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NCHS

– Državni center za zdravstveno statistiko (angl. National Center for Health Statistics)

NEDS

– Del zbirke HCUP, ki vsebuje podatke obiskov na urgentnih oddelkih (angl. The Nationwide Emergency Department Sample)

NIS

– Del zbirke HCUP, ki vsebuje podatke o odpustih iz različnih bolnišnic Združenih držav
Amerike (ang. The National (Nationwide) Inpatient Sample)

NRD

– Del zbirke HCUP, ki vsebuje podatke ponovnih sprejemov samoplačnikov in nezavarovanih pacientov (angl. The Nationwide Readmissions Database)

OLAP

– Sprotna analitična obdelava (angl. Online Analytical Processing)

ROC

– Karateristika delovanja sprejemnika (angl. Receiver Operating Characteristic) je namenjena prikazu razmerja med resničnimi pozitivnimi primeri in lažnimi pozitivnimi
primeri pri različnih pragovih

SASD

– Del zbirke HCUP, ki vsebuje podatke ambulantnih storitev (angl. The State Ambulatory Surgery and Services Databases)

SD

– Odkrivanje podskupin (angl. Subgroup Discovery)

SEDD

– Del zbirke HCUP, ki vsebuje podatke obiskov na urgentnih oddelkih, ki niso bili hospitalizirani (angl. The State Emergency Department Databases)

SID

– Del zbirke HCUP, ki vsebuje podatke o odpustih pacientov ločenih glede na državo
(angl. The State Inpatient Databases)

SPAM

– Rudarjenje sekvenčnih vzorcev (angl. Sequential Pattern Mining)

SSE

– Vsota kvadratov napak (angl. Sum of Squared Errors)

SVG

– Format za zapis vektorskih slik (angl. Scalable Vector Graphics)

TID

– Identifikator transakcije (angl. Transaction Identifier)

UAB

– Univerza v Alabami v Birminghamu (angl. University of Alabama at Birmingham)

WSARE

– Algoritem za odkrivanje nenadnih sprememb, ki je poimenovan ″Kaj je nenavadno v
nedavnih dogodkih″ (angl. What's Strange About Recent Events)
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Rekurzivna delitev modelov linearne
regresije za oceno zanimivosti asociativnih
pravil v različnih časovnih obdobjih
UDK: 005.31:519.816(043.3)
Ključne besede:
podatkovno rudarjenje, mere zanimivosti, asociativna pravila, podpora odločanju, regresijsko drevo,
linearna regresija, elektronski zdravstveni zapis

Povzetek:
Zanimivosti asociativnih pravil ali pogostih množic postavk se lahko skozi čas spreminjajo. Prav tako je
lahko njihova zanimivost različna za različne skupine (npr. skupine ljudi). V doktorski disertaciji je predstavljen nov algoritem za določanje zanimivosti asociativnih pravil in množic postavk v različnih časovnih obdobjih. Algoritem odkriva skupine pacientov, ki se glede na trend zanimivosti asociativnega pravila statistično značilno razlikujejo. Rezultat algoritma je odločitveno regresijsko drevo, katerega povezave predstavljajo različne skupine pacientov, listi pa prikazujejo grafe z zanimivostmi asociativnega
pravila ali množice postavk v različnih časovnih obdobjih. Pokazali smo tudi, da podpora pogoste množice postavk vpliva na kompleksnost zgrajenega regresijskega drevesa. Za demonstracijo smo uporabili
elektronske zdravstvene zapise, zbrane v obdobju 15 let, ki predstavljajo odpuste pacientov iz različnih
bolnišnic v Združenih državah Amerike. Predstavljeni algoritem predstavlja v tem primeru uporabno
vrednost za bolnišnice, zavarovalnice, raziskovalne in ostale institucije, saj jih lahko odkrito znanje vodi
do novih spoznanj in optimizacije poslovanja.
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Recursive partitioning of linear regression
models to assess interestingness of
association rules in different time periods
UDK: 005.31:519.816(043.3)
Key words:
data mining, interestingness measures, association rules, decision support, regression tree, linear regression, electronic health record

Abstract:
Interestingness measures of association rules and frequent itemsets can change through time. Moreover their interestingness measure can also be different for different groups (e.g. groups of people).
The doctoral dissertation presents a new algorithm for assessing the interestingness of association
rules and itemsets in different time periods. The algorithm discovers groups of patients which statistically significantly differ depending on the trend of the interestingness of the association rule. The result
of the algorithm is a decision regression tree where branches represent different patient groups with
leaves representing interestingness of the association rule or itemset in different time periods. We
have also shown that support of the itemset affects the complexity of the built regression tree. For the
demonstration, we used electronic health records collected over a period of 15 years, representing
patient discharges from various hospitals in the United States of America. In this case, the presented
algorithm shows useful value for hospitals, insurance companies, research and other institutions,
where discovered knowledge may leads to new insights and business optimization.
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1. Uvod
1.1 Opredelitev problema
Živimo v obdobju, v katerem se na vseh področjih vedno bolj zanašamo na tehnološke rešitve, saj
želimo čim učinkoviteje opraviti določeno nalogo. Ključno vlogo pri tem ima zbiranje velikih količin
podatkov, iz katerih želimo izluščiti koristne informacije ali jih uporabiti za sisteme, ki te podatke izkoriščajo pri odločanju. Velika količina surovih podatkov nam brez statističnih metod ali algoritmov podatkovnega rudarjenja veliko ne koristi, saj smo ljudje pri njihovi obdelavi zelo počasni. Vedno večje
količine podatkov, tako zahtevajo razvoj novih algoritmov, s katerimi lahko izluščimo uporabne informacije, ki so v podatkih skrite. Področje, ki bo v prihodnosti najbolj vplivalo na vsa ostala področja, je
področje strojnega učenja, ki ga dalje delimo na nadzorovano, nenadzorovano in okrepitveno učenje.
Glavna naloga strojnega učenja je odkriti pravila v množicah podatkov, ustvariti modele za napovedovanje ali razdeliti podatke v gruče [1] [2]. Področje strojnega učenja je trenutno zelo aktivno področje,
ki prodira na vsa ostala področja, od avtomatizacije v tovarnah, avtomobilske industrije, zdravstva,
trgovine, družbenih aktivnosti, zabavne industrije, varnosti, komunikacije itd. Cilj je čim bolj avtomatizirati opravila, tako da nam ne bi bilo več treba opravljati utrujajočih del. Za opravila, ki jih ne bi mogli
v celoti avtomatizirati, pa je cilj ustvariti sisteme, ki bi nas pri opravilih vodili, nas opozarjali na napake
in nam pomagali pri odločanju.
Glavni problem, s katerim se ukvarjamo v doktorski disertaciji, je določiti zanimivosti asociativnega
pravila ali množice postavk za različne skupine skozi daljše časovno obdobje, s čimer bi odkrivali postavke in skupine, v katerih pogostost postavk narašča. S tem bi pomagali pri odločanju, katere skupine
(npr. pacientov) ozaveščamo o določeni postavki (npr. diagnozi). V primeru zdravstva bi to védenje
pripomoglo k preventivi, hkrati pa bi dobili napoved, ki lahko pomaga bolnišnicam in zavarovalnicam,
da se pravočasno pripravijo na pogostejše pojavitve nekaterih bolezni.
V doktorski disertaciji predstavimo algoritem, ki služi kot pomoč pri odločanju, saj z njim odkrivamo
asociativna pravila in pogoste množice postavk in za njih računamo mere zanimivosti [3] [4] [5] [6] na
različnih skupinah transakcij v različnih obdobjih. Algoritem temelji na rudarjenju asociativnih pravil ali
pogostih množic postavk, linearni regresiji in gradnji regresijskega drevesa.
Asociativna pravila nam razkrivajo informacije med postavkami npr. »mleku sledi kruh«, kar pomeni, da stranke, ki kupijo mleko, kupijo tudi kruh. Najbolj znan algoritem za odkrivanje asociativnih
pravil je Apriori [7] [8]. Za asociativna pravila poznamo veliko mer, ki nam pomagajo ovrednotiti njihovo
zanimivost, kar je zelo koristno v primeru velikega števila odkritih pravil. Odkrita asociativna pravila na
podatkih transakcij kupcev nam pomagajo pri odločanju [9] [10] [11] – npr. kako postaviti izdelke na
police. Uporabljajo se že na mnogih področjih.
Chien in Chen [12] sta za podjetje, ki se ukvarja z razvojem polprevodniških elementov, raziskovala,
kako uporabiti podatkovno rudarjenje kot podporo za odločanje pri zaposlovanju. Odkrivala sta asociativna pravila, ki bi jim pomagala lažje izbrati zanesljivejše in uspešnejše kandidate za zaposlitev.
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Creighton in Hanash [13] sta uporabila algoritem Apriori za odkrivanje asociativnih pravil izraženosti
genov. Uporabila sta množico podatkov 300 profilov izraženosti genov pri kvasu. Asociativna pravila
namreč nakazujejo, kako je izraženost posameznega gena povezana z izraženostjo množice ostalih genov. Hristovski s sodelaci [14] so razvili sistem za odkrivanje novih povezav med koncepti na področju
medicine. Na podatkih iz baze Medline so odkrivali asociativna pravila, ki so predstavljala relacije »imasimptome«, »povzroča-ga«, »zdravi-se-z« itd. Algoritmi podatkovnega rudarjenja so še posebej uporabni na področju medicine [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21].
Naslednja metoda, ki jo uporabimo v doktorskem disertaciji, je metoda linearne regresije, ki se
uporablja za napovedovanje vrednosti številske spremenljivke, npr. iz višine in spola človeka lahko z
določeno verjetnostjo napovemo njegovo maso.
Trzeciak s sodelavci [22] so z linearno regresijo ugotavljali vpliv kliničnega izida na zadovoljstvo
pacientov na podatkih več kot 3000 bolnišnic v ZDA. Prišli so do ugotovitve, da bolje kot so pacienti
okrevali, bolje so ocenili svoje zadovoljstvo z oskrbo. Nenačrtovani ponovni sprejem pacienta v bolnišnico v roku 30 dni je prav tako negativno vplival na oceno zadovoljstva pacientov. Edelman s sodelavci
[23] so uporabili linearno regresijo za predvidevanje časa trajanja operacij, s čimer so želeli bolje izkoristiti uporabo operacijskih prostorov. Ugotovili so, da lahko čas operacije najbolje napovejo na podlagi
informacij o vrsti operacije in vrsti anestezije.
Regresijsko drevo [24] [25] [26] je alternativna možnost gradnje modela za napovedovanje vrednosti številske spremenljivke. Regresijsko drevo vsebuje odločitvene poti, po katerih pridemo do lista z
odločitvijo. Pojavile so se tudi kombinacije obeh algoritmov, katerih ustvarjena drevesa v svojih listih
vsebujejo modele linearne regresije [27] [28].
Delovanje algoritma, razvitega v okviru doktorske disertacije, preverimo na podatkih bolnišničnih
odpustov, kjer za odkrita asociativna pravila in pogoste množice postavk določimo njihove zanimivosti
v različnih časovnih obdobjih in v različnih skupinah transakcij. Kljub temu da obstaja nekaj algoritmov,
ki odkrivajo zanimiva asociativna pravila glede na časovno spremenljivko, le-ta ne omogočajo odkrivanja pravil, ki jih predstavimo v predlagani doktorski disertaciji. Sorodne rešitve odkrivajo asociativna
pravila z različnim zaupanjem med dvema obdobjema [29] [30], časovna asociativna pravila, ki so pogosta samo v določenih časovnih obdobjih [31] in nenadne spremembe v skupinah pacientov glede na
časovno podobna obdobja v preteklosti [32]. Algoritem, predstavljen v doktorski disertaciji, se od podobnih rešitev razlikuje predvsem po tem, da je treba vnaprej podati asociativno pravilo ali pogosto
množico postavk, vendar nato odkrije skupine, ki se razlikujejo glede na trend mere zanimivosti, česar
sorodni algoritmi ne počnejo. Z razvitim algoritmom je možno skozi čas spremljati različne mere zanimivosti (npr. podpora, zaupanje in dvig) in avtomatsko odkrivati skupine pacientov, česar s sorodnimi
algoritmi ni mogoče doseči. Predstavimo tudi vpliv zanimivosti pogoste množice postavk na gradnjo
regresijskega drevesa, kar lahko vodi uporabnika pri določanju parametrov algoritma.

1.2 Cilji
Aplikacije podatkovnega rudarjenja so v vsakdanjem življenju vedno bolj prisotne, saj na mnogih
področjih narašča količina podatkov, prav tako postaja strojna oprema vedno zmogljivejša. Iz surovih
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podatkov je človeku nemogoče ugotoviti zanimive informacije, za kar potrebujemo statistične metode
in nenazadnje tudi algoritme podatkovnega rudarjenja. V doktorski disertaciji smo se ukvarjali z določanjem zanimivosti asociativnih pravil in množic postavk v različnih časovnih obdobjih. Zanimivosti asociativnih pravil in množic postavk smo določili za daljše obdobje, in sicer za izbrane mere zanimivosti
asociativnih pravil in množic postavk, odkritih v podatkovni bazi transakcij. Odkrivali smo tudi skupine,
ki so se glede na trend zanimivosti čim bolj razlikovale. Z novim algoritmom za določanje zanimivosti
asociativnih pravil v različnih obdobjih smo odkrili vzorce, ki se jih s klasičnimi algoritmi za določanje
zanimivosti asociativnih pravil ne da odkriti. Algoritem vključuje tudi vizualizacijo spreminjanja zanimivosti asociativnih pravil v različnih obdobjih za različne skupine, tako da odkrito znanje predstavi analitikom na intuitiven način. Na konkretnem področju aplikacije predlaganega algoritma nam daje odkrito znanje nove namige, v katero smer se v prihodnje splača vlagati v razvoj zdravstva oz. preventivno
zdravstveno dejavnost, da bi se naraščajoči trendi nekaterih bolezni obrnili.
Količina shranjenih zdravstvenih podatkov se iz dneva v dan povečuje, s tem pa tudi možnosti za
raziskovanje oz. uvajanje na podatkih temelječih rešitev na tem področju. Takšni podatki vsebujejo
veliko skritih informacij, ki jih zaradi velike količine lahko odkrijemo samo z računalniško analizo. Ti
podatki vsebujejo predvsem pacientove karakteristike, bolezni, načine zdravljenja in različne časovne
informacije, kot so datum sprejema, odpusta in čas bivanja v bolnišnici. Odkrito znanje iz takšnih podatkov bi se lahko uporabljalo za preprečevanje bolezni v prihodnje in posledično izboljšanje javnega
zdravja.
Prvi cilj doktorske disertacije je razviti algoritem, ki bo sposoben določiti zanimivosti asociativnih
pravil [8] ali množic diagnoz v različnih obdobjih za različne skupine pacientov (npr. moške, stare med
60 in 64 let). Algoritem odkriva skupine, tako da se glede na rast ali padec zanimivosti za določeno
asociativno pravilo diagnoz najbolj razlikujejo. Spreminjanje zanimivosti glede na časovna obdobja
predstavlja trende zanimivosti. Trendi zanimivosti za posamezne skupine so prikazani v grafih, in sicer
v listih odločitvenega drevesa. Drugi cilj je bil pokazati, kako vpliva podpora pogoste množice postavk
na gradnjo regresijskega drevesa. V doktorski disertaciji smo določali mere zanimivosti za asociativna
pravila z veliko podporo, saj se ta pojavljajo skozi celotno obdobje, za katerega izvajamo eksperimente.
Tako smo lahko nabor transakcij razdelili na pretekla obdobja, znotraj katerih smo jih delili tudi po
vnaprej določenih lastnostih (npr. starost ali spol), za katere je še vedno dovolj podpore. Odkrita asociativna pravila smo zato najprej razvrstili po podpori in izbrali deset najpogostejših za vsak eksperiment. Tretji cilj doktorske disertacije je bila izvedba eksperimentov s pomočjo predstavljenega algoritma na podatkih odpustov iz bolnišnic in predstavitev ter interpretacija tako dobljenih rezultatov.

1.3 Hipoteza doktorske disertacije
V doktorski disertaciji smo razvili algoritem, ki za pretekla obdobja in različne skupine transakcij
določa zanimivosti asociativnega pravila ali pogoste množice postavk. Različne skupine smo določili z
rekurzivnim deljenjem modelov linearne regresije, za kar smo uporabili ocenitveni preizkus. Različne
skupine, ki se med seboj statistično značilno ne razlikujejo, so prikazane skupaj. Rezultat algoritma je
regresijsko drevo, ki v listih vsebuje modele linearne regresije, ki so med seboj različni. Kot pomoč pri
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nastavljanju hiperparametrov algoritma smo določili vpliv podpore pogoste množice postavk na gradnjo regresijskega drevesa.
Glavni cilj doktorske disertacije lahko strnemo v naslednjo tezo:
Z algoritmom gradnje regresijskega drevesa modelov linearne regresije lahko za različne skupine
določimo mere zanimivosti asociativnih pravil ali pogostih množic postavk med različnimi obdobji, če
imajo te dovolj podpore.
V skladu s tem postavimo naslednjo hipotezo in raziskovalno vprašanje:
Med podporo pogoste množice postavk in številom statistično značilno različnih modelov linearne regresije, ki jih s predlaganim algoritmom za to pogosto množico postavk odkrijemo, obstaja pozitivna
statistično značilna korelacija.
Raziskovalno vprašanje:
Kako lahko določimo zanimivosti pogoste množice postavk ali asociativnega pravila za različne skupine,
da se bodo glede na rast zanimivosti čim bolj razlikovale?

1.4 Struktura disertacije
Doktorska disertacija je sestavljena iz sedmih poglavij. V drugem poglavju najprej predstavimo
pojma nadzorovano in nenadzorovano učenje. Nato sledijo podpoglavja, ki opisujejo rudarjenje pogostih množic postavk, rudarjenje asociativnih pravil in mere zanimivosti, ki se pri tem uporabljajo. Predstavimo tudi primere uporabe asociativnih pravil.
V tretjem poglavju opišemo dve pomembni metodi za nadzorovano učenje, in sicer linearno regresijo in gradnjo odločitvenega drevesa. Obe metodi sta ključni za razumevanje določanja zanimivosti
asociativnih pravil v različnih obdobjih za različne skupine, kar je predstavljeno v četrtem poglavju.
V četrtem poglavju opišemo razvito metodo za določanje zanimivosti pogostih množic postavk in
asociativnih pravil. V tem poglavju opišemo postopek določanja zanimivosti asociativnih pravil v različnih obdobjih, ki temelji na metodah, ki so opisane v drugem in tretjem poglavju. Na koncu četrtega
poglavja še povzamemo sorodne tehnike odkrivanja vzorcev v različnih časovnih obdobjih.
V petem poglavju predstavimo rezultate razvitega algoritma. Razviti algoritem uporabimo na zbirki
podatkov odpustov iz bolnišnic, v katerih najprej poiščemo pogoste množice postavk in asociativna
pravila, ki vsebujejo najpogostejše diagnoze. Na začetku poglavja podatkovno zbirko odpustov iz bolnišnic opišemo. Proučimo vpliv podpore pogoste množice postavk na gradnjo oz. kompleksnost zgrajenega regresijskega drevesa. Na koncu poglavja sprejmemo oziroma zavržemo zastavljeno hipotezo
in odgovorimo na zastavljeno raziskovalno vprašanje.
V šestem poglavju povzamemo sorodna področja in prediskutiramo nekatera drevesa, predstavljena v petem poglavju. Povzamemo tudi izvirne prispevke doktorske disertacije k znanosti.
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V zadnjem sedmem poglavju povzamemo namen predstavljenega algoritma in podamo možnosti
za nadaljnje raziskovanje.
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2. Strojno učenje
Nadzorovano in nenadzorovano učenje sta dve področji strojnega učenja, ki odkrivata vzorce v podatkih in poskušata iz njih izluščiti uporabno znanje. V naslednjih podpoglavjih bodo predstavljene bistvene značilnosti obeh področij.

2.1 Nenadzorovano strojno učenje
Pri nenadzorovanem učenju izhodne odvisne spremenljivke ne poznamo oz. ni del podatkovne
zbirke. Cilj je najti skupine učnih primerkov, katerih primerki so si znotraj skupine podobni, med skupinami pa ne. Podobnost temelji na lastnostih oz. neodvisnih spremenljivkah. Primerke uvrstimo v gruče
ali razrede, ki se definirajo med postopkom gručenja. Predpogoj za gručenje je, da definiramo metriko
podobnosti ali razdaljo oz. metriko različnosti med primerki. Primerka, ki sta si med seboj zelo podobna, imata med seboj malo razdaljo in primerka, ki sta si malo podobna, imata veliko razdaljo. Najbolj značilne metrike podobnosti so evklidska, Manhattanska in Chebysheva razdalja, kosinusna podobnost, koeficient korelacije in Jaccardov koeficient podobnosti. Metode, ki se uporabljajo za nenadzorovano učenje, so hierarhično gručenje [33] [34] [35] [36], gručenje na podlagi particij, kot je metoda
k-srednjih vrednosti (angl. k-means) [37] [38] [39], gručenje na osnovi gostote [40] [41], gručenje na
osnovi mreže [42] [43] in gručenje na osnovi porazdelitve [44] [45]. Primer gručenja je prikazan na sliki
1, kjer učne primerke, ki predstavljajo cvetlice, razvrstimo v gruče zelene, rdeče, modre in črne barve
glede na dolžino lista in dolžino cvetnega lista.

Slika 1 Primer gručenja učnih primerkov
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Tako kot pri nadzorovanem učenju lahko tudi za probleme nenadzorovanega učenja uporabimo
različne algoritme, pri katerih ima vsak svoje parametre, pri čemer moramo izbrati najboljše gručenje.
Za ovrednotenje najdenih gruč imamo na voljo dva različna pristopa, zunanje vrednotenje, kjer poznamo pravo rešitev in notranje vrednotenje, kjer rešitve ne poznamo in se moramo zanesti na želene
lastnosti gručenja. Ključno pri notranjemu vrednotenju je, da so primerki čim bližje drug drugemu v
gruči in čim dlje primerkom iz ostalih gruč, kar lahko izračunamo s prej omenjenimi metrikami podobnosti.

2.2 Nadzorovano strojno učenje
Za razliko od nenadzorovanega učenja je pri nadzorovanem učenju izhodna spremenljivka znana.
Imenujemo jo tudi odvisna spremenljivka, saj je odvisna od ostalih spremenljivk, ki jih običajno imenujemo neodvisne spremenljivke. Cilj nadzorovanega učenja je najti preslikavo iz ene ali več neodvisnih
spremenljivk v odvisno spremenljivko, tako da lahko za nove primerke s preslikavo določimo neodvisno
spremenljivko, ki je neznana. Preslikavi rečemo tudi model in predstavlja zgoščeno ali stisnjeno znanje
učnih podatkov. Nadzorovano učenje delimo v dve skupini, klasifikacijo, kjer preslikujemo neodvisne
spremenljivke v kategorično odvisno spremenljivko z dvema ali več kategorijami ali razredi (npr. Iris
setosa in Iris versicolor), prikazano na sliki 2 (levo), in regresijo, kjer preslikujemo neodvisne spremenljivke v numerično odvisno spremenljivko, prikazano na sliki 2 (desno).

