón, úspešnosť datasetu sa o niečo
zníži. Keďže má slabú informačnú hodnotu, tvorí takáto šablóna len šum, ktorý
negatívne ovplyvňuje klasifikátor. Z tohto uhla pohľadu sú výsledky v tabuľkách
uspokojujúce, nakoľko pokles úspešnosti som zaznamenl len v štyroch behoch.
Všetky nastali v prípade, keď boli povolené najviac dve šablóny v kombinácii.
Tiež pozorujeme, že pri povolení troch a štyroch šablón v kombinácii, sú výsledné
zlepšenia skoro rádovo väčšie.

first_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.777 321
hodnotiaca funkcia: F maximálny počet šablón: 2

iterácií:10 beh č.1: 0.778 586 priemer: 0.776 583
beh č.2: 0.774 474 zlepšenie: 0.000 738
beh č.3: 0.776 688 inštancií: 4.67/6323

iterácií:15 beh č.1: 0.777 321 priemer: 0.778 586
beh č.2: 0.779 377 zlepšenie: 0.001 265
beh č.3: 0.779 061 inštancií: 8.00/6323

iterácií:20 beh č.1: 0.777 795 priemer: 0.777 637
beh č.2: 0.776 214 zlepšenie: 0.000 316
beh č.3: 0.778 902 inštancií: 2.00/6323

iterácií:25 beh č.1: 0.777 005 priemer: 0.778 270
beh č.2: 0.775 898 zlepšenie: 0.000 949
beh č.3: 0.781 907 inštancií: 6.00/6323

Tabuľka číslo 10: Výsledky prvej verzie genetického algoritmu.
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first_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.777 321
hodnotiaca funkcia: F maximálny počet šablón: 3

iterácií:10 beh č.1: 0.780 958 priemer: 0.782 381
beh č.2: 0.780 958 zlepšenie: 0.005 060
beh č.3: 0.785 228 inštancií: 32.00/6323

iterácií:15 beh č.1: 0.783 963 priemer: 0.782 486
beh č.2: 0.780 958 zlepšenie: 0.005 165
beh č.3: 0.782 539 inštancií: 32.66/6323

iterácií:20 beh č.1: 0.781 749 priemer: 0.780 589
beh č.2: 0.778 586 zlepšenie: 0.003 268
beh č.3: 0.781 432 inštancií: 20.66/6323

iterácií:25 beh č.1: 0.779 376 priemer: 0.779 640
beh č.2: 0.779 851 zlepšenie: 0.002 319
beh č.3: 0.779 693 inštancií: 14.66/6323

Tabuľka číslo 11: Výsledky prvej verzie genetického algoritmu.

first_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.777 321
hodnotiaca funkcia: F maximálny počet šablón: 4

iterácií:10 beh č.1: 0.782 856 priemer: 0.781 169
beh č.2: 0.782 065 zlepšenie: 0.003 848
beh č.3: 0.778 586 inštancií: 24.33/6323

iterácií:15 beh č.1: 0.779 219 priemer: 0.779 588
beh č.2: 0.777 637 zlepšenie: 0.002 267
beh č.3: 0.781 907 inštancií: 14.33/6323

iterácií:20 beh č.1: 0.782 065 priemer: 0.780 748
beh č.2: 0.778 902 zlepšenie: 0.003 427
beh č.3: 0.781 275 inštancií: 21.67/6323

iterácií:25 beh č.1: 0.779 693 priemer: 0.780 431
beh č.2: 0.780 484 zlepšenie: 0.003 110
beh č.3: 0.781 117 inštancií: 19.66/6323

Tabuľka číslo 12: Výsledky prvej verzie genetického algoritmu.

Najzaujímavejšie je ale nasledujúce pozorovanie. Z princípu, akým funguje
genetický algoritmus, je zrejmé, že so zvyšovaním počtu iterácii by sa výsledky
nemali zhoršovať. Hlavne v tabuľke 11 však pozorujeme naopak pokles úspešnosti,
ktorý je ešte výraznejší ako pri simulovanom žíhaní. Tento jav sa dal očakávať
vzhľadom na použitie hodnotiacej funkcie F.