Slika 2 Primer klasifikacije (levo) in regresije (desno)

Najbolj znane metode za klasifikacijo so logistična regresija [46], nevronska mreža [47], Bayesova
klasifikacija [48], k-najbližjih sosedov [49], metoda podpornih vektorjev [50] in odločitveno drevo [26].
Za regresijo poznamo linearno regresijo, regresijska drevesa in mnoge druge algoritme, ki se uporabljajo tudi za klasifikacijo. Na sliki 3 je prikazan splošen postopek nadzorovanega učenja. Učni podatki,
ki so sestavljeni iz odvisne in neodvisnih spremenljivk, se v fazi učenja pretvorijo v model, ki se uporabi
za napovedovanje. Pri napovedi se uporabljajo samo novi podatki, pri katerih so znane samo vhodne
neodvisne spremenljivke, medtem ko izhodno odvisno spremenljivko s pomočjo modela napovedujemo.
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Slika 3 Postopek nadzorovanega učenja

Za mnoge probleme nadzorovanega učenja lahko uporabimo različne modele, pri katerih ima vsak
na izbiro različne možnosti izbire parametrov, npr. za odločitveno drevo lahko izberemo maksimalno
globino drevesa. Da bi med ponujenimi modeli izbrali najboljšega, moramo modele ovrednotiti [51].
Na voljo imamo več metrik ovrednotenja, ki se med seboj glede problema klasifikacije in regresije razlikujejo. Za klasifikacijo se uporabljajo klasifikacijska točnost (angl. accuracy), priklic (angl. recall), spe-

cifičnost (angl. specificity), natančnost (angl. precision), CN -metrika, površina pod krivuljo (angl. Area

Under the Curve, AUC) in karakteristike delovanja sprejemnika (angl. Receiver Operating Characteristic, ROC). Regresijske modele pa ovrednotimo s povprečno absolutno napako ali s korenjeno povprečno kvadratno napako. Metriko Gini lahko uporabimo tako za klasifikacijo binarne izhodne spremenljivke, pri kateri model napove tudi verjetnost izhodne spremenljivke ali za regresijo, pri kateri je
pomemben vrstni red napovedi. Vse te metode za ovrednotenje zahtevajo primerke, ki imajo tudi izhodno odvisno spremenljivko. Ena od možnosti je, da izberemo kar učne primerke in pri tem uporabimo model, ki vrne napovedi. Te napovedi nato z eno od metrik primerjamo s pravimi vrednostmi.
Takšen način bi bil preveč optimističen, saj lahko pridemo do problema prekomernega prileganja (angl.
overfitting), ki nastane, ko se model preveč prilagodi učnim podatkom, kar pomeni, da model daje zelo
dobre napovedi na učnih primerkih in zelo slabe na novih primerkih, ki niso sodelovali pri učenju [52].
Da obidemo težavo preveč optimističnega ovrednotenja, moramo ovrednotiti model na podatkih, ki v
postopku učenja niso sodelovali. Iz učne množice moramo izvzeti nekaj učnih primerkov, ki jih uporabimo za vrednotenje modela, za kar poznamo več metod. Najenostavnejša metoda je razdelitev (angl.
hold out), prikazana na sliki 4, kjer učne primerke naključno razdelimo na primerke, ki jih uporabimo
za učenje in primerke, ki jih uporabimo za vrednotenje modela. To naključno vzorčenje lahko izvedemo
večkrat in nato končno ovrednotenje predstavlja povprečna vrednost vseh ovrednotenj.
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Slika 4 Metoda za vrednotenje z razdelitvijo na učne in testne primerke

Vse bolj popularna tehnika vrednotenja je bootstrap [53], pri kateri učne primerke vzorčimo z vračanjem, kar pomeni, da lahko za učenje izberemo nekatere učne primerke tudi večkrat. Pri metodi
bootstrap je vzorec, namenjen učenju, enako velik kot začetna učna množica. Tisti učni primerki, ki niso
zajeti v vzorcu za učenje, so namenjeni vrednotenju. Popularna metoda vrednotenja je tudi O-kratno

prečno preverjanje (angl. O-fold cross-validation), pri katerem podatke razdelimo na O enako velikih

delov. Učenje in vrednotenje nato izvedemo O krat, pri čemer v vsaki iteraciji pri učenju sodeluje O − 1

delov in pri testiranju en del. Rezultat ovrednotenja izračunamo kot povprečje vseh O ovrednotenj. Na
sliki 5 je prikazan primer 5-kratnega prečnega preverjanja.

Slika 5 Metoda za vrednotenje 5-kratno prečno preverjanje
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2.3 Vrste spremenljivk
Odvisne in neodvisne spremenljivke so lahko različnega tipa. Poznamo dva tipa, in sicer numeričnega in kategoričnega [54]. Kategorični tip lahko dalje delimo na ordinalne in nominalne tipe [55].
Ordinalna kategorična spremenljivka izraža med kategorijami vrstni red (npr. srednješolska izobrazba
je več kot osnovnošolska), pri čemer pa ne znamo ovrednotiti, kolikšne so razlike med kategorijami.
Primeri numerične spremenljivke so starost, teža, višina in št. obiskov pacienta, primeri nominalne kategorične spremenljivke so spol in rasa, primeri ordinalne kategorične spremenljivke pa so izobrazba,
starostne skupine, in vse spremenljivke, ki jih lahko opišemo z Likertovo lestvico. Spremenljivke lahko
podrobneje poimenujemo, glede na njihove lastnosti, in sicer: diskretna spremenljivka je numerična
spremenljivka, ki zajema samo cela števila, binarna ali dihotomna spremenljivka je kategorična s samo
dvema kategorijama, politomna spremenljivka ima tri ali več kategorij, slamnate spremenljivke (angl.
dummy variables) so binarne spremenljivke, ki so nastale iz ene politomne spremenljivke, pri čemer
vsaka kategorija razen zadnje predstavlja svojo slamnato spremenljivko in odraža njeno prisotnost ali
odsotnost. Na sliki 6 je prikazan primer pretvorbe politomne spremenljivke, ki predstavlja raso, v njene
slamnate spremenljivke. Kjer je rasa črna, dobi slamnata spremenljivka črna vrednost 1, kjer je rasa
bela, dobi slamnata spremenljivka bela vrednost 1. Slamnata spremenljivka za rumeno raso ni potrebna, saj odsotnost bele in črne rase nakazuje na rumeno raso. V obeh slamnatih spremenljivkah
črna in bela se lahko pri enem primerku hkrati pojavi samo ena vrednost 1, saj kategorična spremenljivka ne dovoljuje, da ima lahko katera oseba hkrati belo in črna raso. Kategorične spremenljivke lahko
na takšen način obravnavamo tudi kot numerične spremenljivke in s tem omogočimo njihovo uporabo
tudi v metodah, ki zahtevajo samo numerične spremenljivke. Primer metode, ki zahteva samo numerične spremenljivke, je linearna regresija.

Slika 6 Pretvorba politomne spremenljivke v dve slamnati spremenljivki (angl. dummy variables)

Nekatere metode zahtevajo samo kategorične spremenljivke, zato moramo v tem primeru numerične spremenljivke pretvoriti v kategorične. Ena od teh metod, ki zahteva samo kategorične spremenljivke je rudarjenje asociativnih pravil, ki jo spoznamo v naslednjih podpoglavjih. Postopek pretvorbe
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numerične spremenljivke v kategorično se imenuje diskretizacija, pri kateri določene intervale numerične spremenljivke pretvorimo v kategorijo. Primer je diskretizacija numerične spremenljivke indeksa
telesne mase (angl. Body Mass Index, BMI), pri katerem interval vrednosti manjših od 18,5 predstavljajo premalo težo, vrednosti med 18,5 in 25 normalno težo, vrednosti med 25 in 30 preveliko težo in
vrednosti nad 30 debelost. Te kategorije so v praksi splošno sprejete, vendar za mnoge numerične
spremenljivke kategorije niso vnaprej določene. Poznamo več metod diskretizacije [56], npr. diskretizacija glede na enako frekvenco (angl. equal-frequency), kjer določimo intervale tako, da v vsakem
intervalu konča približno enako število učnih primerkov, diskretizacija na enako dolge intervale (angl.
equal-width), pri čemer v vsak interval pade različno število primerkov, kar se uporablja predvsem pri
izrisovanju histogramov in diskretizacija z metodo gručenja npr. z metodo k-srednjih vrednosti [57].

2.4 Rudarjenje pogostih množic postavk
V širše področje strojnega učenje uvrščamo tudi rudarjenje pogostih množic postavk (angl. frequent itemset mining). Uporabno je na mnogih področjih, npr. v zdravstvu, kjer se ugotavlja, katere diagnoze se pogosto pojavljajo skupaj. Najbolj znano področje pa je prodaja izdelkov v trgovinah, kjer se
ugotavlja, kateri izdelki se pogosto prodajajo skupaj, čemur rečemo analiza nakupovalne košarice (angl.
market basket analysis) [9]. Poznavanje izdelkov, ki se prodajajo skupaj, lahko pomembno vpliva na
poslovanje trgovine, saj lahko z boljšo postavitvijo izdelkov na police povečajo prodajo. Razširitev rudarjenja pogostih množic postavk je rudarjenje sekvenčnih vzorcev [58], pri katerem je vzorec sestavljen iz več dogodkov, ki si sledijo v časovnem zaporedju in vsak dogodek vsebuje množico postavk.
Rudarjenje pogostih množic postavk je tako samo poseben primer rudarjenja sekvenčnih vzorcev, pri
katerem je dolžina sekvenčnega vzorca ena. Primer sekvenčnega vzorca dolžine dva je npr. »Nakupu
žitaric čez nekaj dni sledi nakup mleka in sira«. Za rudarjenje takšnih vzorcev mora imeti vsak nakup
tudi informacijo o identiteti kupca in času nakupa, da vemo, kako si nakupi v časovnem zaporedju za
posameznega kupca sledijo. Trgovina lahko pri poznavanju takšnega sekvenčnega vzorca zniža ceno
žitaric in pričakuje čez nekaj dni tudi porast pri nakupu mleka.
Rudarjenje pogostih množic postavk, ki sta ga prva predstavila Agrawal in Srikant leta 1993 [7] [8],

je predstavljeno v nadaljevanju. Naj bo ℐ = {Q8 , Q) , … , QR } množica vseh možnih postavk. Podatkovna

baza S predstavlja množico transakcij S = {&8 , &) , … , &T }. Vsaka transakcija je določena z identifika-

torjem transakcije (angl. transaction identifier, TID) in je sestavljena iz postavk iz ℐ, tako da velja & ⊆

ℐ. Naloga rudarjenja pogostih množic postavk je poiskati množice postavk, ki se pogosto pojavljajo v

transakcijah iz S. Množica postavk ℳ je vsebovana v transakciji &, če velja ℳ ⊆ &. Frekvenca pojavi-

tve množice postavk ℳ je definirana kot število transakcij, v katerih je ℳ vsebovana. Podpora (angl.

support) množice postavk supHℳI je definirana kot relativna frekvenca oz. delež transakcij, v katerih

je ℳ vsebovana. Uporabnik določi minimalno podporo WX?YZA in s tem definira, katera množica postavk je pogosta. Če je YZAHℳI ≥ WX?YZA, je množica postavk ℳ pogosta in jo zapišemo s ℱ. Množici

postavk velikosti O = |ℳ| rečemo k-množica postavk (angl. k-itemset).

Pogostih množic postavk je lahko zelo veliko, še posebej če uporabnik nastavi za WX?YZA majhno

vrednost. Pogoste množice postavk lahko predstavimo z maksimalnimi pogostimi množicami postavk
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(angl. maximally frequent itemset), ki jih je manj, vendar pri tem ne izgubimo informacije o tem, katere
so vse pogoste množice postavk. Iz maksimalnih pogostih množic postavk lahko namreč določimo vse
pogoste množice postavk, npr. maksimalna pogosta množica postavk {mleko, kruh, jajca} določa pogoste množice postavk {mleko, kruh, jajca}, {mleko, kruh}, {kruh, jajca}, {mleko, jajca}, {mleko}, {kruh} in
{jajca}. Maksimalna pogosta množica postavk je definirana kot pogosta množica postavk, ki nima nobene pogoste nadmnožice postavk, in zato velja, da so pogoste vse njene podmnožice.
Problem hranjenja samo maksimalnih pogostih množic postavk je, da se izgubi podatek o podpori
pogostih množic postavk. Če potrebujemo tudi ta podatek, lahko pogoste množice postavk predstavimo z zaprtimi pogostimi množicami postavk (angl. closed frequent itemset), ki podatek o podpori
ohranijo. Zaprta pogosta množica postavk je definirana kot pogosta množica postavk, ki nima nobene
nadmnožice z enako podporo. Torej, če obstaja pogosta nadmnožica z manjšo podporo, ohranimo tudi
prvotno pogosto množico, saj želimo ohraniti njeno podporo; npr. {mleko, kruh} se pojavi v 5 transakcijah, {kruh} v prav tako 5 transakcijah in {mleko} v 8 transakcijah. Zaprti pogosti množici postavk sta v
tem primeru {mleko, kruh} in {mleko}. Množica {kruh} ni zaprta pogosta množica postavk, saj jo lahko
skupaj z informacijo o podpori pridobimo iz množice {mleko, kruh}, kar pa ne velja za množico {mleko},
saj njene podpore iz množice {mleko, kruh} ne bi mogli pridobiti. Zaprte pogoste množice postavk so
tako vmesna možnost med vsemi pogostimi množicami postavk in maksimalnimi pogostimi množicami
postavk in velja, da so vse maksimalne pogoste množice postavk tudi zaprte pogoste množice postavk
kar je prikazano na sliki 7.

Maksimalne pogoste
množice postavk

Zaprte pogoste
množice postavk

Pogoste
množice postavk

Slika 7 Relacije med maksimalnimi, zaprtimi in vsemi pogostimi množicami postavk

V nadaljevanju so predstavljene metode za rudarjenje pogostih množic postavk, in sicer Apriori, ki
sta ga predstavila Agrawal in Srikant leta 1993 [7] [8], FP-growth [59] in Eclat [60]. Predstavljeni algoritmi so osnovni algoritmi rudarjenja pogostih množic postavk, na katerih temeljijo novejši algoritmi,
npr. AprioriDP (Apriori z dinamičnim programiranjem) [61] in FIN [62] ter dFIN [63], ki zgradita prefiksno drevo podobno kot algoritem FP-growth.
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2.4.1 Apriori
Agrawal in Srikant sta leta 1993 predstavila algoritem za rudarjenje pogostih množic postavk Apri-

ori [7] [8]. Algoritem Apriori je prikazan v psevdokodi 1 s funkcijo ]A^X_^X. Množico pogostih množic
postavk velikosti O označimo z ℒ` . Apriori deluje iterativno, v prvi iteraciji poišče pogoste množice po-

stavk velikosti 1, torej ℒ8 , ki vsebuje samo postavke in njihovo podporo, kar je prikazano v 2. vrstici

psevdokode 1. V drugi iteraciji poišče ℒ) itn., dokler več ne najde pogostih množic postavk. Za pridobitev ℒ` potrebuje samo ℒ`a8. V 6. vrstici algoritma se iz množice ℒ`a8 najprej ustvari množica kandi-

datov b` , tako da se združi ℒ`a8 sam s seboj glede na prvih O − 2 postavk, pri čemer morajo biti postavke znotraj vsake množice urejene po abecedi. Združitev dveh množic glede na prvih O − 2 postavk

je prikazana s simbolom ⋈. V 7. vrstici algoritma se iz b` odstrani množice postavk, ki niso pogoste,

tako da se upošteva posebno lastnost, imenovano lastnost Apriori, ki pravi, da so vse neprazne pod-

množice pogoste množice postavk ℱ tudi pogoste, saj imajo vsaj enako če ne večjo podporo kot ℱ. V
8. vrstici se dokončno določi množica ℒ` , tako da se iz b` odstrani še preostanek nepogostih množic

postavk, za kar pa je treba določiti podporo vsake množice postavk, kar zahteva sprehod skozi vse
transakcije iz S. Algoritem se ponavlja, dokler množica ℒ` ni prazna, kar se preverja v 10. vrstici. Klic

funkcije ]A^X_^X (vrstica 14), ki prejme bazo transakcij S in minimalno podporo WX?YZA, vrne rezultat

e
ℒ (vrstica 11), ki je množica vseh pogostih množic postavk ℒ = ⋃`g8,)…
ℒ` .

|ℒ |f,

Psevdokoda 1 Algoritem Apriori

Vhod:

S = baza transakcij,

WX?YZA = minimalna podpora

Izhod: ℒ = množica pogostih množic postavk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

funkcija Apriori(S, WX?YZA)

v S poišči vse pogoste množice postavk ℒ8

ℒ = ℒ8

ponavljaj za O = 2,3, …
b` = ℒ`a8 ⋈ ℒ`a8

iz b` odstrani množice postavk, glede na Apriori lastnost

ℒ` = ∀F ∈ b` , kjer je supHFI ≥ WX?YZA
ℒ = ℒ ∪ ℒ`

dokler |ℒ` | > 0

vrni ℒ
konec funkcije

izpiši Apriori(S, WX?YZA)
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Za primer poiščimo pogoste množice postavk na podatkih iz tabele 1, ki vsebuje 8 transakcij, ki
predstavljajo diagnoze pacientov ob odpustu iz bolnišnice. Vsaka transakcija pripada samo enemu pacientu. Cilj je poiskati diagnoze, ki se pogosto pojavljajo skupaj.
Tabela 1 Primer podatkov o odpustih pacientov iz bolnišnice

Posamezen
odpust iz
bolnišnice
(TID)
1
2
3
4
5
6
7
8

Diagnoze

diabetes
ateroskleroza
hipertenzija
atrijska fibrilacija
diabetes
hipertenzija
diabetes
ateroskleroza

hipertenzija
hiperlipidemija
refluks
hiperholesterolemija
hipertenzija
srčno popuščanje
hiperholesterolemija
diabetes

srčno popuščanje
hipotiroidizem
hiperlipidemija
hiperlipidemija

hipertenzija
srčno popuščanje

Tabela 1 vsebuje 8 transakcij, ki predstavljajo odpuste pacientov iz bolnišnice, kar zapišemo z S =

{&8 , &) , … , &m }. Vsaka transakcija & je označena z identifikatorjem TID in vsebuje množico diagnoz, ki

jo je posamezen pacient ob odpustu imel. Množico vseh možnih diagnoz, ki jih je 9, zapišemo z ℐ =

{ateroskleroza, atrijska fibrilacija, diabetes, hiperholesterolemija, hiperlipidemija, hipertenzija,
hipotiroidizem, refluks, srčno popuščanje}. Algoritmu Apriori nastavimo WX?YZA = 0,25, kar pomeni, da želimo najti samo množice postavk, ki se pojavijo v vsaj četrtini transakcij. Takšnim množicam

rečemo pogoste množice postavk. Prvi korak algoritma Apriori je določitev podpore vseh postavk, kar
predstavlja množica b8 in nato množica ℒ8 , ki predstavlja samo pogoste postavke s podporo večjo ali

enako od WX?YZA = 0,25, kar je prikazano na sliki 8.
b1

Množica postavk
{ateroskleroza}
{atrijska fibrilacija}
{diabetes}
{hiperholesterolemija}
{hiperlipidemija}
{hipertenzija}
{hipotiroidizem}
{refluks}
{srčno popuščanje}

Podpora
0,250
0,125
0,500
0,250
0,375
0,625
0,125
0,125
0,375

ℒ1

minsup = 0,25

Množica postavk
{ateroskleroza}
{diabetes}
{hiperholesterolemija}
{hiperlipidemija}
{hipertenzija}
{srčno popuščanje}

Podpora
0,250
0,500
0,250
0,375
0,625
0,375

Slika 8 Množici b8 in ℒ8 s podporo množic postavk za transakcije iz tabele 1

V naslednjem koraku algoritem Apriori poišče množico množic postavk dolžine 2, ki jo označi s b) ,

tako da združi množico ℒ8 samo s seboj. Ponovno določi podporo za vse množice postavk in nato
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ustvari ℒ) , ki vsebuje samo pogoste množice postavk dolžine 2. Množici b) in ℒ) s podporo sta prika-

zani na sliki 9.
b2

Množica postavk
{ateroskleroza, diabetes}
{ateroskleroza, hiperholesterolemija}
{ateroskleroza, hiperlipidemija}
{ateroskleroza, hipertenzija}
{ateroskleroza, srčno popuščanje}
{diabetes, hiperholesterolemija}
{diabetes, hiperlipidemija}
{diabetes, hipertenzija}
{diabetes, srčno popuščanje}
{hiperholesterolemija, hiperlipidemija}
{hiperholesterolemija, hipertenzija}
{hiperholesterolemija, srčno popuščanje}
{hiperlipidemija, hipertenzija}
{hiperlipidemija, srčno popuščanje}
{hipertenzija, srčno popuščanje}

Podpora
0,125
0,000
0,250
0,000
0,125
0,125
0,250
0,375
0,125
0,125
0,125
0,000
0,125
0,125
0,250

ℒ2

minsup = 0,25

Množica postavk
{ateroskleroza, hiperlipidemija}
{diabetes, hiperlipidemija}
{diabetes, hipertenzija}
{hipertenzija, srčno popuščanje}

Podpora
0,250
0,250
0,375
0,250

Slika 9 Množici b) in ℒ) s podporo množic postavk za transakcije iz tabele 1

Apriori lastnosti na množici b) ni potrebno izvesti, saj so podmnožice vseh množic postavk zago-

tovo pogoste, vse so namreč vsebovane v ℒ8 . Za vse nadaljnje iteracije je Apriori lastnost treba prever-

jati, saj s tem zmanjšamo število dragih preverjanj podpore, ki zahtevajo sprehod skozi bazo transakcij.
V naslednji iteraciji se z združitvijo množic postavk iz ℒ) ustvari množica br . br ustvarimo tako, da

združimo tiste množice postavk iz ℒ) , ki imajo skupno prvo postavko, pri čemer morajo biti postavke
znotraj množice postavk urejene po abecedi. Skupno prvo postavko imata množici {diabetes, hiperli-

pidemija} in {diabetes, hipertenzija}, ki ju združimo v množico {diabetes, hiperlipidemija, hiperten-

zija}. Preden v transakcijski bazi preverimo, kakšno podporo ima ta množica, preverimo lastnost Apriori. Iz množice {diabetes, hiperlipidemija, hipertenzija} lahko ustvarimo 3 podmnožice velikosti 2, in

sicer {diabetes, hiperlipidemija}, {diabetes, hipertenzija}, {hiperlipidemija, hipertenzija}. Lastnost

Apriori pravi, da če katera od podmnožic množice ℳ ni pogosta, tudi množica ℳ ni pogosta. Ugoto-

vimo, da se podmnožica {hiperlipidemija, hipertenzija} ne nahaja v ℒ) , zato ni pogosta, kar pomeni,

da brez računanja in preverjanja podpore trdimo, da tudi množica {diabetes, hiperlipidemija, hipertenzija} ni pogosta. Množica ℒr je tako prazna in algoritem se konča. Množici br in ℒr sta prikazani na

sliki 10.

ℒ3

b3
Množica postavk
{diabetes, hiperlipidemija, hipertenzija}

Slika 10 Množici br in ℒr

Podpora
?

minsup = 0,25
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Množica postavk
∅

Podpora
/

Končni rezultat algoritma Apriori je unija vseh pogostih množic postavk vseh velikosti, ki jih je algo-

ritem v več iteracijah odkril, in sicer ℒ = ℒ8 ∪ ℒ) ∪ ℒr = {{ateroskleroza}, {diabetes}, {hiperholeste-

rolemija}, {hiperlipidemija}, {hipertenzija}, {srčno popuščanje}} ∪ {{ateroskleroza, hiperlipidemija}, {diabetes, hiperlipidemija}, {diabetes, hipertenzija}, {hipertenzija, srčno popuščanje}} ∪ ∅.