Pri spustení rovnakej sady pokusov na druhom datasete boli výsledky podľa
očakávania o niečo horšie. Pri povolení troch alebo štyroch šablón v kombináciách
boli všetky zlepšenia buď negatívne alebo mizivé. To sa tiež dalo očakávať, keďže
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dataset obsahuje šablóny s veľkým počtom hodnôt. Ich vzájomná kombinácia je
teda vzorovým príkladom overfittingu. Explicitne uvádzam len výsledky pri povo-
lených dvoch šablónach a to v tabuľke číslo 13. V tomto prípade sa dostatočným
obmedzením podarilo dosiahnuť aspoň čiastočné zlepšenie.

second_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.853 404
hodnotiaca funkcia: F maximálny počet šablón: 2

iterácií:10 beh č.1: 0.853 101 priemer: 0.854 211
beh č.2: 0.855 068 zlepšenie: 0.000 807
beh č.3: 0.854 463 inštancií: 5.33/6610

iterácií:15 beh č.1: 0.855 825 priemer: 0.855 371
beh č.2: 0.855 825 zlepšenie: 0.001 967
beh č.3: 0.854 463 inštancií: 13.00/6610

iterácií:20 beh č.1: 0.856 127 priemer: 0.854 665
beh č.2: 0.852 950 zlepšenie: 0.001 261
beh č.3: 0.854 917 inštancií: 8.34/6610

iterácií:25 beh č.1: 0.854 614 priemer: 0.853 454
beh č.2: 0.852 496 zlepšenie: 0.000 050
beh č.3: 0.853 253 inštancií: 0.33/6610

Tabuľka číslo 13: Výsledky prvej verzie genetického algoritmu.

3.8 Genetický algoritmus – úprava
Pokúsil som sa o modifikáciu genetického algoritmu. Pozmenil som spôsob, akým
sa generujú kombinácie tvoriace následujúcu generáciu. V terajšej verzii sa kom-
binácie generujú náhodne s preferenciou nepoužitých šablón. Pridal som ďalšiu
alternatívu, ktorá sa už dá nazvať genetickým operátorom. Konkrétne sa jedná
o mutáciu. Pri prezeraní zoznamov najlepších kombinácií som si všimol, že v prí-
pade oboch datasetov sa dalo nájsť viacero kombinácií, ktoré zdieľali spoločné
šablóny. Usúdil som teda, že stojí za to pokúšať sa vytvoriť potenciálne dobré
kombinácie malými modifikáciami už nájdených dobrých kombinácií. Mutačný
operátor teda vezme niektorú z tých kombinácií, ktoré sa prebojovali do ďalšej
generácie a pozmenil ich pridaním alebo odobratím jednej šablóny z kombinácie.
Pridávaná šablóna sa vyberá tak, aby sa novovzniknutá kombinácia nenachádzala
v susedstve modifikovanej. V opačnom prípade by novovzniknutá kombinácia ur-
čite nepriniesla žiadnu novú hodnotu, keďže v populácii sa nachádzajú len kom-
binácie, ktoré v mnou definovanom susedstve nemajú lepšie kombinácie. Mám
teda dva spôsoby generovania potomkov. Ktorý z nich bude použitý sa vyberá
náhodne pri každej generácii. Oba majú rovnakú pravdepodobnosť. Ako ďalšiu
zmenu som vymenil funkciu F za funkciu FDS. S takto upraveným algoritmom
som znovu podnikol sériu testov pre obe datasety s maximálne troma šablónami
v kombinácii. Výsledky v tabuľkách čísla 14 a 15.