2.4.2 Eclat
Algoritem za rudarjenje pogostih množic postavk Eclat (angl. Equivalence class transformation) [60]
uporablja drugačno predstavitev za transakcije. Za vsako postavko vodi seznam transakcij, v katerih se
pojavi, čemur rečemo vertikalni format. Podatkovno bazo transakcij lahko pretvorimo v vertikalni format z eno iteracijo. Podporo posamezne postavke lahko zelo enostavno ugotovimo, tako da preštejemo število postavk v njenem seznamu transakcij. Prav tako lahko enostavno določimo podporo poljubne množice postavk, tako da naredimo presek vseh seznamov transakcij, ki se pojavijo pri postavkah v množici in nato elemente preštejemo. Omenjeno lastnost izkorišča algoritem Eclat. V tabeli 2 je
prikazan primer takšne predstavitve transakcij, ki jo dobimo s transformacijo tabele 1.
Tabela 2 Primer podatkov o odpustih pacientov iz bolnišnice v vertikalnem formatu

Diagnoza
ateroskleroza
atrijska fibrilacija
diabetes
hiperholesterolemija
hiperlipidemija
hipertenzija
hipotiroidizem
refluks
srčno popuščanje

Transakcije (TID)
2
4
1
4
2
1
5
3
3

8
5
7
7
3

7

8

8
5

6

6

8

7

Iz tabele 2 lahko razberemo, da se diabetes pojavi v transakcijah s TID 1, 5, 7 in 8 in da je

YZAH{diabetes}I = 4⁄8 = 0,5, saj se pojavi v štirih transakcijah od skupno osmih. Prav tako enostavno

določimo podporo za množico {diabetes, hipertenzija}, in sicer supH{diabetes, hipertenzija}I =
|{1,5,7,8} ∩ {1,3,5,6,7}|⁄8 = |{1,5,7}|⁄8 = 3⁄8 = 0,375.

Algoritem Eclat je predstavljen v psevdokodi 2 in vsebuje rekurzivno funkcijo Eclat. Vhod v funkcijo

Eclat je baza transakcij S} , predstavljena v vertikalnem formatu. Uporabnik mora prav tako določiti

minimalno podporo (WX?YZA), ki določa, ali je določena množica postavk pogosta.

16

Psevdokoda 2 Algoritem Eclat

Vhod:

S = baza transakcij,

WX?YZA = minimalna podpora

Izhod: ℒ = množica pogostih množic postavk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

S pretvori v vertikalni format S}

funkcija EclatHS}8 , WX?YZAI
ℒ= ∅

iz S}8 odstrani tiste zapise, kjer je podpora manjša od WX?YZA
za vsak ] v S}8

ℒ = ℒ ∪ ~••^H]I
S}) = ∅

za vsak € v S}8

če je ~••^H€I > ~••^H]I

S}) = S}) ∪ {~••^ = ~••^H]I ∪ ~••^H€I, •^~?Y = •^~?YH]I ∩ •^~?YH€I}

ℒ = ℒ ∪ EclatHS}) , WX?YZAI

vrni ℒ
konec funkcije

izpiši EclatHS} , WX?YZAI

Funkcija Eclat je rekurzivna, tako da išče pogoste množice postavk z iskanjem v globino. Pri prvem

klicu funkcije Eclat v 16. vrstici imajo vse postavke skupni prazni prefiks. Algoritem na začetku odstrani

tiste množice postavk, ki ne dosegajo minimalne podpore (vrstica 5). Vsako množico postavk nato doda
v rešitev ℒ (vrstica 7) in jo z operatorjem unija združi z ostalimi pogostimi množicami postavk, ki imajo

skupen prefiks (vrstica 9 do 11). Zraven se združijo z operatorjem presek tudi identitete transakcij (TID),
rekurzivno pokliče funkcija Eclat z argumentov novo ustvarjene baze transakcij S}) in njen rezultat se

tako da dobimo novo vertikalno bazo transakcij, kjer imajo množice postavk skupen prefiks. Nato se
doda v rešitev ℒ (vrstica 12). V vrstici 13 se funkcija konča in vrne rešitev ℒ. Rekurzija se konča, ko

funkcija prejme prazno bazo transakcij in takrat tudi vrne prazno rešitev ℒ. Začetni klic funkcije Eclat v

16. vrstici vrne množico vseh pogostih množic postavk.

Na sliki 11 je prikazan primer izvedbe algoritma Eclat na podatkih iz tabele 2. V vozliščih drevesa so
prikazane množice postavk skupaj s frekvencami. Algoritem najprej izloči nepogoste postavke, ki imajo

podporo manjšo od nastavljene WX?YZA = 0,25, kar predstavlja minimalno frekvenco 2. Nepogoste

postavke so atrijska fibrilacija, refluks in hipotiroidizem. Ker algoritem išče v globino (angl. depth-first
search), najprej poišče vse pogoste množice postavk, ki imajo skupen prefiks ateroskleroza. Edina po-

gosta množica postavk s prefiksom ateroskleroza je {ateroskleroza, hiperlipidemija}. Ta množica po-
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stavk nima bratov (otrok istega starša), ki imajo skupni prefiks aterosklerozo, zato se rekurzija tu zaključi. Naslednja pogosta postavka je diabetes. Obstajata 2 pogosti množici, ki imata skupni prefiks

diabetes, in sicer {diabetes, hiperlipidemija} in {diabetes, hipertenzija}. Algoritem išče v globino,

zato nadaljuje z iskanjem pogostih množic postavk za prefiks {diabetes, hiperlipidemija}. Ker obstaja

brat {diabetes, hipertenzija} se za kandidata preveri samo množico postavk {diabetes, hiperlipidemija, hipertenzija}, ki pa je nepogosta. Rekurzija se tu ustavi. Iskanje se nato nadaljuje s postavko

srčno popuščanje. Ko se algoritem konča, dobimo kot rezultat iste pogoste množice postavk, kot smo

jih dobili z algoritmom Apriori, in sicer ℒ = {{ateroskleroza}, {ateroskleroza, hiperlipidemija}, {dia-

betes}, {diabetes, hiperlipidemija}, {diabetes, hipertenzija}, {srčno popuščanje}, {srčno popušča-

nje, hipertenzija}, {hiperholesterolemija}, {hiperlipidemija}, {hipertenzija}}. Na sliki 11 so odkrite

pogoste množice postavk odebeljene, medtem ko so nepogoste množice postavk, ki so bile v izvajanju
algoritma neuspešno preverjane za zadostno podporo, prekrižane.
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∅

ateroskleroza
(2)

atrijska fibrilacija
(1)

diabetes
(4)

diabetes,
srčno popuščanje
(1)

ateroskleroza,
diabetes
(1)

refluks
(1)

srčno popuščanje
(3)

srčno popuščanje,
hiperholesterolemija
(0)

diabetes,
hiperholesterolemija
(1)

ateroskleroza,
srčno popuščanje
(1)

diabetes,
hiperlipidemija
(2)

ateroskleroza,
hiperholesterolemija
(0)
ateroskleroza,
hiperlipidemija
(2)
ateroskleroza,
hipertenzija
(0)

hiperholesterolemija
(2)

hiperholesterolemija,
hiperlipidemija
(1)

srčno popuščanje,
hipertenzija
(2)

diabetes,
hiperlipidemija,
hipertenzija
(1)

Slika 11 Izvajanje algoritma Eclat na vertikalnih podatkih iz tabele 2

19

hipertenzija
(5)

hiperlipidemija,
hipertenzija
(1)
hiperholesterolemija,
hipertenzija
(1)

srčno popuščanje,
hiperlipidemija
(1)

diabetes,
hipertenzija
(3)

hiperlipidemija
(3)

hipotiroidizem
(1)

2.4.3 FP-growth
Za rudarjenje pogostih množic postavk lahko uporabimo tudi algoritem FP-growth, kar pomeni rast
pogostih vzorcev (angl. Frequent Pattern Growth). Algoritem so predstavili Han s sodelavci [59] in je

hitrejši in tudi pomnilniško manj zahteven kot Apriori, saj pretvori bazo transakcij S v drevo poimeno-

vano FP-tree. Algoritem za gradnjo drevesa FP-tree je prikazan v psevdokodi 3. Drevo FP-tree ustvari

tako, da najprej poišče vse pogoste postavke v bazi S in jih uredi po podpori padajoče (vrstica 2). Iz
baze S nato odstrani postavke, ki niso pogoste (sup < WX?YZA) (vrstica 3), ostale postavke pa znotraj

vsake transakcije razvrsti na način, kot so se razvrstile pogoste postavke (vrstica 4). V začetno drevo, ki

ima samo korensko vozlišče ∅ (vrstica 5), se vstavijo vse transakcije (vrstica 6–8), pri čemer vsaka trans-

akcija predstavlja pot od korenskega vozlišča do lista, kjer postavke predstavljajo vozlišča (vrstica 7).
Če že del poti v drevesu obstaja (obstaja lahko samo začetek poti), se vsem tem vozliščem poveča
frekvenca za 1. Vozliščem, ki še prej niso obstajala, nastavimo frekvenco na 1 (vrstica 8). Drevo tako
vsebuje celotno bazo transakcij S v strnjeni obliki, če le imajo transakcije v S kaj skupnega. V primeru,

ko vsaka transakcija v S vsebuje popolnoma nove postavke, takšna predstavitev nima prednosti. V 9.
vrstici vrnemo ustvarjeno drevo skupaj z vsemi pogostimi postavkami.

Algoritem FP-growth nato rudari pogoste množice postavk tako, da uporablja samo drevo FP-tree.
cije FP-growth(S, ∅) (vrstica 14), pri čemer S predstavlja začetno bazo transakcij. Najprej se ustvari

Algoritem FP-growth je rekurziven in je prikazan v psevdokodi 4. Algoritem na začetku izvede klic funk-

drevo FP-tree skupaj s frekvencami vseh postavk (vrstica 3). Nato se preveri, če ima drevo FP-tree samo
korensko vozlišče, in v tem primeru rekurzijo konča (vrstica 4). Nato se za vsako pogosto postavko ]

(vrstica 5) v drevesu FP-tree ustvari pogosta množica postavk A^†‡XOYˆ (vrstica 6), tako da se pogosta

postavka ] doda v množico postavk A^†‡XOY, ki je vhod funkcije FP-growth. Ta pogosta množica dobi

frekvenco glede na pogosto postavko ] in predstavlja del rešitve (vrstica 7-8). Za vsako pogosto postavko ] se tvori tudi projekcijska baza Sˆ , ki vsebuje transakcije (poti) od vseh postavk ] do korena
drevesa, pri čemer je frekvenca vsake transakcije določena s frekvenco vsake posamezne postavke ]

(vrstica 9). Frekvenca transakcije npr. 2 pomeni, da transakcijo 2 krat zapišemo v projekcijsko bazo. Za
sezname postavk, kar je prikazano na sliki 14. V 10. vrstici se nato rekurzivno pokliče funkcija FP-

lažje tvorjenje projekcijskih baz lahko v drevesu FP-tree med gradnjo ustvarjamo enosmerno povezane

growthHSˆ , A^†‡XOYˆ I, ki prejme novo ustvarjeno projekcijsko bazo Sˆ , ki je nastala kot projekcija

pogoste množice postavk A^†‡XOYˆ . Algoritem FP-growth vrača seznam vseh pogostih množic postavk

z njihovimi frekvencami (vrstica 11). Podporo pogostih množic postavk dobimo enostavno, tako da
vsako frekvenco delimo s številom vseh transakcij v bazi S.
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Psevdokoda 3 Algoritem gradnje drevesa FP-tree

S = baza transakcij,

WX?YZA = minimalna podpora
Izhod: drevo = drevo FP-tree,

Vhod:

ℒ8 = pogoste množice postavk velikosti 1

1 funkcija ustvari_FP-tree(S, WX?YZA)
2

3
4
5
6
7
8

v S poišči pogoste postavke in ustvari ℒ8 in jih
uredi glede na podporo padajoče

postavke v transakcijah v S, ki niso v ℒ8 , odstrani
preostale postavke v vsaki transakciji v D uredi glede na
podporo padajoče

ustvari drevo s samo korenskim vozliščem ∅
za vsako transakcijo & v S

v drevo vstavi pot, ki predstavlja urejene postavke v &
če vstavljena pot vsebuje skupnih prvih nekaj postavk, ki
so že v drevesu, jim povečaj števec, vsem novo vstavljenim
postavkam pa nastavi števec na 1

9
vrni (drevo, ℒ8 )
10 konec funkcije
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Psevdokoda 4 Algoritem FP-growth

Vhod:

S = baza transakcij,

WX?YZA = minimalna podpora

Izhod: ℒ = množica pogostih množic postavk
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

funkcija FP-growth(S, A^†‡XOY)
ℒ= ∅

(drevo, ℒ8 I = ustvari_FP-tree(S, WX?YZA)

če ima drevo samo korensko vozlišče vrni ∅
za vsako postavko ] v ℒ8
A^†‡XOYˆ = A^†‡XOY ∪ ]

frekvenca(A^†‡XOYˆ) = frekvenca(])

ℒ = ℒ ∪ A^†‡XOYˆ

Sˆ = projekcijska baza za A^†‡XOYˆ, ki vsebuje

transakcije (poti) od vseh postavk ] do korena drevesa,
pri čemer je frekvenca transakcije določena s frekvenco
vsake posamezne postavke ]

ℒ = ℒ ∪ FP-growth(Sˆ , A^†‡XOYˆ)

vrni ℒ
konec funkcije

izpiši FP-growth(S, ∅)

Za primer ponazorimo delovanja algoritma FP-growth na transakcijah iz tabele 1, pri katerem za

minimalno podporo nastavimo WX?YZA = 0,25 oz. minimalno frekvenco vzorca na 2. Algoritem FPgrowth se začne tako, da se v psevdokodi 4 najprej pokliče funkcija FP-growth nad vsemi transakcijami

in prazno množico kot A^†‡XOY. Osnova algoritma je gradnja drevesa FP-tree, ki se pokliče v vrstici 3 s

klicem funkcije ustvari_FP-tree. Funkcija ustvari_FP-tree je predstavljena v psevdokodi 3 in prejme
bazo transakcij, iz katere ustvari drevo FP-tree. Pri prvem klicu se zgradi drevo na vseh podatkih, nato

pa se rekurzivno gradijo projekcijska drevesa. Za gradnjo prvega drevesa se najprej izračunajo frekvence vseh postavk v bazi S, kar je prikazano na sliki 12, pri čemer se odstranijo tiste postavke, ki imajo

manjšo frekvenco od zahtevane minimalne. Atrijska fibrilacija, hipotiroidizem in refluks imajo frekvenco 1, kar je manj od zahtevane minimalne frekvence 2, zato so odstranjeni iz postopka gradnje
drevesa in na sliki 12 prečrtani. Vse pogoste postavke sodijo v množico ℒ8 .
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ℒ1
Množica postavk
{hipertenzija}
{diabetes}
{hiperlipidemija}
{srčno popuščanje}
{ateroskleroza}
{hiperholesterolemija}
{atrijska fibrilacija}
{hipotiroidizem}
{refluks}

Frek.
5
4
3
3
2
2
1
1
1

Slika 12 Postavke s frekvencami

Začetno drevo ima samo korensko vozlišče, ki ga označimo z ∅. Gradnja drevesa je iterativni posto-

pek, kjer v vsaki iteraciji dodamo eno transakcijo iz S, ki je vhod v funkcijo ustvari_FP-tree. Nepogoste

postavke v transakcijah odstranimo, ostale razvrstimo glede na frekvenco iz slike 12 padajoče. Dobimo
naslednje transakcije prikazane v tabeli 3.
Tabela 3 Transakcije z odstranjenimi nepogostimi postavkami in z glede na frekvenco padajoče urejenimi postavkami

(TID)
1
2
3
4
5
6
7
8

Diagnoze
hipertenzija
hiperlipidemija
hipertenzija
hiperholesterolemija
hipertenzija
hipertenzija
hipertenzija
diabetes

diabetes
ateroskleroza
srčno popuščanje
diabetes
srčno popuščanje
diabetes
hiperlipidemija

hiperlipidemija
srčno popuščanje

hiperholesterolemija
ateroskleroza

Na sliki 13 je prikazana gradnja drevesa FP-tree za transakcije od 1 do 7. Pri dodajanju transakcije

1 dodamo v vozlišče ∅ otroka hipertenzija s frekvenco 1 in hipertenziji otroka diabetes prav tako s frekvenco 1. Pri dodajanju transakcije 2 dodamo vozlišče hiperlipidemija in ateroskleroza. Zanimiva je

transakcija 3, pri kateri začetni del poti, ki ga predstavlja transakcija, v drevesu že obstaja. Skupni del
poti predstavlja hipertenzija, zato temu vozlišču povečamo frekvenco, nato mu dodamo za otroka vozlišče srčno popuščanje. Postopek gradnje izvedemo za vse transakcije, kar je prikazano na preostanku
slike 13 do transakcije 7. Končno drevo, po dodanih vseh 8 transakcijah, je prikazano na sliki 14. Med
samo gradnjo drevesa lahko vodimo tudi enosmerno povezane sezname postavk, kar je z rdečimi črtkanimi puščicami vidno na sliki 14. Enosmerno povezani seznami postavk so uporabni v nadaljevanju
algoritma FP-growth, saj se na tak način izognemo zamudnemu iskanju postavk po drevesu.
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Dodajanje transakcije 2:

Dodajanje transakcije 1:

∅

Dodajanje transakcije 3:

∅

∅

hipertenzija
(1)

hipertenzija
(1)

hiperlipidemija
(1)

diabetes
(1)

diabetes
(1)

ateroskleroza
(1)

srčno popuščanje
(1)

Dodajanje transakcije 4:

∅

srčno popuščanje
(1)

hipertenzija
(2)

hiperlipidemija
(1)

diabetes
(1)

ateroskleroza
(1)

srčno popuščanje
(2)

diabetes
(2)

ateroskleroza
(1)

diabetes
(1)

ateroskleroza
(1)

∅

hiperholesterolemija
(1)

srčno popuščanje
(1)

hipertenzija
(3)

hiperlipidemija
(1)

diabetes
(2)

ateroskleroza
(1)

hiperholesterolemija
(1)

Dodajanje transakcije 7:

∅

∅

hiperlipidemija
(1)

hiperlipidemija
(1)

Dodajanje transakcije 5:

Dodajanje transakcije 6:

hipertenzija
(4)

hipertenzija
(2)
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Slika 13 Gradnja drevesa FP-tree

Dodajanje transakcije 8:
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∅
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Slika 14 Končno drevo FP-tree, zgrajeno iz transakcij tabele 1 skupaj z enosmerno povezanimi seznami postavk
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Končnemu drevesu na sliki 14 se za vsako pogosto postavko ] iz ℒ8 ustvari projekcijska baza Sˆ in

pogosta množica postavk, ki je del končne rešitve. Frekvenca te množice je frekvenca postavke ]. Na

sliki 15 je prikazano, kako se za začetno ustvarjeno drevo iz slike 14 za vsako postavko ustvari nova

na sliki 15 predstavlja klic funkcije FP-growth. Začetna množica postavk je ∅, zato je nova množica
pogosta množica postavk, projekcijska baza in algoritem pa se rekurzivno izvede dalje. Vsak okvirček

postavk za postavko hiperholesterolemija s frekvenco 2 enaka ∅ ∪ {hiperholesterolemija}, ki ima

prav tako frekvenco 2. Projekcijska baza S‹5Œ•Ž‹•••‘’•Ž•••R5>“ je sestavljena iz transakcij, na poti od

vseh vozlišč hiperholesterolemija do korena vozlišča, in sicer {hiperlipidemija, diabetes, hiperten-

zija}, s frekvenco 1, saj je to frekvenca prvega vozlišča hiperholesterolemija, za drugo vozlišče hiper-

holesterolemija pa dobimo prazno transakcijo. Pri klicu funkcije ustvari_FP-tree tako dobimo prazno

množico ∅, saj so vse postavke v tej projekcijski bazi nepogoste in rekurzija se tu ustavi. Za postavko

ateroskleroza, ki ima frekvenco 2, ustvarimo novo pogosto množico postavk {ateroskleroza}, ki je del
končne rešitve, in projekcijsko bazo S“’•Ž•‘`••Ž•”“ v tem primeru predstavljajo transakcije {hiperlipi-

demija} s frekvenco 1 in {srčno popuščanje, hiperlipidemija, diabetes}, prav tako s frekvenco 1. Pri

ustvarjanju drevesa FP-tree iz transakcij izločimo vse nepogoste postavke, in sicer srčno popuščanje in
diabetes, ki se v tej projekcijski bazi pojavita samo enkrat. Dobimo 2 transakciji, ki imata samo postavko

hiperlipidemija. Drevo FP-tree ima tako dve vozlišči, korensko vozlišče ∅ in vozlišče hiperlipidemija s

frekvenco 2. Rekurzijo lahko v tem vozlišču nadaljujemo, za vse postavke, torej za postavko hiperlipidemija. Novo ustvarjena pogosta množica postavk je tako ustvarjen iz trenutne pogoste množice postavk {ateroskleroza} in postavke hiperlipidemija ter dobi frekvenco po postavki. Projekcijska baza je

v tem primeru prazna, zato se ustvari drevo, ki vsebuje le vozlišče ∅, in rekurzija se ustavi.
∅

hipertenzija (5)

∅
hiperlipidemija (1) hiperholesterolemija (1) diabetes (1)

srčno popuščanje (2) diabetes (3)

∅

ateroskleroza (1)

hiperlipidemija (1)

hiperlipidemija (1)

srčno popuščanje (1)

hiperholesterolemija (1)

ateroskleroza (1)

∅

∅

∅

∅

hiperlipidemija (2)

hipertenzija (2)

diabetes (2)

hipertenzija (3)

∅

∅

∅

∅

Slika 15 Rekurzivno izvajanje algoritma FP-growth
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∅

Končna množica pogostih množic postavk je sestavljena iz vseh pogostih množic postavk, ki so se
ustvarile med izvajanjem rekurzivnega algoritma FP-growth in je enaka množici, ki smo jo dobili z algoritmom Apriori in Eclat, in sicer ℒ = {{hiperholesterolemija}, {ateroskleroza}, {srčno popuščanje},

{hiperlipidemija}, {diabetes}, {hipertenzija}, {hiperlipidemija, ateroskleroza}, {hipertenzija, srčno
popuščanje}, { diabetes, hiperlipidemija}, { hipertenzija, diabetes}}.

2.5 Rudarjenje asociativnih pravil
Za rudarjenje asociativnih pravil [7] potrebujemo pogoste množice postavk, ki smo jih rudarili v

poglavju 2.4. Asociativno pravilo dobimo iz pogoste množice postavk ℱ , in je oblike • ⟹ ℱ ∖ • ali
• ⟹ —, pri čemer je — = ℱ ∖ •. Asociativno pravilo tako razdelimo na dva dela, in sicer na levo

stran pravila • in desno stran pravila —. V splošnem ima lahko desna stran pravila poljubno število

postavk, vendar je v mnogih paketih implementirano rudarjenje pravil s samo eno postavko na desni
strani pravila. Primer takšnega paketa je arules [64], ki je na voljo za programski jezik R.