24



first_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.777 321
hodnotiaca funkcia: FDS maximálny počet šablón: 3

iterácií:10 beh č.1: 0.780 009 priemer: 0.779 903
beh č.2: 0.779 851 zlepšenie: 0.002 582
beh č.3: 0.779 851 inštancií: 16.33/6323

iterácií:15 beh č.1: 0.780 009 priemer: 0.780 009
beh č.2: 0.780 009 zlepšenie: 0.002 688
beh č.3: 0.780 009 inštancií: 17.00/6323

iterácií:20 beh č.1: 0.782 381 priemer: 0.780 694
beh č.2: 0.779 851 zlepšenie: 0.003 373
beh č.3: 0.779 851 inštancií: 21.33/6323

iterácií:25 beh č.1: 0.782 381 priemer: 0.780 325
beh č.2: 0.778 744 zlepšenie: 0.003 004
beh č.3: 0.779 851 inštancií: 18.99/6323

Tabuľka číslo 14: Výsledky druhej verzie genetického algoritmu.

second_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.853 404
hodnotiaca funkcia: FDS maximálny počet šablón: 3

iterácií:10 beh č.1: 0.852 496 priemer: 0.854 312
beh č.2: 0.854 614 zlepšenie: 0.000 908
beh č.3: 0.855 825 inštancií: 6.00/6610

iterácií:15 beh č.1: 0.852 496 priemer: 0.855 387
beh č.2: 0.852 648 zlepšenie: 0.001 983
beh č.3: 0.853 404 inštancií: 13.11/6610

iterácií:20 beh č.1: 0.854 614 priemer: 0.854 211
beh č.2: 0.852 648 zlepšenie: 0.000 807
beh č.3: 0.855 371 inštancií: 5.33/6610

iterácií:25 beh č.1: 0.852 648 priemer: 0.853 202
beh č.2: 0.853 404 zlepšenie: -0.000 202
beh č.3: 0.853 555 inštancií: -1.34/6610

Tabuľka číslo 15: Výsledky druhej verzie genetického algoritmu.

Výsledné zlepšenia na prvom datasete sú v priemere slabšie ako pri použití
prvej verzie algoritmu. Jednotlivé behy však dávajú stabilnejšie výsledky, čo je
dôležité. Ďalej pri 15tich iteráciách novej verzie algoritmu na druhom datasete
bolo dosiahnuté zlepšenie 0.001 983, čo je zaujímavé pozorovanie vzhľadom k vý-
sledkom úplného prehľadávania priestoru (tabuľka číslo 5). Môj algoritmus kom-
binuje desať najlepšie ohodnotených šablón. Pri skombinovaní desiatich, čo do
hodnotenia, najlepších šablón v spomínanom úplnom prehľadávaní bolo dosia-
hnuté zlepšenie 0.000 302, čo je rádovo horší výsledok. Tento zaujímavý jav by

25



som pripísal dvom faktorom. Za prvé nedokonalosti mojej hodnotiacej funkcie.
Za ďalšie tiež klasifikátoru. Existuje veľa zásadne odlišných prístupov ku klasifi-
kovaní a žiadny z nich nevie spoľahlivo odlíšiť informačne hodnotné šablóny od
takzvaného „šumu“. Myslím, že práve touto vlastnosťou klasifikátoru sú z časti
spôsobené pozorované nečakané nerovnosti a výkyvy v hodnoteniach.

3.9 Genetický algoritmus – kombinácie rysov
Šablóna je len množina rysov, takže rys samotný je vždy nositeľom užitočnej
informácie. Ak sa však budeme orientovať len na hľadanie dobrých rysov, môžeme
prísť o časť užitočnej informácii, ktorá je ukrytá v skupine rysov, ktoré sami o sebe
výrazne neprispievajú, ale spolu majú vysokú informačnú hodnotu. Pri hľadaní
šablón sa mi podarilo nájsť užitočné kombinácie. Teraz sa pozriem na potenciál
rysov v testovacích datasetoch.

Použijem genetický algoritmus s funkciou FR, popísanou v druhej kapitole.
Tento postup som pustil trikrát na oboch datasetoch opäť vo viacerých počtoch
iterácií. V každom behu skombinujem desať najlepších kombinácií. Prvý dataset
pravdepodobne nie je bohatý na samotné hodnotné rysy, pretože vo všetkých
behoch a pri všetkých počtoch iterácii boli skombinované tie isté rysy a výsledná
úspešnosť teda bola rovnaká a to 0,779 535 (zlepšenie: 0,002 214). Pre druhý
dataset výsledky v tabuľke 16.

second_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.853 404
hodnotiaca funkcia: FR maximálny počet rysov: 3

iterácií:10 beh č.1: 0.854 614 priemer: 0.854 715
beh č.2: 0.855 522 zlepšenie: 0.001 311
beh č.3: 0.854 009 inštancií: 8.67/6610

iterácií:15 beh č.1: 0.856 884 priemer: 0.856 279
beh č.2: 0.856 884 zlepšenie: 0.002 875
beh č.3: 0.855 068 inštancií: 19.00/6610

iterácií:20 beh č.1: 0.856 884 priemer: 0.854 715
beh č.2: 0.853 253 zlepšenie: 0.001 311
beh č.3: 0.854 009 inštancií: 8.67/6610

iterácií:25 beh č.1: 0.854 009 priemer: 0.853 202
beh č.2: 0.854 009 zlepšenie: -0.000 202
beh č.3: 0.852 648 inštancií: -1.34/6610

Tabuľka číslo 16: Druhý genetický algoritmus – kombinácie rysov.

V prvom datasete sú výsledky porovnateľné s výsledkami pri kombinovaní
šablón. Medzi výsledkami v datasete druhom, ale opäť pozorujeme zhoršenie pri
vyšších počtoch iterácií. Pri iteráciách do dvadsať sú však výsledky pri kombino-
vaní rysov, lepšie ako pri kombinovaní šablón.
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3.10 Genetický algoritmus – rysy a šablóny spo-
ločne

Tak ako v prípade simulovaného žíhania aj pri genetickom algoritme sa pokúsim
využiť kombinovať rysy a šablóny spoločne. Skúsil som teda zostaviť nasledujúci
algoritmus: v prvom kroku sa použije upravený genetický algoritmus s funkciou
FDS s počtom iterácií pätnásť. Ten nájde užitočné kombinácie šablón. V druhom
kroku sa použije to isté s funkciou FR na nájdenie dobrých kombinácií rysov.
Kombinuje sa po desať kombinácií z rysov aj šablón. Pre lepší obraz o rozptyle
výsledných zlepšení som tento algoritmus pustil na oba datasety päťkrát. Vý-
sledky v tabuľkách čísla 17 a 18.

Výsledky na prvom datasete sú uspokojujúce a hlavne prekvapivo stabilné.
Pre porovnanie som prvý dataset a jeho modifikácie automatickým algoritmom
klasifikoval aj iným klasifikátorom. Zvolil som si Naive Bayes a C4.5 klasifikátor.
V oboch prípadoch bola dosahovaná úspešnosť na upravenom datasete nižšia ako
na pôvodnom neznemenom datasete. Zvýšenie úspešnosti pri použití rerankeru
ako vo všetkých predchádzajúcich testovaniach, je s týmto v kontraste. Tento
rozdiel by sa dal vysvetliť tým, že reranker využíva rozdelenie inštancií do klas-
trov. Oproti všeobecným klasifikátorom teda má k dispozícii naviac tú informáciu,
že v každom klastri je práve jedna inštancia s triedou jedna.

first_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.777 321
hodnotiaca funkcia: FDS,FR maximálny počet rysov: 3

beh č.1: 0.782 540
beh č.2: 0.783 489 priemer: 0.783 078
beh č.3: 0.783 489 zlepšenie: 0.005 757
beh č.3: 0.782 382 inštancií: 36.40/6323
beh č.3: 0.783 489

Tabuľka číslo 17: Zlepšenia automatickým genetickým algoritmom.

second_red.txt pôvodná úspešnosť: 0.853 404
hodnotiaca funkcia: FDS,FR maximálny počet rysov: 3

beh č.1: 0.851 891
beh č.2: 0.851 286 priemer: 0.853 464
beh č.3: 0.852 345 zlepšenie: 0.000 060
beh č.3: 0.858 396 inštancií: 0.40/6610
beh č.3: 0.853 404

Tabuľka číslo 18: Zlepšenia automatickým genetickým algoritmom.