Asociativno pravilo mora zraven tega, da ima zadostno podporo, imeti tudi zadostno zaupanje
(angl. confidence). Zaupanje [7] je mera zanimivosti, ki se lahko izračuna samo za asociativno pravilo,

in sicer z enačbo (1) in pomeni, s kakšno verjetnostjo se v transakciji nahaja množica postavk —, če se
v njej nahaja množica postavk •.

F_?‡H• ⟹ —I = ˜H—|•I =

YZAH— ∪ •I YZAHℱI
=
YZAH•I
YZAH•I

(1)

Uporabnik, tako kot minimalno podporo (WX?YZA), določi tudi minimalno zaupanje (WX?F_?‡).

Asociativnim pravilom, ki imajo zaupanje F_?‡H• ⟹ —I ≥ WX?F_?‡, rečemo tudi močna asocia-

tivna pravila (angl. strong association rules). Podpora asociativnega pravila se izračuna tako, da se izračuna podpora za unijo množic postavk leve in desne strani pravila, kar je prikazano v enačbi (2).
YZAH• ⟹ —I = YZAH— ∪ •I

(2)

Rudarjenje asociativnih pravil poteka tako, da iz pogoste množice postavk ℱ generiramo vse pra-

vilne podmnožice • ⊂ ℱ . Nato za vsako podmnožico • preverimo, če je F_?‡H• ⟹ ℱ ∖ •I ≥

WX?F_?‡. Če preverjanje uspe, smo odkrili močno asociativno pravilo. Preverjanje podpore ni po-

trebno, saj je podpora pravila YZAH• ⟹ —I = YZAH• ⟹ ℱ ∖ •I = YZAHℱI = YZAH— ∪ •I, in če

je podpora množice postavk ℱ zadostna, potem je zadostna tudi podpora pravila • ⟹ ℱ ∖ •. Če na-

letimo na pravilo, ki nima zadostnega zaupanja F_?‡H• ⟹ ℱ ∖ •I < WX?F_?‡, potem lahko iz generiranih podmnožic množice ℱ , ki jih še nismo pregledali, odstranimo vse podmnožice množice •,
saj imajo pravila, ustvarjena iz njih, prav tako nezadostno zaupanje. Podpora množice š ⊂ ℱ je lahko

kvečjemu večja kot podpora množice ℱ, zato je imenovalec v enačbi (1) večji in je zaupanje posledično

manjše. Asociativna pravila lahko odkrijemo tudi z gradnjo odločitvenih dreves, ki so opisana v poglavju

3.3. Iz zgrajenega odločitvenega drevesa nato enostavno preberemo pravila. Za vsak list v drevesu
lahko ustvarimo asociativna pravila, ki imajo na desni strani postavko, ki se nahaja v listu, leva stran pa
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je sestavljena iz odločitvenih vozlišč na poti od korena do lista. S tem načinom pa žal ne odkrijemo vseh
asociativnih pravil, ki bi ustrezale želeni minimalni podpori in zaupanju.
funkcija rudariPravila, ki za vhod pričakuje polje pogostih množic postavk ›. Najprej iz polja › odAlgoritem rudarjenja močnih asociativnih pravil je prikazan v psevdokodi 5. Algoritem ponazarja

strani vse množice s samo eno postavko (vrstica 3), saj iz njih ne moremo sestaviti asociativnih pravil.
Nato za vsako pogosto množico ustvari vse možne leve strani pravil ℱŒ œ • (vrstica 5). Iz njih sestavi pra-

vila in za vsako preveri, če je mera zaupanja večja od nastavljene WX?F_?‡ (vrstica 9). V primeru, da je

zaupanje pravila dovolj veliko, ga doda v seznam močnih pravil ℛ (vrstica 10). V nasprotnem primeru
pa iz polja ℱŒ œ • odstrani vse podmnožice množice • (vrstica 12), ki je leva stran tega pravila, saj imajo

funkcija vrne vsa močna asociativna pravila ℛ (vrstica 13). Pri klicu funkcije rudariPravila je treba po-

pravila sestavljena iz teh množic zagotovo premalo zaupanje in jih ni smiselno preverjati. Na koncu
dati množico pogostih množic postavk › in minimalno zaupanje WX?F_?‡ (vrstica 16).
Psevdokoda 5 Algoritem rudarjenja močnih asociativnih pravil

Vhod:

› = množica pogostih množic postavk,
WX?F_?‡ = minimalno zaupanje

Izhod: ℛ = množica močnih asociativnih pravil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

funkcija rudariPravilaH›, WX?F_?‡I
ℛ= ∅

iz › odstrani množice postavk, ki imajo samo eno postavko

ponavljaj za vsak ℱ v ›

ℱŒ œ • = vse prave podmnožice množice ℱ , brez prazne

ponavljaj dokler ℱŒ œ • ≠ ∅

• = vzemi 1 element iz ℱŒ œ •
F = F_?‡H• ⟹ ℱ ∖ •I

če je F ≥ WX?F_?‡

ℛ = ℛ ∪ {• ⟹ ℱ ∖ •}
drugače

iz ℱŒ œ • odstrani vse podmnožice množice •

vrni ℛ
konec funkcije

izpiši rudariPravilaH›, WX?F_?‡I

Za primer izvedimo psevdokodo 5 na pogostih množicah postavk, ki smo jih odkrili iz podatkov

tabele 1, in sicer › = {{hiperholesterolemija}, {ateroskleroza}, {srčno popuščanje}, {hiperlipide-

mija}, {diabetes}, {hipertenzija}, {hiperlipidemija, ateroskleroza}, {hipertenzija, srčno popuščanje}, {diabetes, hiperlipidemija}, {hipertenzija, diabetes}}. Vrednost WX?F_?‡ naj bo 0,6.
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Algoritem iz › najprej odstrani množice postavk s samo eno postavko, tako da postane › = {{hi-

perlipidemija, ateroskleroza}, {hipertenzija, srčno popuščanje}, {diabetes, hiperlipidemija}, {hipertenzija, diabetes}}.

Za množico {hiperlipidemija, ateroskleroza} ustvari 2 podmnožici, in sicer {hiperlipidemija} in

{ateroskleroza}. Iz vsake podmnožice se nato ustvari pravilo oblike • ⟹ ℱ ∖ •. Tako dobimo pravili
{hiperlipidemija} ⟹ {ateroskleroza} in {ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}. Izračuna se zaupanje za obe pravili, pri čemer dobimo:

F_?‡H{hiperlipidemija} ⟹ {ateroskleroza}I =

‘ ŒH{¡.¢£¤¥.¢.¦£§.¨©, ©ª£¤«¬-¥£¤«®©}I

in F_?‡H{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}I =

)⁄m
)⁄m

‘ ŒH{¡.¢£¤¥.¢.¦£§.¨©}I

= 1.

=

)⁄m
r⁄m

= 0,6667

Obe pravili {hiperlipidemija} ⟹ {ateroskleroza} in {ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija} do-

damo v seznam rešitev, saj imata dovolj veliko zaupanje (F_?‡ ≥ 0,6). Zaupanje pravila 1 pomeni, da

se vedno (z verjetnostjo 1), ko se v transakciji pojavi ateroskleroza, pojavi tudi hiperlipidemija.

Vzamemo naslednjo množico postavk iz › in ponovimo postopek. Po izvedbi algoritma rudarjenja

asociativnih pravil dobimo močna asociativna pravila, ki so skupaj s podporo in zaupanjem navedena v
tabeli 4.

Močno asociativno pravilo
Podpora (¯°±) Zaupanje (²³´µ)
{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}
0,2500
1,0000
{hiperlipidemija} ⟹ {ateroskleroza}
0,2500
0,6667
{srčno popuščanje} ⟹ {hipertenzija}
0,2500
0,6667
{hiperlipidemija} ⟹ {diabetes}
0,2500
0,6667
{hipertenzija} ⟹ {diabetes}
0,3750
0,6000
{diabetes} ⟹ {hipertenzija}
0,3750
0,7500

Tabela 4 Močna asociativna pravila odkrita z rudarjenjem podatkov tabele 1 z izračunano podporo in zaupanjem

1
2
3
4
5
6

2.5.1 Primeri uporabe rudarjenja asociativnih pravil
Asociativna pravila se uporabljajo predvsem za izboljšanje razumevanja podatkov, saj z vizualizacijo
z grafi ali tabelarično urejenimi podatki vedno ne moremo izraziti vseh želenih informacij. Iz asociativnih pravil lahko zato tudi poznavalec področja spozna nova dejstva, kar pripomore k njegovemu boljšemu razumevanju. Druga možnost uporabe je za potrebe klasifikacije in napovedovanja [65] [66] [67]
[68], saj lahko na podlagi odkritih asociativnih pravil sprejmemo določeno odločitev, kar je značilno za
nadzorovano strojno učenje. Odkrivanje asociativnih pravil je zato razširjeno na mnogo področjih, npr.
zdravstvo [16], neposredno trženje [69], finance [10], bančništvo [70], farmacija [71], kar dela področje
podatkovnega rudarjenja splošno uporabno. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj praktičnih primerov uporabe asociativnih pravil.
Chien in Chen [12] sta za podjetje, ki se ukvarja z razvojem polprevodniških elementov, raziskovala,
kako uporabiti podatkovno rudarjenje kot podporo za odločanje pri zaposlovanju. Odkrivala sta asociativna pravila, ki bi jim pomagala lažje izbrati zanesljivejše in uspešnejše kandidate za zaposlitev. Asociativna pravila nakazujejo uspešnost delavca in njegovo zvestobo podjetju. Uspešnost je bila diskretizirana na 3 kategorije, in sicer 10 % najuspešnejših, 85 % uspešnih in 5 % najmanj uspešnih. Zvestoba
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podjetja pa predstavljata 2 kategoriji: ali je delavec ostal v podjetju vsaj tri mesece in ali je ostal zaposlen vsaj eno leto. Uporabljene spremenljivke so izkušnje (več kot eno leto izkušenj ali ne), izobrazba
(srednja šola, višja šola, univerzitetna, magisterij ali doktorat), strokovno področje delavca (elektrotehnika, materiali itd.), univerza, na kateri je delavec zaključil študij (4 različne univerze), informacija o
tem, ali je delavec napredoval na delovno mesto znotraj podjetja ali pa se je na novo zaposlil in vrsta
dela, ki ga opravlja. V okviru raziskave so bila zgrajena odločitvena drevesa, iz katerih so bila izpeljana
asociativna pravila. Za njih sta bili izračunani meri zanimivosti dvig in zaupanje, s čimer se je preverila
uporabnost pravil. Odkritih je bilo 50 pravil za uspešnost in 16 pravil za zvestobo podjetju. Ugotovljeno
je bilo, da zaposleni, ki so napredovali znotraj podjetja, uspešneje opravljajo delo kot novo zaposleni.
Drugi primer odkritega asociativnega pravila je, da bodo zaposleni, ki so se na novo zaposlili in imajo
več kot eno leto delovnih izkušenj, najverjetneje odšli iz podjetja v manj kot treh mesecih.
Creighton in Hanash [13] sta uporabila algoritem Apriori za odkrivanje asociativnih pravil izraženosti genov. Uporabila sta množico podatkov 300 profilov izraženosti genov pri kvasu. Minimalna podpora pri odkrivanju pravil je bila nastavljena na 0,1 in minimalno zaupanje na 0,8. Izraženost vsakega
gena je bila predstavljena numerično, zato je bila potrebna diskretizacija, in sicer na 3 kategorije: ali je
gen močno izražen, slabo izražen in nič od tega. Ugotovljeno je bilo tudi, da asociativna pravila izražajo
drugačne informacije kot gručenje, saj se lahko posamezen gen pojavi v več pravilih in so zato primernejša za rudarjenje vzorcev izraženosti genov kot gručenje. Asociativna pravila namreč nakazujejo,
kako je izraženost posameznega gena povezana z izraženostjo množice ostalih genov. Eno od pravil na
primer razkriva, da je močna izraženost gena NIT1 (nitrilaza) povezana z močno izraženostjo genov
ATR1 (rezistenca na amnitriazol), BNA1 (biosinteza nikotinske kisline), CPA2 (karbamoil fosfatna sinteza), CTF13 (komponenta proteina kinetohor), LYS1 (dehidrogenaza saharopina) in RIB5 (biosinteza
riboflavina).
Hristovski s sodelavci [14] so razvili sistem za odkrivanje novih povezav med koncepti na področju
medicine. Na podatkih iz baze Medline so odkrivali asociativna pravila, ki so predstavljala relacije »ima

simptome«, »povzroča ga«, »zdravi se z« itd. S pomočjo tranzitivnosti so poskušali odkriti še neodkrita
pravila, ki se v literaturi Medline še niso pojavila. Za odkrivanje novih povezav med koncepti so zato
uporabili literaturo od leta 1990 do 1995 in za ovrednotenje od leta 1996 do 1999. Ugotovili so, da
njihov sistem najde veliko takšnih pravil in je občutljiv na nastavljeno minimalno podporo in zaupanje.
Uporabniku tako le predlaga, med katerimi medicinskimi koncepti bi lahko bila povezava, še vedno pa
je za njeno potrditev potreben področni strokovnjak.
Song s sodelavci [30] so v podatkih o nakupih iz korejske spletne trgovine odkrivali asociativna pravila v različnih obdobjih. Razvili so sistem za odkrivanje razlik med odkritimi asociativnimi pravili v različnih obdobjih. Za ta namen so bazo transakcij nakupov razdelili na dve obdobji, in sicer so za prvo
obdobje uporabili transakcije od 1. februarja 2000 do 30. junija 2000, za drugo obdobje pa od 1. julija
2000 do 5. januarja 2001. Podatki so za vsakega kupca vsebovali starost, spol, zaposlitev, naslov, leto
registracije kupca, število nakupov, strošek vseh nakupov, število obiskov kupca in način plačila. Za
podatkovno rudarjenje so uporabili algoritem Apriori. Odkrivali so tri različne vrste razlik med asociativnimi pravili, ki so bila odkrita v obeh obdobjih. Prva vrsta razlike je, da ima asociativno pravilo v
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prvem obdobju precej manjšo podporo ali zaupanje kot v drugem obdobju, kar je predstavljalo pojavljajoči se vzorec (angl. emerging pattern). Druga vrsta razlike je, da v obeh obdobjih obstaja pravilo z
enakimi postavkami na levi strani, a različno postavko na desni strani, kar je predstavljajo nepričakovano spremenjeno pravilo (angl. unexpected change). Tretja vrsta razlike pa nastopi, če se v enem
obdobju asociativno pravilo pojavi, v drugem pa ne, kar je predstavljalo dodano ali zbledeno pravilo
(angl. added or perished rule). Odkrili so npr. pojavljajoči se vzorec, in sicer 90-% rast prodaje specializiranim strankam, ki obiskujejo trgovino pogosto. Te stranke lahko v prihodnosti postanejo zvesti kupci,
zato lahko trgovina v tej smeri razvije marketing. Primer odkritega dodanega pravila so stranke, stare
od dvajset do trideset let, pri katerih je imela trgovina manjšo prodajo, kasneje pa je prodaja narasla.
V tem primeru lahko trgovina razmisli o ponudbi tudi drugih izdelkov za mlajše stranke.
Wenmin s sodelavci [67] so uporabili asociativna pravila za namen klasifikacije. Na učnih podatkih
so najprej odkrili asociativna pravila z algoritmom FP-growth, nato pa jih zaradi prostorske učinkovitosti shranili v drevesno strukturo CR-tree. Drevesna struktura CR-tree vsebuje pravila z informacijami o
podpori in zaupanju v vozliščih. Vozlišča z informacijo o podpori in zaupanju vsebujejo postavke desne
strani pravil, vozlišča na poti do takšnih vozlišč pa vsebujejo postavke levih strani pravil. Pri klasifikaciji
posameznika so uporabili več pravil hkrati in ne samo pravilo z največjim zaupanjem. Pravilo z največjim
zaupanjem lahko ima precej manjšo podporo kot ostala pravila in je zato manj zanesljivo. Takšen način
klasifikacije so poimenovali klasifikacija na osnovi več asociativnih pravil (angl. Classification based on
Multiple Association Rules, CMAR) in ga ovrednotili na množici podatkov iz repozitorija UCI Machine
Learning [72]. Pokazali so, da je klasifikacija s CMAR uspešnejša od klasifikacije na osnovi asociacij (angl.
Classification Based on Associations, CBA) [68] in C4.5 [25].
Brossette s sodelavci [29] so na podatkih okužb z bakterijo Pseudomonas aeruginosa, zbranih v letu
1996, rudarili asociativna pravila v različnih časovnih rezinah in nato odkrivali razlike med merami zanimivosti zaupanje v teh obdobjih. Naredili so tri različne eksperimente A, B in C. V eksperimentu A so
eno leto razdelili v 12 enomesečnih rezin, v eksperimentu B so eno leto razdelili v 4 trimesečne rezine
in v eksperimentu C so eno leto razdelili v 2 šestmesečni rezini. Za podatke v vsaki rezini so odkrili
asociativna pravila. Zaupanje za vsako asociativno pravilo v trenutni rezini so primerjali z zaupanjem
enakega pravila iz prejšnjih rezin. V primeru, da je zaupanje za pravilo med dvema rezinama dovolj
naraslo, so to ovrednotili kot zanimivo odkritje. Eno od zanimivih asociativnih pravil, ki se mu je zaupanje iz tretje četrtine v četrto četrtino leta 1996 zvišalo iz 0,12 na 0,42, pravi, da sev bakterije Pseudomonas aeruginosa, ki je odporen na antibiotike Ceftazidim, Piperacilin in Ticarcilin/Clavulanat, izvira iz
sline ({R-Ceftazidim, R-Piperacilin, R-Ticarcilin/Clavulanat} ⇒ {izvor_bakterije_iz_sline}).
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2.6 Mere zanimivosti
Pri podatkovnem rudarjenju lahko odkrijemo veliko vzorcev in pravil, ki pa niso nujno vsi zanimivi.
Nekako moramo zanimive vzorce izločiti ali jih glede na zanimivost celo urediti. Zanimivost moramo v
tem primeru izmeriti in tu nam pride prav velik nabor mer zanimivosti (angl. interestingness measures),
ki jih lahko uporabimo. Osnovna mera zanimivosti, ki je tudi vključena v mnogo omenjenih algoritmov
(Apriori, Eclat itd.), je mera zanimivosti podpora (angl. support). Poleg mere zanimivosti podpora, ki se
uporablja za množice postavk in za asociativna pravila, se pogosto uporablja tudi mera zanimivosti
zaupanje (angl. confidence), ki pa se uporablja samo za asociativna pravila, saj za izračun potrebuje dve
množici postavk, levo in desno stran pravila. Podpora in zaupanje sta osnovni meri zanimivosti, ki so ju
raziskovalci dopolnili z veliko množico različnih mer zanimivosti, in sicer dvig (angl. lift) [4], celotno
zaupanje (angl. all confidence) [5], maksimalno zaupanje (angl. maximal confidence) [5], mera zanimivosti Kulcynski [6], kosinus (angl. cosine) [73], prepričanje (angl. conviction) [4], vpliv (angl. leverage)
[74],

)

[11], pokritost (angl. coverage), potrjeno zaupanje (angl. confirmed confidence) [75], vzročno

zaupanje (angl. casual confidence) [75], vzročna podpora (angl. casual support) [75], neuravnoteženo
razmerje (angl. imbalance ration) [6] itd. Nekaj teh definiramo v nadaljevanju. Zaželena lastnost mer
zanimivosti je ničelna nespremenljivost (angl. null invariability), kar pomeni, da na mero zanimivosti
ne vplivajo transakcije, ki ne vsebujejo množice postavk, za katero mero zanimivosti računamo oz.
mera zanimivosti ni odvisna od števila vseh transakcij v bazi. Mera zanimivosti zaupanje je ničelno nespremenljiva, medtem ko podpora ni. Mere zanimivosti so lahko simetrične, če dajejo enake rezultate

ne glede na smer asociativnega pravila (— ⟹ • ~¶X • ⟹ —) ali asimetrične, če so rezultati odvisni

od smeri pravila.

Brin s sodelavci [4] so predstavili mero zanimivosti dvig, prikazano v enačbi (3). Dvig določa kore-

lacijo med množicama postavk • in —. Zaloga vrednosti, ki jo vrača dvig, je œ0, ∞I. Vrednosti nad 1

pomenijo, da se z dvigom podpore • dvigne tudi podpora —. Vrednosti pod 1 pomenijo, da z dvigom

podpore • pade podpora —, medtem ko vrednost 1 pomeni, da podpora • ne vpliva na podporo —.

Mera zanimivosti dvig je simetrična, ni pa ničelno nespremenljiva, saj na njen rezultat vplivajo tudi
transakcije, ki ne vsebujejo • in —.

¶X‡•H• ⟹ —I = ¶X‡•H— ⟹ •I
˜H— ∪ •I ˜H—|•I
=
=
˜H—I˜H•I
˜H—I
F_?‡H• ⟹ —I
YZAH— ∪ •I
=
=
YZAH—I
YZAH—IYZAH•I

(3)

Simetrične in ničelno nespremenljive so mere zaupanja celotno zaupanje (enačba (4)), maksimalno
zaupanje (enačba (5)) in mera zanimivosti Kulcynski (enačba (6)). Vse tri temeljijo na zaupanju pravila

• ⟹ — in — ⟹ •. Mera zanimivosti celotno zaupanje je tako manjše zaupanje izmed teh dveh pravil, maksimalno zaupanje je večje izmed njiju, medtem ko je Kulcynski njuno povprečje.
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~¶¶_F_?‡H• ⟹ —I = ~¶¶_F_?‡H— ⟹ •I
YZAH— ∪ •I
=
maxHYZAH•I, YZAH—II

(4)

= min¹˜H—|•I, ˜H•|—Iº

= minHF_?‡H• ⟹ —I, F_?‡H— ⟹ • II

W~7_F_?‡H• ⟹ —I = W~7_F_?‡H— ⟹ •I
YZAH— ∪ •I
=
minHYZAH•I, YZAH—II

(5)

= max¹˜H—|•I, ˜H•|—Iº

= maxHF_?‡H• ⟹ —I, F_?‡H— ⟹ • II

EZ¶F;?YOXH• ⟹ —I =

˜H•|—I + ˜H—|•I F_?‡H— ⟹ • I + F_?‡H• ⟹ —I
=
2
2

(6)

Mera zanimivosti kosinus (angl. cosine), prikazana v enačbi (7), je še ena izmed ničelno nespremen-

ljivih in simetričnih mer zaupanja. Od mere dvig se razlikuje samo po tem, da ima produkt YZAH•I ∙

YZAH—I v imenovalcu pod kvadratnim korenom. S tem dosežemo neodvisnost od števila transakcij v
bazi. Zaloga vrednosti mere kosinus je na intervalu œ0, 1•, kjer 0 pomeni, da množici postavk • in —
nista odvisni druga od druge in 1, da sta popolnoma odvisni druga od druge.
F_YX?†H• ⟹ —I =

YZAH— ∪ •I

½YZAH•I YZAH—I

= ½˜H•|—I˜H—|•I

(7)

Mera zanimivosti vpliv avtorja Piatetsky-Shapiro je prikazana v enačbi (8) in je definirana kot razlika

med podporo množice — ∪ •, v primeru, da sta množici • in — odvisni, in njunim produktom pod-

pore, ki predstavlja neodvisnost. Ker imata oba člena zalogo vrednosti œ0, 1•, ima mera vpliv zalogo

vrednosti œ−1, 1•, pri čemer −1 in 1 pomenita odvisnost med • in — in 0 neodvisnost. Mera zanimi-

vosti vpliv je tudi simetrična, ni pa ničelno nespremenljiva.

leverageH• ⟹ —I = YZAH— ∪ •I − YZAH•I YZAH—I
Za mero zanimivosti
poglavju 3.3.5.

)

)

naredimo

)

(8)

-preizkus povezanosti spremenljivk, ki je podrobneje opisan v

-preizkus preveri, če sta dve spremenljivki odvisni druga od druge oz. če je med njima

asociacija. V našem primeru predstavlja spremenljivko množica postavk. Tako lahko za asociativno pravilo dobimo kontingenčno tabelo 2 × 2, ki je prikazana v tabeli 5. V tabeli imamo štiri možne vrednosti
in sicer število transakcij ‡•∪— , ki vsebujejo množico postavk • ∪ —, število transakcij ‡•∪—¿ , ki vsebu-

jejo množico postavk • in hkrati ne vsebujejo množice postavk —, število transakcij ‡•À ∪— , ki ne vse-

bujejo množice postavk • in hkrati vsebujejo množico postavk —, in število transakcij ‡•À ∪—¿ , ki ne vsebujejo niti množice postavk • niti —.
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Tabela 5 Kontingenčna tabela dejanskih in pričakovanih frekvenc za množice postavk asociativnega pravila • ⟹ — in njihovih negacij

Desna stran pravila

Leva stran
pravila

•
À
•
Skupaj

—

—¿

‡•∪—
Á
‡•∪—

‡•∪—¿

‡—

‡—¿

‡•À ∪—
‡•ÀÁ ∪—

Á
‡•∪—
¿

‡•À ∪—¿
‡•ÀÁ ∪—¿

Skupaj
‡•

‡•À
?

Iz dejanskih frekvenc ‡ izračunamo pričakovane frekvence ‡ Á in nato za vsako celico H‡ − ‡ Á I)⁄‡ Á

ter vse štiri člene seštejemo, kar prikazuje enačba (9). Dobimo vrednost
razdelitvi

)

)

, ki je porazdeljena po po-

z eno prostostno stopnjo. Tako lahko določimo A-vrednost, ki določa zanimivost pravila.

Bolj kot je A-vrednost statistično značilna, bolj je pravilo zanimivo. Mera zanimivosti

)

ni ničelno ne-

spremenljiva, je pa simetrična.
) H•

Á
¹‡•∪—¿ − ‡•∪—¿ º
¹‡•À∪— − ‡•À∪— º
¹‡•À∪—¿ − ‡•À∪—¿ º
¹‡•∪— − ‡•∪—
º
⟹ —I =
+
+
+
Á
Á
Á
‡•∪—
‡•∪—
‡
‡•ÀÁ ∪—¿
¿
À ∪—
•
)

Á

)

Á

)

Á

)

(9)

Mera zanimivosti pokritost, prikazana v enačbi (10), je druga različica podpore pravila in meri podporo samo leve strani pravila, tako da določa tudi delež transakcij, nad katerimi se lahko asociativno

pravilo • ⟹ — uporabi. Ta mera zanimivosti ni ničelno nespremenljiva in tudi ni simetrična.
F_Â†^~Ã†H• ⟹ —I = YZAH•I

(10)

Za primer izračunajmo zgoraj definirane mere zanimivosti za pravilo {ateroskleroza} ⟹ {hiperli-

pidemija}.

Mera zanimivosti dvig se izračuna po enačbi (3). Izračun je podan v enačbi (11). Iz rezultata lahko

interpretiramo, da prisotnost ateroskleroze povečuje verjetnost hiperlipidemije in obratno.
¶X‡•H{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}I

YZAH{hiperlipidemija} ∪ {ateroskleroza }I
YZAH{hiperlipidemija}I ∙ YZAH{ateroskleroza}I
0,25
=
0,375 ∙ 0,25
= 2,6667
=

(11)

Za mere zanimivosti celotno zaupanje, maksimalno zaupanje in Kulcynski najprej izračunajmo zau-

panje za pravili {ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija} in {hiperlipidemija} ⟹ {ateroskleroza}, kar je
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prikazano v enačbah (12) in (13). Mere zanimivosti celotno zaupanje, maksimalno zaupanje in Kulcynski
nato enostavno izračunamo z enačbami (4), (5) in (6), kar je prikazano v enačbah (14), (15) in (16).
YZAH{hiperlipidemija} ∪ {ateroskleroza }I
YZAH{ateroskleroza}I
0,25
=
0,25
= 1,0000

F_?‡H{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}I

=

F_?‡H{hiperlipidemija} ⟹ {ateroskleroza}I

=

~¶¶_F_?‡H{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}I

= minHF_?‡Hateroskleroza ⟹ hiperlipidemijaI;

YZAH{hiperlipidemija} ∪ {ateroskleroza }I
YZAH{hiperlipidemija}I

(12)

(13)

0,25
0,375
= 0,6667
=

F_?‡Hhiperlipidemija ⟹ aterosklerozaII

(14)

= minH1,0000; 0,6667I
= 0,6667

W~7_F_?‡H{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}I

= maxHF_?‡Hateroskleroza ⟹ hiperlipidemijaI;

F_?‡Hhiperlipidemija ⟹ aterosklerozaII

(15)

= maxH1,0000; 0,6667I
= 1,0000

EZ¶F;?YOXH{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}I

F_?‡Hateroskleroza ⟹ hiperlipidemijaI +
+ F_?‡Hhiperlipidemija ⟹ aterosklerozaI
=
2
1,0000 + 0,6667
=
2
= 0,8333

(16)

Mero zanimivosti kosinus izračunamo z enačbo (7), kar je prikazano v enačbi (17). Tudi mera ko-

sinus nakazuje, da množici {hiperlipidemija} in {ateroskleroza } vplivata druga na drugo.
F_YX?†H{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}I

=
=

YZAH{hiperlipidemija} ∪ {ateroskleroza }I

½YZAH{hiperlipidemija}I ∙ YZAH{ateroskleroza}I
0,25

(17)

½0,375 ∙ 0,25

= 0,8165

Odvisnost med množicama {hiperlipidemija} in {ateroskleroza } izračunajmo tudi z mero zanimi-

vosti vpliv po enačbi (8) in dobimo rezultat prikazan v enačbi (18). Podobno kot mera zanimivosti dvig,
tudi vpliv nakazuje na pozitivno korelacijo med množicama postavk leve in desne strani pravila.
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¶†Â†^~Ã†H{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}I

= YZAH{hiperlipidemija} ∪ {ateroskleroza }I −

− YZAH{ateroskleroza}I YZAH{hiperlipidemija}I

(18)

= 0,25 − 0,375 ∙ 0,25
= 0,1563

Za mero zanimivosti

)

najprej določimo kontingenčno tabelo dejanskih in pričakovanih frekvenc

za množice postavk asociativnega pravila {ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija} in njihovih negacij.

Pričakovane frekvence izračunamo z enačbo (72), ki je definirana v poglavju 3.3.5. Izračunana kontingenčna tabela je prikazana v tabeli 6. Tabela pravi, da obstajata dve transakciji, ki vsebujeta aterosklerozo in hiperlipidemijo hkrati, nobena transakcija ni takšna, ki vsebuje aterosklerozo in hkrati ne vsebuje hiperlipidemije, ena transakcija je takšna, ki vsebuje hiperlipidemijo in hkrati ne ateroskleroze in
pet transakcij ne vsebuje niti hiperlipidemije niti ateroskleroze.
Tabela 6 Kontingenčna tabela dejanskih in pričakovanih frekvenc za množice postavk asociativnega pravila {ateroskleroza}
⟹ {hiperlipidemija} in njihovih negacij

Leva stran
pravila

Desna stran pravila

•
À
•
Skupaj

—

‡•∪— = 2
Á
‡•∪— = 0,75
‡•À ∪— = 1

‡•ÀÁ ∪—

= 2,25

‡— = 3

—¿

‡•∪—¿ = 0

Á
‡•∪—
¿

= 1,25

‡•À ∪—¿ = 5

‡•ÀÁ ∪—¿

= 3,75

‡—¿ = 5

Skupaj

‡• = 2

‡•À = 6
?=8

Iz kontingenčne tabele z enačbo (9) izračunamo vrednost

)

, kar je prikazano v enačbi (19). Če

izberemo za mejo statistične značilnosti 0,05, potem je pri eni prostostni stopnji mejna vrednost
enaka 3,84. Vrednost

)

)

je 4,4444, kar presega 3,84, zato tudi s to mero zanimivosti pokažemo, da sta

ateroskleroza in hiperlipidemija odvisni druga od druge.
)

{ateroskleroza}
⟹
Å
Æ
{hiperlipidemija}

=
=

Á
Á
¹‡•∪—¿ − ‡•∪—
¹‡•À ∪— − ‡•ÀÁ ∪— º
¹‡•À ∪—¿ − ‡•ÀÁ ∪—¿ º
¹‡•∪— − ‡•∪—
º
¿º
+
+
+
Á
Á
‡•∪—
‡•∪—
‡•ÀÁ ∪—
‡•ÀÁ ∪—¿
¿
)

)

)

)

(19)

H2 − 0,75I) H0 − 1,25I) H1 − 2,25I) H5 − 3,75I)
+
+
+
0,75
1,25
2,25
3,75

= 4,4444

Kot zadnjo mero zanimivosti še izračunamo pokritost, ki določa, na kolikšnem deležu transakcij se

lahko uporabi pravilo {ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}. Mera zanimivosti pokritost je definirana

kot podpora leve strani pravila, in je izračunana v enačbi (20).
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F_Â†^~Ã†H{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}I

= YZAH{ateroskleroza})
2
=
8
= 0,25

(20)

Mere zanimivosti za ostala pravila tabele 4 so prikazana v tabeli 7.
Tabela 7 Izračunane različne mere zanimivosti za pravila tabele 4

Močno asociativno pravilo
1
2
3
4
5
6

{ateroskleroza} ⟹ {hiperlipidemija}
{hiperlipidemija} ⟹ {ateroskleroza}
{srčno popuščanje} ⟹ {hipertenzija}
{hiperlipidemija} ⟹ {diabetes}
{hipertenzija} ⟹ {diabetes}
{diabetes} ⟹ {hipertenzija}
Í°Ç²Î´¯ÏÈ

1
2
3
4
5
6

0,8333
0,8333
0,5333
0,5833
0,6750
0,6750

Kosinus
(²³¯È´Ð)
0,8165
0,8165
0,5164
0,5774
0,6708
0,6708

Dvig
(ÇÈµÉ)

2,6667
2,6667
1,0667
1,3333
1,2000
1,2000

Vpliv
(ÇÐÑÐÒÊÓÐ)
0,1563
0,1563
0,0156
0,0625
0,0625
0,0625
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Celotno zaupanje
(ÊÇÇ_²³´µ)
0,6667
0,6667
0,4000
0,5000
0,6000
0,6000

ÔÕ

4,4444
4,4444
0,0356
0,5333
0,5333
0,5333

Maks. zaupanje
(ËÊÌ_²³´µ)
1,0000
1,0000
0,6667
0,6667
0,7500
0,7500

Pokritost
(²³ÑÐÒÊÓÐ)
0,2500
0,3750
0,3750
0,3750
0,6250
0,5000

3. Metode nadzorovanega strojnega učenja
Že v drugem poglavju smo predstavili razliko med nadzorovanim in nenadzorovanim strojnim učenjem. V tem poglavju sta podrobno opisana dva pomembna predstavnika nadzorovanega strojnega
učenja. Najprej bodo predstavljeni osnovni pojmi statističnega modela, katerega predstavnika sta tudi
linearna regresija in odločitveno drevo. Nato predstavimo linearno regresijo, ki je priljubljena metoda
za probleme, kjer imamo opravka s številskimi spremenljivkami. Sledi predstavitev odločitvenega drevesa, ki je zaradi svoje vsestranske praktične uporabnosti pomemben model nadzorovanega strojnega
učenja. Na koncu poglavja še predstavimo poseben primer odločitvenega drevesa, ki ga dobimo z metodo rekurzivnega deljenja na osnovi statističnih modelov.

3.1 Statistični model nadzorovanega strojnega učenja

Cilj nadzorovanega strojnega učenja je najti funkcijo 3 = ‡H<I, ki za dane podatke D preslika ne-

odvisne spremenljivke < v odvisno spremenljivko 3. To funkcijo je v praksi nemogoče najti ali pa celo

ne obstaja v primeru, da imamo opravka z nekonsistentnimi podatki, kar pomeni, da imamo več primerkov, kjer enake vrednosti neodvisnih spremenljivk vodijo v različne vrednosti odvisne spremenljivke. Vzrok za nekonsistentne podatke so lahko napake v podatkih, ali pa so podatki nepopolni in v
njih manjkajo spremenljivke, ki bi znale pojasniti razlike med omenjenimi nekonsistentnimi primerki.
Včasih tudi izbira modela ne omogoča, da bi z njim natančno opisali podatke ali pa tega preprosto ne
želimo, saj se zavedamo, da so v podatkih napake in jih v model ne želimo vključiti ali pa podatki ne
vsebujejo vsega znanja oz. vseh možnih primerkov, saj je teh preveč, včasih celo neskončno. V praksi
se moramo zato zadovoljiti s funkcijo ‡ÖH<I, ki je približek prave, kar pomeni, da vsebuje neznano napako *, kar zapišemo ‡H<I = ‡ÖH<I + *. Funkciji ‡ÖH<I rečemo statistični ali verjetnostni model, saj vrednosti * ne znamo napovedati iz neodvisnih spremenljivk <, ki so prisotne naključno oz. so porazde-

ljene po neki verjetnostni porazdelitvi (npr. po normalni porazdelitvi * ~ 1H0, / ) I). Primer statistič-

nega modela predstavlja premica na sliki 16, kjer model predpostavlja, da vsi primerki ležijo na premici.
Model za večje vrednosti < napove večje vrednosti 3, čeprav ta lastnost za nekatere primerke ne velja.

S črnimi navpičnimi črtami so prikazane napake *, ki pa so naključne in so v odvisnosti od spremenljivke

< prikazane na sliki 17.
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Slika 16 Primer statističnega modela

Kot vidimo iz spremenljivke <, ne moremo napovedati napake, saj je naključna s povprečno vred-

nostjo 0. Statistični model zato za spremenljivke < napove porazdelitev spremenljivke 3. V praksi za

napoved uporabimo vrednosti 3 z najvišjo verjetnostjo.

Slika 17 Primer grafičnega prikaza napak v odvisnosti od neodvisne spremenljivke

Statistični modeli so lahko parametrični ali neparametrični. Parametrični model predpostavlja, da
so podatki porazdeljeni po vnaprej določeni teoretični porazdelitvi. V primeru linearnega statističnega
modela se predpostavlja, da so primerki med seboj neodvisni in da je odvisna spremenljivka linearna
kombinacija neodvisnih spremenljivk in je porazdeljena po normalni porazdelitvi s povprečjem v napovedi in določeno konstantno varianco 3 ~ 1H< ∙ +, / ) I. Različne vrednosti parametrov +, ki določajo

model, vodijo do različnih porazdelitev spremenljivke 3. Neparametrični statistični model ni brez parametrov, rečemo lahko, da parametre porazdelitve določimo iz podatkov med samo gradnjo modela in
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da ne odražajo določenih teoretičnih porazdelitev (npr. normalne porazdelitve). Primer neparametričnega modela je odločitveno drevo in metoda k najbližjih sosedov. V primeru, da imamo malo učnih
podatkov, za katere vemo, da je odvisna spremenljivka linearno odvisna od ostalih spremenljivk oz. da
poznamo transformacijo podatkov, s katero to dosežemo, daje parametrični model boljše rezultate,
saj že od začetka vsebuje določeno znanje o podatkih. V primeru, da nismo prepričani, ali obstaja med
odvisno in neodvisnimi spremenljivkami kakšna linearna zveza, je boljše uporabiti neparametrične modele, ki so se sposobni naučiti nelinearne odvisnosti. Za neparametrične modele je zato priporočljivo
imeti večjo množico učnih podatkov, saj imajo manj prvotnega znanja kot parametrični modeli.

3.2 Linearna regresija
Linearna regresija je pomembna metoda napovedovanja odvisne numerične spremenljivke iz ene
ali več neodvisnih numeričnih spremenljivk in zato spada na področje nadzorovanega učenja. Odvisno
spremenljivko, ki jo napovedujemo, imenujemo tudi ciljna spremenljivka ali izhodna spremenljivka.
Neodvisnim spremenljivkam, iz katerih določamo odvisno spremenljivko, pa rečemo tudi pojasnjevalne
spremenljivke. Če odvisno spremenljivko napovedujemo iz samo ene neodvisne spremenljivke, rečemo
problemu enostavna linearna regresija. Ker z linearno regresijo samo napovedujemo, to pomeni, da se
lahko napovedi razlikujejo od dejanskih pravilnih vrednosti. Z linearno regresijo tako napovedujemo
povprečno vrednost, ki je najbolj verjetna, dejanska vrednost pa se lahko nahaja v okolici napovedane
povprečne vrednosti.
Naštejmo nekaj problemov, ki jih lahko rešimo z linearno regresijo:

−

Kakšna je masa človeka glede na njegovo višino?

−

Kakšno porabo ima avtomobil v odvisnosti od prevoženih kilometrov in širine koles?

−

Kako vplivajo hitrost, masa vozila in obseg koles na porabo goriva?
Za reševanje takšnih problemov s pomočjo linearne regresije moramo najprej pridobiti podatke, ki

jim v strojem učenju rečemo tudi učni podatki. Npr. za napovedovanje mase človeka iz višine je treba
za vzorec ljudi izmeriti maso in višino. Iz teh podatkov pa nato lahko izračunamo razmerje med maso
in višino. Primer teh podatkov vidimo v tabeli 8.
Tabela 8 Primer podatkov za maso in višino ljudi

Masa (kg)

Višina (cm)

50
30
60
110
100
70
76

160
100
130
180
190
182
170
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Glavni problem linearne regresije je najti parametre Ø, , Ø8 , . . . , Ø: linearne funkcije (21) oz. ustvariti linearni model, ki opisujejo odvisnost med neodvisnimi spremenljivkami 78 , 7) , . . . , 7: in odvisno
spremenljivko ;. Parametri Ø, , Ø8 , . . . , Ø: predstavljajo realna števila, kar pomeni, da je možnih rešitev neskončno, vendar samo ena kombinacija vrednosti teh parametrov predstavlja najboljšo rešitev.
;6 = ‡Ö¹78 , 7), … , 7: º = Ø, + Ø8 78 + Ø) 7) + ⋯ + Ø: 7:

(21)

Najprej definiramo način, kako oceniti uspešnost rešitve parametrov Ø, , Ø8 , . . . , Ø¦ . Izhajamo iz

našega cilja, to je napovedovanje odvisne spremenljivke ;. Z napovedjo ;6 se moramo približati dejanski vrednosti ;, oz. narediti čim manjšo napako pri napovedi. Ocena rešitve tako vključuje vse napake

napovedi, ki jo izračunamo iz učnih podatkov. Ker so napake lahko negativne in pozitivne, jih kvadriramo. Naša ocena rešitve je torej vsota vseh kvadratov napak (angl. sum of squared errors, ÚÚÛ), ki so
nastale kot posledica odstopanja napovedi odvisne spremenljivke od dejanske vrednosti v učnih po-

datkih. Oceno rešitve imenujemo tudi strošek in ga definiramo z enačbo (22), pri čemer je O velikost
učne množice.

2HØ, , Ø8 , . . . , Ø: I = ÚÚÛ = H;8 − ;68 I) + H;) − ;6) I) + ⋯ + H;T − ;6T I)

(22)

Enačbo (22) lahko s pomočjo enačbe (21) dalje razširimo v enačbo (23).
2Hβ, , β8 , … , β: I = ÚÚÛ

= H;8 − Ø, + Ø8 78,8 + Ø) 78,) + ⋯ + Ø: 78,: I)

(23)

+ H;) − Ø, + Ø8 7),8 + Ø) 7),) + ⋯ + Ø: 7),: I)
+⋯

+ H;T − Ø, + Ø8 7T,8 + Ø) 7T,) + ⋯ + Ø: 7T,: I)
Enačba

(23)

tako

predstavlja

optimizacijski

problem,

kjer

za

dane

vrednosti

78,8 , … , 78,: , … , 7T,8 , … , 7T,¦ in vrednosti ;8 , … , ;T iščemo vrednosti Ø, , Ø8 , . . . , Ø¦ tako, da poiščemo

minimum funkcije 2HØ, , Ø8 , … , Ø: I. Obstaja mnogo metod za reševanje linearne regresije in nekaj teh
predstavimo v nadaljevanju.

3.2.1 Metoda najmanjših kvadratov
Metoda najmanjših kvadratov (angl. least squares) je eden od način določanja modela linearne
regresije in je opisana v nadaljevanju. Zaradi lažjega računanja zapišimo enačbo (21) v matrični obliki

(enačba (24)), kjer določimo, da je 7, = 1, 36 je vektor napovedi (enačba (25)), < je matrika neodvi-

snih spremenljivk (enačba (26)) in + vektor parametrov (enačba (27)).
36 = < ∙ +
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(24)

;68
36 = Ü ⋮ Þ
;6T

1 78,8
< = Ü1 ⋮
1 7T,8

(25)

⋯ 78,:
⋱
⋮ Þ
⋯ 7T,:

Ø,
+=Ü ⋮ Þ
Ø:

(26)

(27)

Funkcijo stroška prikazano v enačbi (22) lahko nato zapišemo z enačbo (28).
2H+I = H3 − <+Ià H3 − <+I

= H;8 − =8à +I) + H;) − =)à +I) + ⋯ + H;T − =Tà +I)

(28)

Z iskanjem najnižjega stroška oz. napake iščemo minimum funkcije, zato moramo funkcijo stroška
odvajati in odvod enačiti z 0. Postopek je prikazan v nadaljevanju.
á2H+I
áH3 − <+Ià H3 − <+I
=
á+
á+

(29)

Upoštevamo lastnost transponiranja produkta matrik Hâ ãIà = ã à âà in števec enačbe (29) pom-

nožimo.

á2H+I
áH3 à 3 − 3 à <+ − +à < à 3 + +à < à <+I
=
á+
á+

(30)

Drugi in tretji člen v števcu enačbe (30) predstavljata matriko dimenzije 1 × 1, kar pomeni, da lahko

tretji člen brez škode transponiramo. Dobimo enačbo (31).

á2H+I
áH3 à 3 − 3 à <+ − H+à < à 3Ià + +à < à <+I
=
á+
á+
=

(31)

áH3 à 3 − 23 à <+ + +à < à <+I
á+

Upoštevamo, da je odvod vsote vsota odvodov, in dobimo enačbo (32).
á2H+I
áH3 à 3I áH23 à <+I áH+à < à <+I
=
−
+
á+
á+
á+
á+
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(32)

Za izračun odvodov v enačbi (32) je treba upoštevati lastnost odvajanja množenja funkcije s kon-

stanto (enačba (33)) in naslednji lastnosti matričnega odvajanja, kjer je ä vektor in ã matrika, kar je

prikazano v enačbah (34) in (35).