Vo všetkých pokusoch, ktoré som vykonal na druhom datasete (vrátane tých,
ktoré sa do práce nedostali), sa úspešnosť buď zhoršila alebo vzrástla len v jed-
notkách promile. Z toho usudzujem, že dataset už nemá vysoký potenciál ďal-
šieho zlepšenia formou pridávania nových kombinácií. Ďalšou cestou k zvyšovaniu
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úspešnosti môže byť tzv. výber atribútov teda odstraňovanie nehodnotných atri-
bútov. To je ale téma mimo rámec tejto práce.

3.11 Zhodnotenie
Pri práci som navrhol rôzne metódy na hľadanie dobrých kombinácií, ktoré sa
od seba líšia viac či menej. Zámer bol vybrať spomedzi nich ten, ktorý označím
ako automatický kombinovač, ktorý je výstupom tejto práce. Na koniec som sa
rozhodol nevybrať jeden konkrétny. Zvolil som postupy kombinujúce šablóny a
rysy na základe oboch prehľadávacích algoritmoch. V oboch prípadoch dosahovali
jemne menšiu úspešnosť ako samostatné kombinovanie šablón. Považujem to však
len za jav špecifický konkrétnym datasetom.

Dôležitým faktorom, ktorý vplýva na zmenu úspešnosti klasifikácie je počet
nájdených kombinácií, ktoré sa vykonajú. Vo svojej práci som používal desať
kombinácií. Zmenou tohoto parametru by sa však v mnohých prípadoch dala
úspešnosť ešte zvýšiť. Ak je užitočných kombinácií menej, vstupujú touto cestou
do datasetu aj ďalšie kombinácie tvoriace negatívny šum. Toto číslo je vhodné
odladiť na konkrétnom datasete za pomoci konkrétneho klasifikátora. Vo všeo-
becnosti by sa určovalo len ťažko, ak vôbec.

Algoritmus, ktorý by sám hľadal užitočné kombinácie, som navrhoval za pou-
žitia dvoch datasetov a jedného klasifikátora. Výsledný postup je teda pravdepo-
dobne málo všeobecný a je prispôsobený špecifikám dát a postupu klasifikácie.
Pri pohľade na dosiahnuté zlepšenia merané v počte inštancií vidíme ďalšiu sla-
binu. Štatistická signifikantnosť je pomerne nízka. Napriek tomu som s výslednými
úspešnosťami, ktoré algoritmus dosahuje, spokojný. Blížia sa totiž maximálnym
hodnotám, ktoré sa mi vôbec podarilo dosiahnuť pomocou úplných prehľadávaní
všetkých možných kombinácií. Výsledky by sa možno dali vylepšiť doladením
rôznych konštánt použitých ako v hodnotiacej funkcii, tak v prehľadávacom al-
goritme. Ďalšie metódy, ktoré by boli založené na úplne novej myšlienke som
nenašiel ani nevymyslel. Literatúra, ktorú som si bol schopný zabezpečiť, sa ve-
novala iným oblastiam práce s rysmi (výber atribútov, klasifikácia,...).

Pri práci na tomto projekte som sa naučil veľa o zaujímavej oblasti strojo-
vého učenia, s ktorou som pred tým neprišiel do styku. Verím, že moja práca je
základom účinného nástroja na prácu s kategoriálnymi datasetmi.
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Kapitola 4

Software

4.1 Weka Data Mining
Na niektorých miestach práce som používal iný klasifikátor ako Reranker a to
hlavne kvôli porovnaniu. V takýchto prípadoch som používal softvérový balíček
Weka 3 ([3]). Jedná sa o voľne dostupný program v jave, ktorý implementuje
väčšinu známych algoritmov na klasifikáciu a výber atribútov. Ďalej filtre na
prácu s datasetmi, vizualizácie datasetov atď.