áHF ∙ ‡H7II
á‡H7I
= F∙
á7
á7

(33)

áãä
= ãà
áä

(34)

áäà ãä
= 2ã à ä
áä

(35)

Po izračunu odvodov dobimo enačbo (36).
á2H+I
= 0 − 2H3 à <Ià + 2H< à <Ià +
á+

(36)

= −2< à 3 + 2< à <+

Odvod enačimo z 0 in izračunamo rešitev za + prikazano v enačbi (37).
+ = H< à <Ia8 < à 3

(37)

Preverimo rešitev metode najmanjših kvadratov na primeru mase in višine ljudi iz tabele 8. Najprej

poglejmo, kako izgleda funkcija stroška 2H+I. Enačba funkcije stroška za primer mase ljudi je prikazana
v enačbi (38), njen graf pa na sliki 18.
50
1
⎡ 30 ⎤ ⎡1
⎛⎢ 60 ⎥ ⎢1
Ø,
⎢
⎥ ⎢
2Hå æI = ⎜
⎜⎢110⎥ − ⎢1
Ø8
⎜⎢100⎥ ⎢1
⎢ 70 ⎥ ⎢1
⎝⎣ 76 ⎦ ⎣1

à
160
50
1
⎡ 30 ⎤ ⎡1
⎤
100
130⎥ Ø ⎞ ⎛⎢ 60 ⎥ ⎢1
⎥
⎥ ⎢
⎜⎢
180⎥ å , æ⎟
⎟ ⎜⎢110⎥ − ⎢1
Ø
8
⎟ ⎜⎢100⎥ ⎢1
190⎥
⎢ 70 ⎥ ⎢1
182⎥
⎦
⎣ 76 ⎦ ⎣1
⎠
⎝
170

160
100⎤
130⎥ Ø ⎞
⎥
180⎥ å , æ⎟
⎟
190⎥ Ø8 ⎟
182⎥
⎠
170⎦

(38)

Minimum funkcije lahko izračunamo z enačbo (37), kamor vstavimo podatke iz tabele 8, kar je prikazano v enačbi (39).
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1 160 à 1
⎡1 100⎤ ⎡1
⎛⎢
1 130⎥ ⎢1
+ = ⎜⎢1 180⎥ ⎢1
⎥ ⎢
⎜⎢
⎜⎢1 190⎥ ⎢1
⎢1 182⎥ ⎢1
⎝⎣1 170⎦ ⎣1
−40,45
=å
æ
0,70

50
1
⎡ 30 ⎤ ⎡1
⎛⎢ 60 ⎥ ⎢1
−40,45
⎢
⎥ ⎢
2 ôå
æõ = ⎜
⎜⎢110⎥ − ⎢1
0,70
⎜⎢100⎥ ⎢1
⎢ 70 ⎥ ⎢1
⎝⎣ 76 ⎦ ⎣1
= 1500,93

160
100⎤
⎞
130⎥
⎥⎟
180⎥⎟
190⎥⎟
182⎥
170⎦⎠

a8

1
⎡1
⎢1
⎢
⎢1
⎢1
⎢1
⎣1

160 à 50
100⎤ ⎡ 30 ⎤
130⎥ ⎢ 60 ⎥
⎥ ⎢
⎥
180⎥ ⎢110⎥
190⎥ ⎢100⎥
182⎥ ⎢ 70 ⎥
170⎦ ⎣ 76 ⎦

à
160
50
1
⎡ 30 ⎤ ⎡1
100⎤
⎞ ⎛⎢ 60 ⎥ ⎢1
130⎥
⎥ −40,45 ⎟ ⎜⎢
⎥ ⎢
æ⎟ ⎜⎢110⎥ − ⎢1
180⎥ å
0,70
⎟ ⎜⎢100⎥ ⎢1
190⎥
⎢ 70 ⎥ ⎢1
182⎥
⎠ ⎝⎣ 76 ⎦ ⎣1
170⎦

160
100⎤
⎞
130⎥
⎥ −40,45 ⎟
æ⎟
180⎥ å
190⎥ 0,70 ⎟
182⎥
⎠
170⎦

(39)

(40)

Na sliki 18, kjer je prikazana funkcija stroška, je viden minimum pri Ø, = −40,45, Ø8 = 0,70 in

Y•^_š†O = ÚÚÛ = 1500,93, ki smo ga izračunali z enačbo (40). Za lepši prikaz funkcije stroška je za

Strošek

os ö, ki predstavlja strošek, uporabljena logaritmična lestvica z osnovo 10.

Slika 18 Funkcija stroška J za primer mase ljudi, prikazana v enačbi (38)
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Premica, ki je najboljša rešitev, je predstavljena z Ø, = −40,45, Ø8 = 0,70 in je prikazana na sliki

19. Parameter Ø, predstavlja maso človeka pri višini 0 cm. Negativna masa je nesmiselna, saj linearni

regresiji zaupamo samo na intervalu, kjer so definirane točke v učni množici. Ø8 nam pove, za koliko se

v povprečju poveča masa človeka v kilogramih, če se poveča višina človeka za 1 cm. Metoda najmanjših
kvadratov nam je poiskala premico, ki ima vsoto vseh kvadratov razdalj od točk do premice čim manjšo.

Slika 19 Linearna premica za napovedovanje mase človeka

3.2.2 Metoda največjega verjetja
Pri linearni regresiji napovedujemo povprečno vrednost, saj odstopanja dejanskih vrednosti od
povprečne ne znamo pojasniti. Predpostavimo, da so ta odstopanja oz. napake napovedi normalno
porazdeljene. Tako pridemo do normalne ali Gaussove porazdelitve, v kateri iščemo dva parametra:
povprečje in varianco.
Na hitro povzemimo, kako je normalna porazdelitev definirana. Enačba (41), ki ji rečemo funkcija

gostote verjetnosti, opisuje gostoto verjetnosti spremenljivke 7 pri danem 0 in / ) , ki predstavljata

povprečje in varianco. Rečemo lahko tudi, da je naključna spremenljivka 7 porazdeljena normalno s

povprečjem 0 in varianco / ) , kar zapišemo 7 ~ 1H0, / ) I. Na sliki 20 je prikazan graf standardne normalne porazdelitve, to je normalne porazdelitve z 0 = 0 in / ) = 1. Lastnost normalne porazdelitve je,

da se 68 % vrednosti nahaja znotraj enega standardnega odklona na intervalu H0 − /, 0 + /I in 95 %
vrednosti znotraj dveh standardnih deviacij na intervalu H0 − 2/, 0 + 2/I.

Iz navedenega za linearno regresijo sledi, da se v 68 % napovedi zmotimo za največ eno standar-

dno deviacijo in v 95 % napovedih za največ dve standardni deviaciji.
‡H7|0, / I =
)

1

/√2ù

HúaûIM
a
† )üM
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(41)

‡H7|0 = 0, / ) = 1I

7

Slika 20 Funkcija gostote verjetnosti standardne normalne porazdelitve

Odvisna spremenljivka v učnih podatkih je za fiksne vrednosti neodvisnih spremenljivk tako poraz-

deljena normalno s povprečjem v 36 = < ∙ + in varianco / ) , kar zapišemo z enačbo (42). Naloga metode

največjega verjetja (angl. Maximum Likelihood Estimation, MLE) je, da poišče parametre + tako, da je

produkt verjetnosti vseh vrednosti odvisne spremenljivke generiranih v linearnem modelu s parametri
+ čim večji. Primer je prikazan na sliki 21, kjer so verjetnosti vrednosti odvisne spremenljivke masa pri
določeni višini prikazane z zeleno črto. Točke bližje napovedi (modri premici) imajo večjo verjetnost

glede na model in s tem tudi daljšo zeleno črto. Največja verjetnost točke je v napovedi (1. točka na
sliki 21).
3~ 1H36, / ) I = 1H< ∙ +, / ) I

Slika 21 Verjetnosti za generiranje vrednosti odvisne spremenljvke z linearnim modelom
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(42)

Uporabimo enačbi (41) in (42) in z enačbo (43) zapišimo funkcijo verjetja modela (angl. likelihood

function), ki ponazarja verjetnost generiranja podatkov 3, pod pogojem, da poznamo podatke <. Ver-

jetnost generiranja podatkov je izražena kot produkt verjetnosti vseh učnih podatkov v linearnem modelu.
ℒH3 | <, +, /

)I

T

= ý ˜H;5 |=5 , +, σ) I
5g8
T

= ý
=
=

5g8

1

/√2ù

1

H/√2ùIT
1

H/√2ùIT

†

†
†

a

(43)

H a= +IM
)ü M
H a= +IM
)ü M

a

∑

a

H3a<+I H3a<+I
)üM

Pridemo do optimizacijskega problema, kjer iščemo parametre +, pri katerih ima funkcija maksi-

mum, saj iščemo največjo verjetnost. Najprej enačbo (43) zapišemo kot funkcijo parametrov + in jo

logaritmiramo z osnovo †, kar je prikazano v enačbi (44). Z logaritmiranjem poenostavimo odvajanje,

pri čemer se lokacija maksimuma ne spremeni, saj je logaritem monotono naraščajoča funkcija.
lnℒH+I = ln Å

1

T†

¹/√2ùº

a

H3a<+I H3a<+I
)ü M
Æ

= −? ∙ ln¹/√2ùº −

(44)

H3 − <+Ià H3 − <+I
2/ )

Parcialno odvajamo po parametru + in odvod enačimo z 0. Tako dobimo rešitev za +. Postopek je

prikazan v nadaljevanju v enačbi (45) in (46). Odvod prvega člena v enačbi (45) je 0, saj v njem ne

nastopa spremenljivka +, pri drugem členu pa upoštevamo enačbo (36). Pridemo do podobnega rezul-

tata, ki nam ga je dala metoda najmanjših kvadratov, le z drugačnim predznakom, saj v tem primeru
iščemo lokacijo maksimuma.

46

H3 − <+Ià H3 − <+I
álnℒH+I
á −? ∙ ln¹/√2ùº −
2/ )
=
á+
á+

(45)

−2< à 3 + 2< à <+
2/ )
à
à
< 3 − < <+
=
/)
à
< H3 − <+I
=
/)
=0−

0 =

álnℒH+I
á+

(46)

< à 3 − < à <+
/)
0 = < à 3 − < à <+

0 =

Metoda največjega verjetja nam ponuja tudi rešitev za varianco. Podobno kot za + lahko postopek

izvedemo za določitev variance, vendar tokrat parcialno odvajamo po parametru /. Najprej zapišimo

enačbo (43) kot funkcijo lnℒH/I in jo zaradi poenostavitve računanja brez spremembe lokacije opti-

muma logaritmiramo, kar je prikazano v enačbi (50). Za odvajanje uporabimo pravila za odvod kompo-

zituma (enačba (47)), odvod naravnega logaritma (enačba (48)), odvod potence (enačba (49)) in odvod
množenja funkcije s konstanto (enačba (33)). Postopek odvajanja je prikazan v enačbi (51).
á‡HÃH7II á‡HÃH7II áÃH7I
=
á7
áÃH7I
á7
álnH7I 1
=
á7
7

lnℒH/I = ln Å

1

á7 “
= ~ ∙ 7 “a8
á7

`†
¹/√2ùº

a

H3a<+I H3a<+I
)üM
Æ

= −O ∙ ln¹/√2ùº −

H3 − <+Ià H3 − <+I
2/ )
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(47)

(48)

(49)

(50)

H3 − <+Ià H3 − <+I
álnℒH/I
á −O ∙ ln¹/√2ùº −
2/ )
=
á/
á/
H3 − <+Ià H3 − <+I
1
= −O ∙
∙ √2ù −
H−2I/ ar
2
/√2ù

(51)

= −O ∙ / a8 + H3 − <+Ià H3 − <+I ∙ / ar

Optimalni parameter / ) poiščemo tako, da odvod enačimo z 0, kar je prikazano v enačbi (52). Re-

šitev za varianco / ) je prikazana v enačbi (53), ki pove, da je varianca enaka povprečju vseh kvadratov

napak.

álnℒH/I
á/
= −O ∙ / a8 + H3 − <+Ià H3 − <+I ∙ / ar

0 =

(52)

= / a8 ∙ H−O + H3 − <+Ià H3 − <+I ∙ / a) I
/)

=

1
2H+I
H3 − <+Ià H3 − <+I =
O
O

(53)

Izračunajmo varianco na podatkih za maso in višino ljudi. V enačbo (53) vstavimo podatke iz tabele
8. Izračun je prikazan v enačbi (54).

/)

50
1
⎡ 30 ⎤ ⎡1
⎥ ⎢
⎛⎢
1 ⎜⎢ 60 ⎥ ⎢1
= ⎜⎢110⎥ − ⎢1
7 ⎜ 100
⎢
⎥ ⎢1
⎢ 70 ⎥ ⎢1
⎝⎣ 76 ⎦ ⎣1
= 214,42

à
160
50
1
⎡ 30 ⎤ ⎡1
⎤
100
⎞ ⎛⎢ 60 ⎥ ⎢1
130⎥
⎥ −40,45 ⎟ ⎜⎢
⎥ ⎢
æ⎟ ⎜⎢110⎥ − ⎢1
180⎥ å
190⎥ 0,70 ⎟ ⎜⎢100⎥ ⎢1
⎢ 70 ⎥ ⎢1
182⎥
⎠ ⎝⎣ 76 ⎦ ⎣1
170⎦

160
100⎤
⎞
130⎥
⎥ −40,45 ⎟
æ⎟
180⎥ å
190⎥ 0,70 ⎟
182⎥
⎠
170⎦

(54)

3.2.3 Metoda gradientnega spusta

Pri metodi gradientnega spusta (angl. gradient descent) iščemo parametre + tako, da gradient

á2H+I/á+ (enačba (36)) predstavlja smer, kamor funkcija 2H+I najhitreje raste. Metoda gradientnega

spusta se nato po korakih spušča v nasprotni smeri gradienta in tako pride v minimum funkcije. V našem primeru najdemo parametre +, kjer ima funkcija stroška 2H+I najmanjšo vrednost. Algoritem de-

luje iterativno in v vsakem koraku posodobi parametre + tako, da je 2H+I vedno manjša. Dolžino ko-

raka nastavimo s parametrom , ki je lahko skozi vse iteracije fiksen, lahko se s približevanjem optimumu manjša, ali pa za njegov izračun uporabimo Newtonovo metodo, ki za velikost koraka upošteva
drugi odvod funkcije stroška. V primeru Newtonove metode pridemo do optimuma v samo enem koraku, vendar je metoda za modele z večjim številom parametrov nepraktična, saj je treba izračunati
Hessejevo matriko. Za izračun Hessejeve matrike je treba izračunati vse pare odvodov 2. reda, kar pri
veliko parametrih (več milijonov) postane prostorsko problematično. Algoritem se konča, ko so premiki
dovolj majhni oz. je razlika med novo in prejšnjo vrednostjo 2H+I dovolj majhna. V praksi nastavimo
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majhno število * in končamo algoritem, ko je izpolnjen pogoj

∙ ‖á2H+I/á+‖ < *. Še ena od možnosti

je, da po določenem številu korakov algoritem ustavimo. Metoda gradientnega spusta je predstavljena
v psevdokodi 6.
Psevdokoda 6 Metoda gradientnega spusta

Vhod:

< = učni pojasnjevalni podatki,

= dolžina koraka,

3 = učni izhodni podatki,
* = zaustavitveni pogoj

Izhod: + = optimalne vrednosti parametrov

1
2
3
4
5
6
7
8
9

funkcija gradientniSpust(<, 3,

inicializiraj parametre +
ponavljaj
+ = +−α∙

dokler ô

H+I
+

H+I
+

vrni +
konec funkcije

, *)

≥ *õ

izpiši gradientniSpust(<, 3,

, *)

Preizkusimo metodo gradientnega spusta na podatkih za maso ljudi. Poljubno določimo začetne
−30
parametre, npr. + =
in dolžino koraka = 10a . Pri dolžini koraka moramo paziti, da ne iz0,3
beremo prevelikega števila, saj se pri prevelikih korakih oddaljujemo od rešitve. Pri premajhnem koraku pa prepočasi konvergiramo k rešitvi. Slika 22 prikazuje, kako se premica skozi iteracije vedno bolje
prilega točkam na grafu. Opazimo tudi, da je na začetku v prvih 20 iteracijah padel strošek iz 22.336,16
na 6.209,22, nato je pa ta strošek vedno počasneje padal. Po 100 iteracijah je strošek padel na
1.539,58. Najnižji možni strošek pa je 1500,93, vendar bi zaradi vedno počasnejšega približevanja k
−30
najnižjemu strošku potrebovali še veliko iteracij, zato se zadovoljimo s približno rešitvijo + =
.
0,63
Slika 23 prikazuje, kako se padanje stroška po določenem številu iteracij ustali.
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Slika 22 Primer iskanja optimalne rešitve z metodo gradientnega spusta
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Slika 23 Padanje funkcije stroška z iteracijami

3.2.4 Stohastična metoda gradientnega spusta
Metoda gradientnega spusta zahteva, da imamo v delovnem pomnilniku naloženo celotno učno

množico, saj za izračun vsake spremembe parametrov + upošteva vse učne podatke. Če je učna množica prevelika, da bi jo lahko shranili v delovni pomnilnik, moramo ubrati drugačen pristop. Stohastična
metoda gradientnega spusta rešuje ta problem, saj naenkrat potrebuje v delovnem pomnilniku le
enega od ? posameznikov iz učnih podatkov. Algoritem stohastične metode gradientnega spusta je

prikazan v psevdokodi 7. Gradient v 5. vrstici algoritma (enačba (55)) upošteva samo -tega posame-

znika oz. samo -to vrstico v matriki < in -ti element v vektorju 3, da posodobi parametre +. Tega posameznika nato zavrže, preden zahteva naslednjega. Algoritem posledično potrebuje zelo malo delovnega pomnilnika, posameznike pa lahko pridobiva z diska ali pa tudi s klicem spletnih storitev. Ko algoritem uporabi vseh ? posameznikov in s tem naredi ? posodobitev parametrov +, se zaključi prva

epoha. Nato algoritem ponavlja 4. in 5. vrstico, dokler rešitev ne konvergira. Če so podatki v učnih
podatkih urejeni v nekem vrstnem redu npr. po odvisni spremenljivki, potem lahko to slabo vpliva na
konvergenco. Učne podatke zato v vsaki epohi premešamo, oz. jih jemljemo naključno (vrstica 4). Na-

rava algoritma je, da vsaka posodobitev parametrov + ne zmanjša stroška, vendar ga zmanjša v povprečju pri ? posodobitvah. Zaradi tega nastavimo dolžino koraka

manjšo kot pri klasični metodi gra-

dientnega spusta, saj je pri stohastični metodi varianca posodobitev večja.
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á2> H+I
= −2=>,à∗ ;> + 2=>,à∗ =>,∗ +
á+

(55)

Psevdokoda 7 Stohastična metoda gradientnega spusta

Vhod:

< = učni pojasnjevalni podatki

= dolžina koraka

3 = učni izhodni podatki

Izhod: + = optimalne vrednosti parametrov
1
2
3

funkcija stohastičniGradientniSpust(<, 3,
inicializiraj parametre +
ponavljaj

4

ponavljaj za
+ = +−α∙

5
6
7
8
9
10

vrni +
konec funkcije

H+I

+

)

v premešaj(1 do ?)

dokler rešitev ne konvergira

izpiši stohastičniGradientniSpust(<, 3,

)

Alternativa upoštevanju samo enega posameznika je, da jemljemo O-posameznikov naenkrat (npr.

O = 256) in s tem zmanjšamo varianco posodobitev parametrov + ter povečamo stabilnost konver-

gence. Če nastavimo, da je O = ?, potem dobimo iz stohastične metode, klasično metodo gradientnega spusta.

Poglejmo primer stohastične metode gradientnega spusta na podatkih o masi ljudi. Da v eni epohi

ponazorimo, kako vsak posameznik vpliva na spremembo parametrov +, nastavimo, da je = 10a ,
−30
začetne parametre + pa na + =
. Slika 24 prikazuje, kako se z dodajanjem posameznih točk spre0,3
minjajo parametri + in s tem premica. V vsakem koraku, se premica premakne v smeri samo novo do−30
−30
dane točke. Po samo 7 posodobitvah dobimo rezultat + =
, ki predstavlja strošek 2 ô
õ=
0,61
0,61
1646,77.
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Slika 24 Primer optimizacije s stohastično metodo gradientnega spusta s korakom

= 10-5

Če bi izvajanje nadaljevali za več epoh, bi s to nastavitvijo dolžine koraka
šek. Zmanjševanje stroška za

= 10

a

s težavo zmanjšali stro-

je prikazano na sliki 25. V vsaki epohi je 7 posodobitev, po de-

setih epohah je tako skupno 70 posodobitev parametrov + in strošek je 1636,48. Poglejmo še, kako bi
se strošek zmanjševal pri manjši nastavitvi , npr.

nastavitev

= 10a (slika 26). Na slikah je vidno, da manjša

zmanjša hitrost konvergence, prav tako pa zmanjša tudi varianco posodobitev. Obe sliki
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prikazujeta, kako lahko nekatere posodobitve parametrov + strošek celo povečajo. Končni rezultat po
−30
−30
deseti epohi pri nastavitvi = 10a je + =
, ki predstavlja strošek 2 ô
õ = 1537,03.
0,63
0,63

Slika 25 Zmanjševanje stroška pri stohastični metodi gradientnega spusta za = 10-5

Slika 26 Zmanjševanje stroška pri stohastični metodi gradientnega spusta za = 10-6

Pri uporabi stohastične metode gradientnega spusta naletimo na dva pomembna problema. Prvi
problem je, kako nastaviti korak učenja . Premajhen korak vodi v zelo počasno konvergenco, medtem
ko prevelik korak vodi v fluktuacijo okoli optimuma, kar je vidno na sliki 25, včasih celo do divergence.
Rešitev je, da korak učenja

po vsaki epohi zmanjšamo, saj blizu optimuma ne potrebujemo več velikih

korakov [76]. Druga težava nastopi, ko se funkcija hitreje spušča po eni dimenziji kot po ostalih. Problem rešimo tako, da pri posodabljanju parametrov upoštevamo tudi prejšnje posodobitve, kar naredi
momentum [77]. Algoritmi AdaGrad [78], ADADELTA [79] in Adam [80] rešujejo oba problema in računajo korak učenja za vsak parameter posebej, kar omogoča natančnejšo in stabilnejšo konvergenco.

3.2.5 Preverjanje razlike med dvema regresijskima modeloma
Pri linearnem regresijskem modelu se postavlja vprašanje, ali vse spremenljivke modela dovolj pripomorejo k optimalnemu delovanju regresijske funkcije oz. ali je smotrno, da so vse vključene v končni
model. Za ta problem poznamo nekaj statističnih preizkusov, ki se v praksi pogosto uporabljajo, in sicer
F-preizkus, preizkus z razmerjem verjetij ali LR-preizkus (angl. Likelihood Ratio, LR) [81], preizkus Wald
[82] in ocenitveni preizkus (angl. Score test) [83], ki ga imenujemo tudi preizkus z Lagrageovim multiplikatorjem (angl. Lagrange multiplier test, LM test). S temi preizkusi primerjamo dva modela linearne
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regresije, pri čemer prvi model vsebuje vse parametre drugega modela in vsaj še en dodaten parameter. Prvemu modelu rečemo neomejeni model, drugemu pa omejeni, saj smo ga s tem, ko smo mu
nekaj parametrov odvzeli, omejili. Naš cilj je ugotoviti, ali je razlika med neomejenim in omejenim modelom statistično značilna. Ničelna hipoteza v tem primeru pravi, da so parametri neomejenega linearnega modela Ø5 = 0, pri čemer Ø5 predstavlja tiste parametre, ki jih želimo preizkušati. Statistike

LR-preizkusa, preizkusa Wald in ocenitvenega preizkusa so porazdeljene po porazdelitvi

)

z @8 − @)

prostostnimi stopnjami, kjer je @8 število parametrov prvega modela in @) število parametrov drugega

modela. Pri uporabi teh treh preizkusov velja omeniti, da so ti preizkusi asimptotično ekvivalentni, kar
pomeni, da v primeru rasti množice podatkov postane razlika med statistikami LR, Wald in LM vedno
manjša [84]. Pri končnih podatkih velja naslednje razmerje J~¶@ ≥

≥

, tako da vedno zavr-

nemo ničelno hipotezo pri preizkusu Wald, če jo zavrnemo tudi pri ocenitvenem preizkusu (LM-preizkus).

3.2.5.1 F-preizkus
Z F-preizkusom preverimo, če je razlika v napakah pri napovedih med modeloma statistično zna-

čilna. F-statistika se izračuna z enačbo (56), kjer je ÚÚÛ8 vsota kvadratov napak prvega modela z več

parametri, ÚÚÛ) vsota kvadratov napak drugega modela z manj parametri, @8 število parametrov pr-

vega modela, @) število parametrov drugega modela in ? število primerkov.
C

ÚÚÛ) −ÚÚÛ8
ô
õ
@8 − @)
=
ÚÚÛ8
ô
õ
? − @8

~

C:

(56)
a:M ,Ta:

Ničelna hipoteza je porazdeljena po F-porazdelitvi z H@1 − @2 , ? − @1 I prostostnimi stopnjami.

Pogosto se ta preizkus uporablja za ugotavljanje, ali pojasnjevalne spremenljivke v modelu sploh
pojasnjujejo odvisno spremenljivko, oz. ali ima model višjo točnost, kot če bi napovedovali samo povprečno vrednost odvisne spremenljivke. Ničelna hipoteza v tem primeru pravi, da so parametri linearnega modela Ø8 = Ø) = Ør = . . . = Ø: = 0.

3.2.5.2 LR-preizkus
Za preizkus z razmerjem verjetij ali LR-preizkus je treba določiti koeficiente obeh modelov, omejenega in neomejenega.
LR-preizkus je enakovreden F-preizkusu, za katerega pa potrebujemo funkcijo verjetja modela linearne regresije. LR-preizkus nam pove, ali je razlika med modeloma statistično značilna. Zahteve za
LR-preizkus so enake kot za F-preizkus, torej ima prvi model vse parametre drugega modela in še vsaj
enega več. V primeru, da je razlika statistično značilna, obstaja velika verjetnost, da prvi model pojasni
odvisno spremenljivko boljše kot drugi model. LR-statistiko izračunamo z enačbo (57), kjer funkcijo

verjetja modela lnℒ predstavlja enačba (44), parametri +8 so parametri prvega modela, +) parametri
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drugega modela, @8 število parametrov prvega modela in @2 število parametrov drugega modela.
)

Ničelna hipoteza je porazdeljena po porazdelitvi
= −2ln

z @8 − @) prostostnimi stopnjami.

ℒH+) I
= 2 HlnℒH+8 I − lnℒH+) II
ℒH+8 I

~

)
: a:M

(57)

3.2.5.3 Preizkus Wald
Slabost LR-preizkusa je, da je treba izračunati oba modela linearne regresije, omejenega in neomejenega. Za izračun preizkusa Wald je treba določiti samo koeficiente neomejenega modela, ki ima več

spremenljivk. Statistiko Wald preizkusa izračunamo z enačbo (58), kjer je +8 vektor koeficientov neo-

mejenega modela dolžine @8 , +, vektor hipotez dolžine H@8 − @) I, ? število primerkov, matrika ! ve-

likosti H@8 − @) I × @8 predstavlja matriko ", ki vsebuje samo vrstice, ki sovpadajo s koeficienti, ki jih
preizkušamo, in Â~^H+8 I kovariančna matrika koeficientov +8 , ki je inverz Fisherjeve informacijske

matrike G (enačba (59) in (60)). Ničelna hipoteza Wald preizkusa je porazdeljena po porazdelitvi

@8 − @) prostostnimi stopnjami in pravi, da je !+8 = +, .
J~¶@

= H! ∙ +8 − +, Ià H! ∙

Â~^H+8 I à a8
∙ ! I H! ∙ +8 − +, I
?

Â~^H+I = GH+Ia8

lnℒ po parametrih +, ki je prikazan v enačbi (45).
)

)
: a:M

z

(58)

(59)

Fisherjevo informacijsko matriko izračunamo z enačbo (60), kjer

álnℒH+I
GH+I =
á+

~

)

T

¥#ℒH+I
+

predstavlja odvod funkcije

1
=5à ∙ H;5 − =5 ∙ +I
=5à ∙ H;5 − =5 ∙ +I
= $
∙
?
/)
/)

à

(60)

5g8

Fisherjeva informacijska matrika predstavlja količino informacij o parametrih +, ki jih vsebujejo po-

datki. Podatki bolj zanesljivo določajo parametre + takrat, ko je varianca parametrov + čim manjša, kar
pomeni večjo Fisherjevo informacijo, saj je Fisherjeva informacija inverz variance parametrov +.

3.2.5.4 Ocenitveni preizkus
Ocenitveni preizkus ali LM-preizkus je računsko manj zahteven od preizkusov LR in Wald, saj je
treba izračunati samo koeficiente omejenega modela z manj parametri. Ocenitveni preizkus izračunamo z enačbo (61), kjer je ? število vseh primerkov, Â~^H+, I varianca parametrov + izračunana iz

vseh primerkov in parametrov +, omejenega modela ter

¥#ℒH+I
+

odvod funkcije lnℒ po parametrih +,

ki je prikazan v enačbi (45) in ga pri ocenitvenem preizkusu imenujemo tudi ocenitev (angl. score).
Odvod

¥#ℒH+I
+

%

+

se prav tako izračuna iz vseh primerkov in parametrov +, omejenega modela.
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=
Tudi

álnℒH+I
&
á+ +

à

∙

Â~^H+, I álnℒH+I
∙
&
?
á+ +

-statistika je porazdeljena po porazdelitvi

)

~

)
: a:M

(61)

z @8 − @) prostostnimi stopnjami.

3.3 Klasifikacijska in regresijska odločitvena drevesa
Odločitveno drevo je pomemben model nadzorovanega strojnega učenja, saj je primerno za klasifikacijo in regresijo, pri čemer lahko pri odločanju uporabimo tako numerične kot kategorične pojasnjevalne spremenljivke. Mnogi ga uporabljajo kot orodje za razumevanje in odkrivanje znanja, pravil in
vzorcev v podatkih, saj se ga enostavno interpretira. Odločitveno drevo je sestavljeno iz odločitvenih
vozlišč, ki preko povezav vodijo do listov, ki vsebujejo porazdelitev razredov. Ko se skozi odločitve sprehodimo do lista drevesa, izberemo razred, ki prevladuje. Iz odločitvenega drevesa lahko preberemo
tudi asociativna pravila, kjer pot do vozlišča predstavlja levo stran pravila in odločitev desno stran.
Primer odločitvenega drevesa za odločanje, ali ima pacient diabetes, je prikazan na sliki 27. V vsakem vozlišču je prikazana frekvenca vsakega razreda, tako da se lahko, če nam manjkajo podatki o
pacientu, v odločitvenem vozlišču ustavimo in napovemo razred z največjo frekvenco v tem vozlišču.
Pri dovolj podatkih pa se sprehodimo do lista drevesa, v katerem pa ravno tako napovemo razred z
največjo frekvenco. Pri napovedi lahko napovemo tudi verjetnost razreda.
Zdravnik lahko s pomočjo odločitvenega drevesa z neko verjetnostjo napove, ali ima pacient diabetes ali ne, kar pripomore k njegovi odločitvi, da ga pošlje na preiskavo sladkorja v krvi. Recimo, da
pride k zdravniku pacient, ki je star 22 let, ki nima hipertenzije in živi v Evropi. Zdravnik najprej pogleda
prvo odločitveno vozlišče v korenu drevesa, ki ga sprašuje o pacientovi starosti. Pomakne se po povezavi ≤ 60,5 na naslednje vozlišče, ki je tudi odločitveno. Novo odločitveno vozlišče ga sprašuje, ali ima

pacient hipertenzijo, kjer izbere povezavo z odločitvijo »ne«. Tako se premika, dokler ne pride do lista

drevesa, ki mu pove, da večina ljudi s temi lastnostmi nima diabetesa. Odločitveno drevo mu je tako
pomagalo pri odločitvi, da pacienta ni treba poslati na nadaljnje preiskave. Predstavljen primer je kratek in enostaven, v praksi so primeri težji, kjer nastopa precej več odločitvenih dejavnikov in odločitev
na prvi pogled ni samoumevna.
Poleg možnosti klasifikacije je s pomočjo odločitvenega drevesa možno odkriti znanje in pravila, ki
so skrita v velikih količinah podatkov. Tako lahko npr. iz drevesa enostavno ugotovimo, da ima pacient,

starejši od 60,5 let, po vsej verjetnosti diabetes, medtem ko pacient, mlajši od 60,5 let, diabetesa ver-

jetno nima.
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da
6

starost

≤ 60,5
da
4

da
1

> 60,5

ne
10

da ne
2 0

hipertenzija

da

ne

ne
3

da
3

starost
≤ 42,5

ne
10

ne
7

starost
> 42,5
da
1

da ne
0 1

≤ 25,5
ne
2

da
1

kontinent
Amerika
da ne
1 1

> 25,5

ne
6

da
2

kontinent

Evropa
da ne
0 1

Amerika

kontinent

Evropa

da ne
1 3

ne
1

da ne
0 3

Amerika
da ne
2 0

Evropa
da ne
0 1

Slika 27 Primer odločitvenega drevesa

Odločitveno drevo na sliki 27 je nastalo na podlagi podatkov, ki so prikazani v tabeli 9, pri čemer se
zadnji stolpec ni upošteval. Tabela vsebuje podatke za 16 pacientov, in sicer za vsakega starost, kontinent bivanja, podatek o hipertenziji, podatek o diabetesu in vsebnost sladkorja v krvi v milimolih na
liter, ki je bila izmerjena pri zadnjem obisku zdravnika. Za pacienta označimo, da ima sladkorno bolezen, če ima v krvi več kot 7 milimolov sladkorja na liter krvi.
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Tabela 9 Primer zdravstvenih podatkov pacientov

id

starost kontinent hipertenzija diabetes sladkor (mmol/l)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

25
26
25
60
25
60
61
59
25
60
25
25
60
61
25
26

Evropa
Amerika
Amerika
Evropa
Amerika
Amerika
Evropa
Evropa
Evropa
Amerika
Amerika
Evropa
Amerika
Evropa
Amerika
Amerika

ne
da
ne
da
ne
ne
da
ne
ne
da
ne
ne
da
da
ne
ne

ne
ne
ne
ne
da
da
da
ne
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
da

5,1
4,3
5,9
2,8
7,3
8,8
8,1
6,1
6,0
9,8
5,9
5,3
6,9
8,1
4,2
6,9

Psevdokoda 8 Algoritem indukcije odločitvenega drevesa

Vhod:

< = učni pojasnjevalni podatki,
3 = učni izhodni podatki

Izhod: Â = korensko vozlišče zgrajenega odločitvenega drevesa, od
katerega vodijo povezave do listov
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

funkcija ustvariDrevo(<, 3)

ustvari vozlišče Â , ki vsebuje porazdelitev razredov v 3
če (1. zaustavitveni pogoj) vrni Â

za vsako spremenljivko v < izračunaj metriko čistosti
iz < izberi najčistejšo spremenljivko Y)•‘’

če (2. zaustavitveni pogoj glede na Y)•‘’ ) vrni Â

iz vozlišča Â ustvari A novih povezav glede na Y)•‘’

za vsako povezavo X = 1,2, . . . , A ustvari novo vozlišče s klicem

ustvariDrevo(< 5 , 35 ), kjer < 5 in 35 predstavljata učne primerke,

ki ustrezajo pogoju povezave X

vrni Â
konec funkcije

izpiši ustvariDrevo(<, 3)
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Zanima nas, zakaj ima odločitveno drevo v prvem odločitvenem vozlišču vprašanje o starosti pacienta in zakaj je meja 60,5? Pridemo do problema, kako zgraditi odločitveno drevo. Postopku gradnje
odločitvenega drevesa rečemo indukcija, lahko mu rečemo tudi rekurzivno deljenje. Cilj gradnje odločitvenega drevesa je, da pri vsaki delitvi vozlišča dobimo otroke vozlišča, tako da čim bolj jasno napovedujejo izhodno spremenljivko oz. njen razred. Želimo, da imamo čim čistejša vozlišča, oz. da v vozlišču čim več učnih primerkov pripada enemu razredu. V vsakem vozlišču moramo tako izmeriti uspešnost delitve, na podlagi katere se na koncu odločimo za najboljšo delitev. To izmerimo z metrikami
algoritem za indukcijo odločitvenega drevesa. Funkcija ustvariDrevo v psevdokodi 8 predstavlja rekur-

čistosti in nekaj teh je predstavljenih v naslednjih podpoglavjih. V psevdokodi 8 je predstavljen splošni
zivno funkcijo, ki prejme učne podatke in vrača korensko vozlišče odločitvenega drevesa. Funkcija naj-

prej ustvari vozlišče z odločitvami glede na izhodno spremenljivko 3 (vrstica 2). V 3. vrstici se preveri
prvi zaustavitveni pogoj, in če je zadoščen, se vrne vozlišče Â. Prvi zaustavitveni pogoj je izpolnjen, ko

so v vozlišču Â vsi učni primerki istega razreda. V praksi lahko ta pogoj omilimo in določimo, da se

rekurzija ustavi, ko je v vozlišču dovolj visok odstotek večinskega razreda ali ko vozlišče vsebuje malo

primerkov učne množice ali ko je dosežena maksimalna želena globina drevesa. Rekurzija se ustavi
tudi, če vsaka pojasnjevalna spremenljivka vsebuje enako vrednost za vse učne primerke. V tem primeru delitev niti ni izvedljiva (npr. vsi trije pacienti so iz Evrope, stari 25 let in nimajo hipertenzije). V

4. vrstici se za vsako pojasnjevalno spremenljivko v < izračuna metrika čistosti, ki določi, katero spremenljivko izberemo kot pogoj za delitev vozlišča. Cilj je delitev vozlišča tako, da se naredi najmanjšo
napako pri klasifikaciji oz. da bodo delitve čim čistejše, zato se izbere spremenljivko Y)•‘’ , ki to čistost

maksimizira (vrstica 5). V 6. vrstici se preveri drugi zaustavitveni pogoj, kjer se rekurzija ustavi, če ima
vsaj eden od otrok, ki so nastali po delitvi glede na spremenljivko Y)•‘’ , manj učnih primerkov, kot se

je jih minimalno zahtevalo. Pri delitvi vozlišča imamo tri možnosti, ki so odvisne od vrste izbrane spremenljivke glede na metriko čistosti in tudi od vrste odločitvenega drevesa, ki ga gradimo. Vse tri možnosti so prikazane na sliki 28.
Prva možnost (slika 28 (a)) nastopi, ko za delitev vozlišča izberemo kategorično spremenljivko in za
vsako kategorijo izbrane spremenljivke naredimo novo povezavo. Tako imamo za vsako opisno spremenljivko samo eno možno delitev.
Pri drugi možnosti (slika 28 (b)) delimo vozlišče prav tako glede na kategorično spremenljivko, vendar je drevo binarno, kar pomeni, da gresta iz vsakega odločitvenega vozlišča po dve povezavi. Vsaka
povezava predstavlja podmnožico kategorij izbrane spremenljivke, pri čemer sta si ti dve množici komplementarni. Možnih delitev je v tem primeru

, kjer je |E| število kategorij izbrane spremenljivke.

)|*| a)
)

Na primer, da imamo množico kategorij {Amerika, Azija, Afrika}, potem imamo

)+ a)
)

= 3 možne deli-

tve, in sicer {Amerika, Azija} ∨ {Afrika}, {Amerika, Afrika} ∨ {Azija} in {Azija, Afrika} ∨ {Amerika}.

Delitev {Amerika, Azija, Afrika} ∨ { } ni smiselna, saj bi bil v tem primeru pogoj ene povezave zadoščen
vsakemu učnemu primerku, pogoj druge povezave pa nobenemu.

Tretja možnost (slika 28 (c)) nastopi pri delitvi glede na številsko spremenljivko, kjer metrika čistosti
določi najboljši prag. Ena povezava predstavlja vrednosti enake ali manjše od praga, druga pa vrednosti
večje od praga. Možnih delitev je največ ? − 1, pri čemer je ? velikost učne množice. Delitev izvedemo
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tako, da vrednosti uredimo in ustvarimo delitev med dvema zaporednima vrednostma _5 in _5-8 , kjer

za prag določimo

• -• .
)

.

V naslednjem koraku algoritma vsaki povezavi X = 1,2, … , A priredimo vozlišče, ki ga vrne rekur-

zivni klic funkcije ustvariDrevo, ki mu kot argument podamo del učne množice < 5 in 35 , ki ustreza po-

goju povezave X delitvenega vozlišča Â.

kontinent ∈ {Evropa, Azija}

kontinent
Amerika
Azija
Evropa Afrika

ne

(a)

da

(b)

starost

≤ 50

> 50

(c)

Slika 28 Možne vrste delitve odločitvenega vozlišča

Poznamo dve vrsti odločitvenih dreves: klasifikacijsko odločitveno drevo, ki posameznike klasificira
v enega od razredov (npr. ima ali nima diabetesa), in regresijsko odločitveno drevo, ki posameznikom
določa številske vrednosti (npr. vsebnost sladkorja v krvi v milimolih na liter). Algoritmi za indukcijo
obeh vrst so med seboj zelo podobni in je vsem skupen rekurzivni algoritem v psevdokodi 8. Algoritmi
se razlikujejo predvsem pri izračunu čistosti delitve vozlišča. Najbolj znane metrike čistosti so napaka
klasifikacije, informacijski prirastek, stopnja informacijskega prirastka, Gini indeks,

)

-preizkus in vsota

kvadratov napak in so opisane v naslednjih podpoglavjih.

3.3.1 Napaka klasifikacije
Najenostavnejša metrika čistosti je napaka klasifikacije. Za vsako povezavo iz delitvenega vozlišča
izmerimo napako klasifikacije glede na večinski razred. Napake nato normaliziramo in seštejemo. Cilj
je izbrati spremenljivko in delitev, ki to vsoto normaliziranih napak minimizira. Enačba za izračun na-

pake v podatkih vozlišča Â je prikazana v enačbi (62), kjer E predstavlja množico vseh razredov učnih
primerkov iz D in ˜H¬O|DI odstotek vseh primerkov, ki ne pripadajo razredu O, v dani učni množici D.

Učni podatki D so sestavljeni iz pojasnjevalnih spremenljivk < in izhodne spremenljivke 3, ki vsebuje
razrede E. Enačba (62) nam torej pove, koliko je vozlišče Â čisto ali homogeno. Enačba za izračun na-

pake klasifikacije pri delitvi vozlišča Â glede na spremenljivko Y in delitev @ je prikazana v enačbi (63).
V enačbi (63) je A število možnih povezav, D so vsi učni primerki vozlišča Â, D5 so tisti učni primerki, ki

zadostujejo pogoju povezave X. Napaka se izračuna kot vsota napak otrok vozlišča Â, pri čemer vsako
vozlišče prispeva del napake sorazmerno glede na velikost učnih podatkov v njem.

0EHDI = 1 − max ˜HO|DI = min ˜H¬O|DI
`∈1

`∈1

61

(62)

Œ

|D5 |
0E‘,: HDI = $
0EHD5 I
|D|

(63)

5g8

Na sliki 29 je prikazan graf, ki prikazuje napako klasifikacije za različne porazdelitve dveh razredov

v učnih podatkih D. Iz grafa vidimo, da naredimo največjo napako, ko imata oba razreda v podatkih

enako verjetnost. Nobene napake pri napovedi ne naredimo, ko so podatki homogeni oz. ko je prisoten
samo eden od razredov.

Slika 29 Napaka klasifikacije glede na različne porazdelitve dveh razredov

Na primeru klasifikacije diabetesa izračunajmo napako klasifikacije za vsako spremenljivko in izvedimo delitev prvega korenskega vozlišča odločitvenega drevesa. Za izračun napak uporabimo tabelo 9.
Izračunajmo napako klasifikacije za spremenljivko hipertenzija in za
{da} ali {ne}.
)

0E‹5Œ•Ž’•T”5>“,{:“} ∨ {T•} HDI = $
5g8

)M a)
)

= 1 možno delitev, in sicer

|D5 |
min ˜H¬O|D5 I
|D| `∈1

|D8 |
|D) |
=
min ˜H¬O|D8 I +
min ˜H¬O|D) I
|D| `∈{:“,T•}
|D| `∈{:“,T•}
|D8 |
|D) |
=
min¹˜H¬{@~}|D8I, ˜H¬{?†}|D8Iº +
min¹˜H¬{@~}|D)I, ˜H¬{?†}|D)Iº
|D|
|D|
6
3 3
10
7 3
=
min , +
min
,
16
6 6
16
10 10
6 3 10 3
=
∙ +
∙
16 6 16 10
= 0,375

Po istem postopku izračunamo napako klasifikacije za spremenljivko kontinent, kjer je možna prav

tako samo ena delitev {ÛÂ^_A~} ∨ {]W†^XO~}.
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0E`•T’5T•T’,{2}Ž•Œ“} ∨ {ˆR•Ž5`“} HDI = 0,375
Ostane še spremenljivka starost, ki pa je številska in ima 15 možnih delitev. Vrednosti postavke
starost najprej uredimo po vrstnem redu. Povprečje med vsakima sosednjima vrednostma je potencialen prag za delitev. Urejene vrednosti starosti so naslednje: 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 59, 60,
60, 60, 60, 61, 61. Prag, ki je povprečje dveh enakih vrednosti, je nesmiseln, zato so možne delitve za
spremenljivko starost

) -)
)

= 25,5,

) - 3
)

= 42,5,

3- ,
)

= 59,5 in

,- 8
)

= 60,5.

Uporabimo enačbo (63) in izračunamo napako klasifikacije za vse možne delitve spremenljivke starost.

0E‘’“Ž•‘’,{4)

, } ∨ {f) , } HDI

0E‘’“Ž•‘’,{45),
0E‘’“Ž•‘’,{4

0E‘’“Ž•‘’,{4

} ∨ {f5), } HDI

3, } ∨ {f 3, } HDI

,, } ∨ {f ,, } HDI

)

= $
5g8

|D5 |
min ˜H¬O|D5 I
|D| `∈{:“,T•}

7
1 6
9
5 4
min , +
min ,
16
16
7 7
9 9
= 0,3125
=

= 0,3125
= 0,25
= 0,25

Za delitev tako izberemo spremenljivko starost, saj pri delitvi pri pragu 59,5 let in pri delitvi pri
pragu 60,5 let naredimo najmanjšo napako klasifikacije. V tem primeru se odločamo med dvema enakima možnostma. Recimo, da se odločimo za prag 60,5 let. V začetnem vozlišču naredimo dve povezavi,

kjer ima prva pogoj starost ≤ 60,5 in druga pogoj starost > 60,5. Vsaki povezavi nato priredimo voz-

lišče, ki ga pokličemo z rekurzivnim klicem funkcije ustvariDrevo. Pri klicu funkcije v prvi povezavi kot

argument podamo del učne množice, ki ji ustreza pogoj starost ≤ 60,5, in sicer učne primerke z id-jem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 in 16. Pri klicu funkcije v drugi povezavi pa ostale primerke z

id-jem 7 in 14. Končno zgrajeno odločitveno drevo pri uporabi napake klasifikacije kot metrike čistosti
je prikazano na sliki 27.