4.2 Feature Manipulator
Majoritnú väčšinu pokusov som vykonával pomocou programu Feature Manipu-
lator, ktorý som naprogramoval vrámci ročníkového projektu. Program vytvára
rozhranie medzi datasetom a udalosťami, ktoré s ním majú byť vykonané. Okrem
základných operácií kombinovania šablón a rysov, podporuje užívateľom defi-
nované udalosti, ktoré sú reprezentované objektom implementujúcim potrebné
metódy. Program podporuje prácu s datasetmi vo formáte .arff, čo je natívny
formát aplikácie Weka. Táto podpora bola pridaná za použitia zdrojových kódov
aplikácie Weka. Tie sú šírené pod licenciou GNU GPL. Z tohto dôvodu je aj Fea-
ture Manipulator šírený pod GNU GPL. Vrámci teoretickej časti práce, ktoré sa
venovala návrhu kombinovacieho algoritmu, som týmto spôsobom naprogramoval
následujúce udalosti:

Exhaust je trieda, ktorá umožňuje prejsť celý priestor kombinácií katego-
riálnych šablón v datasete. Pracuje v troch režimoch. V režime search&store pre-
hľadá určený priestor a najlepšie kombinácie uloží do textového súboru. V režime
load&combine sa nič neprehľadáva, kombinácie sú načítané z textového súboru a
sú vykonané na datasete, s ktorým sa pracuje. V režime searchStore&combine sa
kombinuje prvé dva. Prehľadá sa určený priestor a výsledné kombinácie sú ako
uložené do súboru tak vykonané v datasete. Trieda príma následujúce argumenty:

∙ ss:cesta – aktivuje režim search&store. Parametrom je cesta k výstupnému
súboru.

∙ lc:cesta – aktivuje režim load&combine. Parametrom je cesta ku vstupnému
súboru.
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∙ ssc:cesta – aktivuje režim searchStore&combine. Parametrom je cesta k vý-
stupnému súboru.

∙ combine:počet – počet šablón, ktoré majú byť skombinované v datasete.
Neovplyvňuje režim search&store. Implicitne 5.

∙ depth:počet – maximálny počet šablón v jednej kombinácii pri prehľadáva-
ní. Neovplyvňuje režim load&combine. Implicitne 3.

∙ evalFunc:trieda – meno triedy reprezentujúcej hodnotiacu funkciu, ktorá
má byť použitá pri prehľadávaní. Trieda musí implmentovať rozhranie Eva-
luationFunciton. Neovplyvňuje režim load&combine.

∙ return:počet – počet najlepších kombinácií, ktorý sa má zaznamenať pri
prehľadávaní a uložiť do súboru. Neovplyvňuje režim load&combine. Impli-
citne 15.

Genetic je trieda, ktorá implementuje kvázi genetický algoritmus popísaný v
predchádzajúcej kapitole. Pracuje so šablónami. Sesterská trieda FeatureGene-
tic vykonáva presne to isté, ale kombinuje rysy. Obe triedy prijímajú následujúce
argumenty:

∙ evalFunc:trieda meno triedy reprezentujúcej hodnotiacu funkciu. Trieda
musí implementovať rozhranie EvaluationFunction
(resp. FeatureEvaluationFunction v prípade FeatureGenetic).

∙ combine:počet – počet šablón, ktoré majú byť skombinované v datasete.
Implicitne 10.

∙ iterations:počet – počet iterácií algoritmu. Ak je daný argument noChanege,
predstavuje počet iterácií bez zmeny nutný na zastavenie. Implicitne 15.

∙ maxIn:počet – maximálny počet šablón v jednej kombinácii počas hľadania.
Implicitne 3.

∙ popSize:počet – počet potomkov v jednej generácii. Implicitne 50.

∙ recClimb:true/false – zapína a vypína hill climbing v každom bode. Počas
pokusov true. Implicitne true.

∙ bestGen:true/false – zapína a vypína možnosť mutácie najlepších nájdených
prvkov. Prvá verzia algoritmu false, druhá true. Implicitne true.

∙ noChange – ak je daný tento argument, algoritmus zastaví po určitom po-
čte iterácii bez zmeny na prvých desiatich pozíciách namiesto vykonania
pevného počtu iterácií. Počet iterácií bez zmeny je nastavený argumentom
iterations.

Annealer je trieda, ktorá implementuje simulované žíhanie. Všetky dôležité
časti algoritmu sú popísané v teoretickej časti práce. Činnosť algoritmu sa dá
ovplyvniť týmito argumentami:
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∙ evalFunc:trieda – meno triedy, ktorá implementuje hodnotiacu funkciu.
Musí implementovať rozhranie EvaluationFunction.

∙ combine:počet – počet najlepších kombinácií šablón, ktorý si má algoritmus
pamätať a skombinovať v datasete.

∙ iterations:počet – počet iterácii, ktoré má algoritmus vykonať.

∙ neighbour:name – meno použitého generátora susedov. Platné hodnoty sú
„23“ a „exp“ .

Implementácie všetkých hodnotiacich funkcií sa nachádzajú v balíčku
sk.feature.eval. Uvádzam zoznam názvov tried z tohto balíčka implementujúce
jednotlivé funkcie:

∙ F – TemplateWeightedSum

∙ FDS – TemplateWeightedSumDomainSize

∙ FR – FeatureWeighted

∙ FS – SimpleEvalFunction

Príklady spustenia a ďalšie informácie o programe FeatureManipulator vo
forme zjednodušenej manuálovej stránky sú prílohou tejto práce. O niečo pod-
robnejšia verzia je súčasťou priloženého CD.
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Príloha A

Feature Manipulator – Manuálová stránka

Feature Manipulator je nástroj na experimentovanie s datasetmi v strojovom
učení.

Pre systémy, ktoré podporujú shell skripty:

./expman -i:input-name
[-o:output-name]
[-f]
[-df:name=value]
[-dt:name]
[-cf:[new-name:]name1=value1#name2=value2[#...]]
[-ct:[new-name:]name1#name2[#...]]
[-cp:path[:...]]
[-autoAnnealer]
[-autoGenetic]
[-a:class-name [param ...]]
[-dat:class-name]

Pre systémy, ktoré nepodporujú shell skripy alebo ak chcete pozmeniť množ-
stvo povolenej pamäte pre javu použite túto formu:

java -Xmx:700M -jar FeatureManipulator.jar -i:input-name
[options]

-i:input-name

Identifikátor vstupného datasetu. Pri použití implicitnej implemen-
tácie datasetu je to relatívna cesta k textovému súboru. Povinný
argument. Ak je uvedený viackrát, platný je posledný výskyt.

-o:output-name

Identifikátor výstupného datasetu. Pri použití implicitnej imple-
mentácie datasetu je to relatívna cesta k textovému súboru, ktorý
bude vytvorený alebo prepísaný (viď argument -f). Adresáre pou-
žité v ceste musia existovať už pred behom programu. Ak je uve-
dený viackrát, platný je posledný výskyt. Ak výstupná cesta nie
je udaná, výsledok bude uložený v rovnakom priečinku ako vstup s
názvom pôvodného súboru s príponou _̈ouẗ. Toto správanie nemusí
byť zachované v ďalších implementáciách datasetu (viď argument
-dat).
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-f

Vynúti zápis výstupného súboru. Experiment sa nespustí, ak vý-
stupný súbor už existuje a tento argument je vynechaný.

-df:name=value

Zmaže všetky výskyty daného rysu v datasete. Meno a hodnota sú
oddelené znakom ’=’.

-dt:name

Zmaže celú šablónu (atribút) z datasetu.

-cf:[new-name:]name1=value1#name2=value2[#...]

Skombinuje rysy uvedené ako zoznam oddeľovaný znakom ’#’.
Meno a hodnota každého rysu sú oddelené znakom ’=’. Ak meno no-
vého atribútu nie je uvedené, je vyrobené z mien pôvodných šablón.
Toto správanie nemusí byť zachované v ďalších implementáciách da-
tasetu (viď argument -dat).

-ct:[new-name:]name1#name2[#...]

Skombinuje šablóny uvedené ako zoznam oddeľovaný znakom ’#’.
Ak meno nového atribútu nie je uvedené, je vyrobené z mien pô-
vodných šablón. Toto správanie nemusí byť zachované v ďalších
implementáciách datasetu (viď argument -dat).

-cp:path[:...]

Cesta k miestu, kde je uložený java súbor alebo jar archív s vašou
implementáciou rozhraní Action, Dataset, EvaluationFunction, Fe-
atureEvaluationFunction. Viaceré cesty sú oddelené bodkočiarkou.

-autoAnnealer

Reprezentuje automatický algoritmus na kombinovanie šablón a ry-
sov pomocou simulovaného žíhania.

-autoGenetic

Reprezentuje automatický algoritmus na kombinovanie šablón a ry-
sov pomocou genetického algoritmu.

-a:class-name [param ...]

Odkaz na užívateľom definovanú akciu. Class-name je plné meno
triedy v jave, ktorá implementuje rozhranie Action. Ak sa skompi-
lovaná trieda nenachádza v priečinku projektu, cestu k nemu špe-
cifikujte pomocou argumentu -cp. Tieto akcie môžu prijímať pa-
rametre. Tie musia byť uvedené hneď za argumentom -a a nesmú
začínať znakom ’-’.
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-dat:class-name

Nastaví implementáciu datasetu, ktorá má byť použitá. Trieda musí
implementovať rozhranie Dataset. Ak sa skompilovaná trieda nena-
chádza v priečinku projektu, cestu k nemu špecifikujme pomocou
argumentu -cp. Ak je -dat uvedený viackrát, platný je posledný
výskyt.

Používanie
Argumenty sú spracovávané následujúcim spôsobom: argumenty -i -o -cp -dat

sú spracované ako prvé a potom sú odstránené. Zvyšok je postupnosť argumentov
-df -dt -cf -ct -a. Každý z nich sa môže vyskytovať ľubovoľne veľakrát. Aplikácia
funguje týmto spôsobom:

1. Dataset sa načíta do pamäte.

2. Na datasete sú vykonané akcie v poradí a množstve v akom boli špecifiko-
vané v argumentoch. Výstup prvej akcie je vstupom druhej akcie atď.

3. Výstup poslednej akcie je uložený na želané miesto ako výstup celého expe-
rimentu.

Príklad 1

./expman -i:testFile.txt -o:output/testOutput.txt
-ct:c_eye_color#c_hair_color -dt:c_eye_color -dt:c_hair_color

Načíta testFile.txt do pamäte. Skombinuje šablóny c_eye_color a
c_hair_color. Potom zmaže šablóny c_eye_color a c_hair_color. Výstupný da-
taset je zapísaný do output/testOutput.txt. Adresár output musí byť vytvorený
pred spustením.

Príklad 2

./expman -i:weather.arff -dat:sk.feature.wekadataset.WEKADataset
-cf:tempout:outlook=sunny#temperature=mild

Načíta weather.arff do pamäte. Dataset je spracovaný pomocou triedy
sk.feature.wekadataset.WEKADataset, ktorá je časťou archívu FeatureManipula-
tor.jar. Rysy outlook=sunny a temperature=mild sú skombinované. Nový atribút
sa volá tempout.
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Príloha B

Obsah priloženého CD

bc.pdf

text bakalárskej práce

/FeatureManipulator

software na experimentovanie

/Reranker

klasifikátor použitý v práci

/Datasety

oba datasety použité v práci
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