3.3.2 Informacijski prirastek
Informacijski prirastek (angl. information gain, IG) je ena od metrik čistosti za izbiro spremenljivke
pri delitvi vozlišča in se uporablja v algoritmu iterativnega razcepljanja, različica 3 (angl. Iterative Dichotomizer 3, ID3) [26], ki ga je leta 1986 predlagal Quinlan. Informacijski prirastek temelji na entropiji
[85], ki je metrika nezanesljivosti in odraža informacijsko vrednost podatkov. Informacijski prirastek
izračunamo tako, da najprej določimo entropijo za vozlišče, ki ga želimo deliti. Nato izračunamo entropijo po delitvi, tako da proporcionalno seštejemo entropije v otrocih vozlišča po delitvi. Razlika med
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prejšnjo entropijo in novo entropijo nam ovrednoti, koliko informacij smo z delitvijo pridobili, in to
imenujemo informacijski prirastek. Za delitveno spremenljivko in njeno delitev izberemo tisto z največjim informacijskim prirastkom. Od napake klasifikacije se razlikuje v tem, da upošteva frekvence vseh
razredov v vozlišču. V enačbi (64) je prikazana enačba za izračun entropije, kjer je E množica razredov,

˜HOI verjetnost razreda O v vozlišču in D učni podatki v vozlišču, sestavljeni iz pojasnjevalnih spremenljivk < in izhodne spremenljivke 3.

6 HDI = − $ ˜HOI log ) ˜HOI

(64)

`∈1

Izračunajmo entropijo 68 za primera, ko imamo v vozlišču 5 učnih primerkov z diabetesom in 5

brez ter entropijo 6) , ko imamo 9 učnih primerkov z diabetesom in 1 brez.

68 HDI = −

$

`∈{:“,T•}

˜HOI log ) ˜HOI

= −˜H@~I log ) ˜H@~I − ˜H?†I log ) ˜H?†I
5
5
5
5
= − log )
−
log )
10
10 10
10
=1
9
9
1
1
log )
−
log )
10
10 10
10
= 0,47

6) HDI = −

Opazimo, da je entropija izračunana v prvem primeru večja, saj smo bolj negotovi pri napovedi

razreda. V drugem primeru lahko namreč z veliko večjo verjetnostjo 0,9 napovemo, da ima pacient

diabetes, zato je tudi entropija oz. negotovost manjša.

Graf na sliki 30 s črno polno krivuljo prikazuje entropijo za različne porazdelitve dveh razredov v

učnih podatkih D. Podobno kot pri napaki klasifikacije (rdeča črtkana krivulja) vidimo na grafu, da je

entropija največja, ko sta oba razreda porazdeljena enakomerno, saj takrat z največjo negotovostjo

napovemo, ali pacient diabetes ima ali ne. Najmanjša entropija oz. negotovost pa nastopi, ko se v podatkih pojavlja samo en razred, in sicer ˜HO8 I = 0 ali ˜HO8 I = 1.
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Slika 30 Entropija glede na različne porazdelitve dveh razredov

Za izračun informacijskega prirastka moramo še izračunati entropijo po delitvi za vsako spremen-

ljivko Ú in vsako delitev @, kar naredimo z enačbo (65). V enačbi (65) izračunamo vsoto entropij 6HD5 I

vseh A vozlišč in jih proporcionalno utežimo z

|7 |
,
|7 |

kjer so D vsi učni primerki vozlišča Â, iz katerega

izhajajo povezave, in D5 učni primerki iz D, ki zadostujejo pogoju povezave X.
Œ

|D5 |
6‘,: HDI = $
6 HD5 I
|D|

(65)

5g8

Ko imamo izračunano entropijo 6 HDI vozlišča Â in entropijo 6‘,: HDI otrok vozlišča Â, potem lahko

iz tega izračunamo informacijski prirastek Q8‘,: HDI (enačba (66)), ki pove, koliko entropije oz. negotovosti smo izgubili z delitvijo. Cilj je najti takšno spremenljivko in delitev z največjim informacijskim prirastkom.
Q8‘,: HDI = 6HDI − 69,: HDI

(66)

Izračunajmo informacijski prirastek za vse spremenljivke in njihove delitve iz korenskega vozlišča s

podatki pacientov iz tabele 9. Najprej z enačbo (64) izračunajmo entropijo 6 HDI korenskega vozlišča.

6HDI = − $ ˜HOI log ) ˜HOI
=−

`∈1

$

`∈{:“,T•}

˜HOI log ) ˜HOI

= −˜H@~I log ) ˜H@~I − ˜H?†I log ) ˜H?†I
6
6 10
10
= − log )
− log )
16
16 16
16
= 0,9544
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Nato z enačbo (65) izračunajmo entropijo po delitvi korenskega vozlišča za hipertenzijo in njeno

delitev {@~} ∨ {?†}. D8 predstavlja tiste učne primerke, ki imajo hipertenzijo, in D) tiste, ki nimajo.
)

6‹5Œ•Ž’•T”5>“,{:“} ∨ {T•} HDI = $
5g8

|D5 |
6HD5 I
|D|

6
3
3 3
3
10
3
3
7
7
− log ) − log ) +
− log )
− log )
16
10
10 10
10
6
6 6
6
16
= 0,9258
=

Izračunamo entropijo po delitvi korenskega vozlišča še za ostale spremenljivke.

6`•T’5T•T’,{2}Ž•Œ“} ∨ {ˆR•Ž5`“} HDI = 0,9351
6‘’“Ž•‘’,{4)

, } ∨ {f) , } HDI

= 0,8163

6‘’“Ž•‘’,{4

3, } ∨ {f 3, } HDI

= 0,7956

6‘’“Ž•‘’,{45),

6‘’“Ž•‘’,{4

} ∨ {f5), } HDI

,, } ∨ {f ,, } HDI

= 0,8609

= 0,7552

Za vsako od delitev še izračunamo informacijski prirastek po enačbi (66).
Q8‹5Œ•Ž’•T”5>“,{:“} ∨ {T•} HDI = 6HDI − 6‹5Œ•Ž’•T”5>“,{:“} ∨ {T•} HDI
= 0,9544 − 0,9258
= 0,0286

Q8`•T’5T•T’,{2}Ž•Œ“} ∨ {ˆR•Ž5`“} HDI = 0,0193
Q8‘’“Ž•‘’,{4)

, } ∨ {f) , } HDI

= 0,1381

Q8‘’“Ž•‘’,{4

3, } ∨ {f 3, } HDI

= 0,1588

Q8‘’“Ž•‘’,{45),

Q8‘’“Ž•‘’,{4

} ∨ {f5), } HDI

,, } ∨ {f ,, } HDI

= 0,0935

= 0,1992
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Največji informacijski prirastek dobimo, če korensko vozlišče delimo glede na spremenljivko starost
pri pragu 60,5. Končno zgrajeno odločitveno drevo pri uporabi informacijskega prirastka kot metrike
čistosti je prikazano na sliki 31.
da
6

starost

≤ 60,5
da
4

da
4

> 60,5
da ne
2 0

ne
10

kontinent

Amerika

ne
10

Evropa

ne
5

da ne
0 5

starost
≤ 25,5

> 25,5
da
3

da ne
1 3

ne
2

hipertenzija
ne

da
da
1

ne
2

da ne
2 0

starost
≤ 43

> 43

da ne
0 1

da ne
1 1

Slika 31 Odločitveno drevo, zgrajeno z metriko čistosti informacijskega prirastka

3.3.3 Stopnja informacijskega prirastka

V primeru, da naše drevo ni binarno in da lahko vodi iz vozlišča Â več povezav, daje informacijski

prirastek prednost tistim delitvam s čim več povezavami. Recimo, da bi v podatkih za vseh 16 pacientov

imeli njihova prebivališča z ulico, kjer bi vsak od 16 pacientov imel svojo ulico. Entropija v vsakem vozlišču takšne delitve bi bila 0 in informacijski prirastek bi bil maksimalen, saj bi s takšno delitvijo izgubili
vso negotovost, gradnja drevesa pa bi se ustavila. Takšna delitev pa v praksi vseeno ne bi bila preveč
uporabna, saj bi lahko novi pacienti, za katere bi želeli uporabiti odločitveno drevo, živeli v ulicah, ki jih
v drevesu ne bi našli, prav tako pa bi lahko bil kdo iz ulice, ki bi jo v odločitvenem drevesu sicer našli,
vendar bi verjetno za njega postavili napačno napoved. Potrebujemo torej mehanizem, da takšne pretirane delitve kaznujemo. Uvedimo entropijo delitve z enačbo (67), ki temelji na porazdelitvi učnih posameznikov v vozliščih povezav.
Œ

|D5 |
|D5 |
6Ú‘,: HDI = − $
log )
|D|
|D|

(67)

5g8

Primerjajmo entropijo delitve v primeru, da paciente delimo glede na ulico, kjer ima vsak svojo
ulico in glede na kontinent.
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6Ú

•5:“,{ •5:“ 8} ∨ { •5:“ )}∨ ,… ∨ { •5:“ 8 } HDI

8

= −$
=4

5g8

1
1
log )
16
16

9
9
7
7
log )
− log )
16
16 16
16
= 0,9887

6Ú`•T’5T•T’,{ˆR•Ž5`“} ∨ {2}Ž•Œ“} HDI = −

Entropija delitve je v primeru delitve glede na ulico večjo kot v primeru delitve glede na kontinent.
Stopnja informacijskega prirastka preveč razdrobljene delitve kaznuje, tako da informacijski prirastek
deli z entropijo delitve. Enačba stopnje informacijskega prirastka je podana v enačbi (68). Za delitev se
izbere delitvena spremenljivka in delitev z največjo stopnjo informacijskega prirastka. Algoritem za
gradnjo odločitvenega drevesa C4.5 [25] uporablja za metriko čistosti stopnjo informacijskega prirastka.

8

‘,: HDI

=

Q8‘,: HDI
6Ú‘,: HDI

(68)

Izračunajmo stopnjo informacijskega prirastka za vse spremenljivke in njihove delitve iz korenskega
vozlišča s podatki pacientov iz tabele 9.
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=
6
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−
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16
16 16
16
0,0286
=
0,9544
= 0,03
=

= 0,0196
= 0,1397
= 0,0946
= 0,1665
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‘’“Ž•‘’,{4 ,, } ∨ {f ,, } HDI

= 0,3665

Največjo stopnjo informacijskega prirastka nam ponudi delitev glede na spremenljivko starost pri
pragu 60,5. Končno zgrajeno odločitveno drevo pri uporabi stopnje informacijskega prirastka kot metrike čistosti je prikazano na sliki 31 in je v danem primeru enako, kot če bi uporabili informacijski
prirastek.

3.3.4 Indeks Gini

Indeks Gini je metrika čistosti, ki je definirana z enačbo (69), kjer je E množica razredov, ˜HO5 I

verjetnost X-tega razreda v vozlišču in D so učni podatki v vozlišču, za katerega indeks Gini računamo.
Podobno kot za napako klasifikacije in informacijski prirastek se tudi indeks Gini izračuna za vsakega

otroka, ki izhajajo iz vozlišča Â. Vsak otrok vozlišča Â nato proporcionalno prispeva k skupni vrednosti

indeksa Gini, ki je posledica delitve, kar je prikazano v enačbi (70), kjer so D5 učni primerki iz D, ki za-

dostujejo pogoju povezave X, A število povezav iz vozlišča Â, Y delitvena spremenljivka in @ njena delitev.

8X?XHDI = 1 − $ ˜) HOI
Œ

(69)

`∈1

|D5 |
8X?X‘,: HDI = $
8X?XHD5 I
|D|

(70)

5g8

Cilj je najti delitev s čim manjšim indeksom Gini. Slika 32 prikazuje graf, kjer je s polno črto prikazan
indeks Gini za različne porazdelitve dveh razredov v učnih podatkih. Tudi tu velja, da je največja vrednost indeksa Gini takrat, ko je delitev najbolj nečista, in sicer ko je verjetnost obeh razredov enaka.
Na grafu sta narisani tudi krivulji za entropijo in napako klasifikacije, ki prikazujeta, da je namen vseh
treh metrik čistosti enak, to je najmanjša čistost pri enaki porazdelitvi razredov, ko je ˜HOI = 0,5 in
največja čistost, ko imamo v podatkih samo en razred ˜HO8 I = 0 ali ˜H;8 I = 1.
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Slika 32 Gini indeks glede na različne porazdelitve dveh razredov

Indeks Gini se uporablja v algoritmu za gradnjo klasifikacijskih odločitvenih dreves (angl. Classification and Regression Trees, CART) [24]. Tako kot informacijski prirastek daje tudi indeks GINI prednost
pretiranim delitvam, zato gradi algoritem CART samo binarna drevesa.
Za primer izračunajmo indeks Gini za vse spremenljivke in njihove delitve iz korenskega vozlišča s
podatki pacientov iz tabele 9.
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8X?X`•T’5T•T’,{2}Ž•Œ“} ∨ {ˆR•Ž5`“} HDI = 0,4563
8X?X‘’“Ž•‘’,{4)

, } ∨ {f) , } HDI

= 0,3849

8X?X‘’“Ž•‘’,{4

3, } ∨ {f 3, } HDI

= 0,3667

8X?X‘’“Ž•‘’,{45),

8X?X‘’“Ž•‘’,{4

} ∨ {f5), } HDI

,, } ∨ {f ,, } HDI

= 0,4087

= 0,3571

Iz rezultatov razberemo, da tudi metrika čistosti indeks Gini določi delitev prvega korenskega voz-

lišča glede na spremenljivko starost pri pragu 60,5 let. Končno zgrajeno odločitveno drevo pri uporabi
70

indeksa Gini kot metrike čistosti je prikazano na sliki 31 in je v danem primeru enako, kot če bi uporabili
informacijski prirastek ali stopnjo informacijskega prirastka.
2 -preizkus

3.3.5

)

povezanosti spremenljivk

-preizkus je priljubljena statistična metoda za določanje povezanosti dveh kategoričnih spre-

menljivk, ki jo je razvil angleški matematik Karl Pearson. Uporabi se lahko tudi kot metrika čistosti, tako
da se preveri povezanost med odvisno spremenljivko in neodvisno spremenljivko, ki bi jo želeli uporabiti za delitev. Neodvisna spremenljivka, ki je najbolj povezana z odvisno spremenljivko, kjer vrne
)

-preizkus najvišjo vrednost, se uporabi kot delitvena spremenljivka. Vrednost

tudi za zaustavitveni pogoj, če z določeno stopnjo zaupanja

)

lahko uporabimo

ugotovimo, da odvisna spremenljivka ni

povezana z nobeno drugo spremenljivko.
Opišimo postopek za izračun povezanosti odvisne in neodvisne spremenljivke. Najprej moramo
med odvisno in neodvisno spremenljivko ustvariti kontingenčno ali dvorazsežno tabelo dejanskih in
pričakovanih frekvenc, prikazano v tabeli 10, kjer je c število razredov, r število kategorij neodvisne
spremenljivke, ‡5> število učnih primerkov z razredom ;> in vrednostjo neodvisne spremenljivke 75 , ‡5∗

število vseh učnih primerkov z vrednostjo neodvisne spremenljivke 75 , ‡∗> število vseh učnih primerkov
z razredom ;> in ? število vseh učnih primerkov. Če frekvence normaliziramo z enačbo (71), dobimo

verjetnosti za posamezno celico. Iz izreka o neodvisnosti dogodkov lahko izračunamo pričakovane frekvence ‡5>Á , kar je prikazano v enačbi (72). Izrek o neodvisnosti dogodkov pravi, da sta dogodka ] in €

neodvisna takrat, ko je ˜H] ∩ €I = ˜H]I ∙ ˜H€I.

Tabela 10 Kontingenčna tabela dejanskih in pričakovanih frekvenc med odvisno in neodvisno spremenljivko
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…

Neodvisna
spremenljivka

Odvisna spremenljivka

7Ž

Skupaj

O8
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Á
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‡)8
Á
‡)8
‡Ž8
Á
‡Ž8
‡∗8

O)

‡8)
Á
‡8)
‡))
Á
‡))
‡Ž)
Á
‡Ž)
‡∗)

…

O:

‡8:
‡8Á:
‡):
‡)Á:
‡Ž:
‡ŽÁ:
‡∗:

Skupaj
‡8∗

‡)∗
‡Ž∗
?

A5> =

‡5>
?

(71)

71

˜H]€I = ˜H]I ∙ ˜H€I

˜Hš = 75 , ; = ;> I = ˜Hš = 75 I ∙ ˜¹ ; = ;> º
A5>

‡5>
?
‡5>

(72)

= A5∗ ∙ A∗>
‡5∗ ‡∗>
∙
? ?
‡5∗ ∙ ‡∗>
=
?
Á
= ‡5>
=

Če sta odvisna in neodvisna spremenljivka popolnoma neodvisni druga od druge, so dejanske in

pričakovane frekvence enake ‡5> = ‡5>Á . Večje kot so razlike med dejanskimi in pričakovanimi spremen-

ljivkami, bolj sta odvisna in neodvisna spremenljivka povezani. To povezanost zmerimo s Pearsonovo
)

-statistiko, ki je prikazana v enačbi (73).
)

Ž

)

¹‡5> −‡5>Á º
= $$
‡5>Á
:

(73)

5g8 >g8

Ničelna domneva zato predpostavlja, da razlik med dejanskimi in pričakovanimi frekvencami ni,
torej da sta spremenljivki neodvisni druga od druge. Verjetnost, da napačno zavrnemo ničelno hipotezo o neodvisnosti dveh spremenljivk ali A-Â^†@?_Yt, dobimo iz

delitev za Pearsonovo

)

)

porazdelitve, ki je ničelna poraz-

-statistiko in ima parameter prostostne stopnje @‡ = HF − 1IH^ − 1I. Cilj je

najti neodvisno spremenljivko in njeno delitev, ki je čim bolj povezana z odvisno spremenljivko, kar
pomeni, da ima Pearsonova

)

-statistika čim večjo vrednost

Za primer izračunajmo Pearsonovo

)

)

oz. da ima čim manjšo A-Â^†@?_Y•.

-statistiko za vse spremenljivke in njihove delitve iz koren-

skega vozlišča s podatki pacientov iz tabele 9. Tabela 11 prikazuje kontingenčno tabelo dejanskih in
pričakovanih frekvenc med odvisno spremenljivko diabetes in neodvisno spremenljivko hipertenzija.
Tabela 11 Kontingenčna tabela dejanskih in pričakovanih frekvenc med spremenljivkama diabetes in hipertenzija

Diabetes

Hipertenzija

da

da

ne
Skupaj

‡88 = 3
6∙6
Á
‡88
=
= 2,25
16
‡)8 = 3
10 ∙ 6
Á
‡)8
=
= 3,75
16
‡∗:“ = 6

ne

‡8) = 3
6 ∙ 10
Á
‡8)
=
= 3,75
16
‡)) = 7
10 ∙ 10
Á
‡))
=
= 6,25
16
‡∗T• = 10
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Skupaj
‡:“∗ = 6
‡T•∗ = 10
? = 16
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)

¹‡5> −‡5>Á º
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‡5>Á
5g8 >g8
)

H‡58 −‡58Á I) H‡5) −‡5)Á I)
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+
‡58Á
‡5)Á
=
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Á I)
Á I)
Á I)
Á I)
H‡88 −‡88
H‡8) −‡8)
H‡)8 −‡)8
H‡)) −‡))
+
+
+
Á
Á
Á
Á
‡88
‡8)
‡)8
‡))

H3 − 2,25I) H3 − 3,75I) H3 − 3,75I) H7 − 6,25I)
+
+
+
2,25
3,75
3,75
6,25
= 0,64
=

A-Â^†@?_Y•

)

= 0,4237

Iz teoretične porazdelitve lahko izračunamo A-Â^†@?_Y• za

)

= 0,64 pri @‡ = H2 − 1IH2 − 1I =

1 prostostni stopnji in dobimo, da je A-Â^†@?_Y• = 0,4237. Če postavimo mejo za zavrnitev ničelne
hipoteze oz. stopnjo značilnosti na

= 0,05, potem ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, da sta spre-

menljivki hipertenzija in diabetes neodvisni, saj je verjetnost, da bi se zmotili, prevelika. V primeru, da
nobena od spremenljivk ni povezana z odvisno spremenljivko, lahko rekurzijo končamo.
)

`•T’5T•T’,{2}Ž•Œ“} ∨ {ˆR•Ž5`“}
)

)

)

)

Vrednost

)

= 0,4233

A-Â^†@?_Y• = 0,5153

‘’“Ž•‘’,{4) , } ∨ {f) , }

= 2,8614

‘’“Ž•‘’,{45), } ∨ {f5), }

= 2,0487

‘’“Ž•‘’,{4 3, } ∨ {f 3, }

= 3,4844

‘’“Ž•‘’,{4 ,, } ∨ {f ,, }

= 7,7971

A-Â^†@?_Y• = 0,0907
A-Â^†@?_Y• = 0,1523
A-Â^†@?_Y• = 0,0619
A-Â^†@?_Y• = 0,0052

je najvišja za spremenljivko starost pri meji 60,5 let in tudi A-Â^†@?_Y• je manjša od

0,05, zato se odločimo za delitev korenskega vozlišča. Končno zgrajeno odločitveno drevo pri uporabi
)

-preizkus povezanosti spremenljivk kot metrike čistosti in brez upoštevanja maksimalne

A-Â^†@?_Y•X pri

= 0,05 kot pogoj delitve je prikazano na sliki 31. V primeru, da določimo stopnjo

značilnosti, oz. da sme biti maksimalna A-Â^†@?_Y• 0,05, dobimo odločitveno drevo, prikazano na sliki

33. Delitev v levem otroku korenskega drevesa, se ne sme izvesti, saj daje
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)

-preizkus najmanjšo

A-Â^†@?_Y• pri delitveni spremenljivki kontinent, in sicer 0,0778, kar je več kot 0,05. Temu rečemo
tudi predhodno klestenje, kar je podrobneje obravnavano v poglavju 3.3.8.
da
6

ne
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starost

≤ 60,5

> 60,5
da ne
2 0

da ne
4 10

Slika 33 Odločitveno drevo, zgrajeno z metriko čistosti

)

Metrika čistosti

)

2

-preizkusa z upoštevanjem stopnje značilnosti = 0,05

-preizkus se uporablja v algoritmu za gradnjo odločitvenega drevesa z imenom

avtomatski detektor interakcij (angl. Chi-square Automatic Interaction Detector, CHAID) [86].

CHAID najprej kategorične pojasnjevalne spremenljivke z več kategorijami (npr. {Amerika} ∨ {Afrika}

∨ {Azija}) skrči na binarne (npr. {]W†^XO~, ]‡^XO~} ∨ {]<X ~}), tako da iterativno združuje dve po

dve kategoriji, na način, da poišče dve kategoriji, ki sta čim manj povezani z odvisno spremenljivko. Ko
so vse spremenljivke pretvorjene v binarne, zgradi drevo z metriko čistosti

)

-preizkusa. Pri združeva-

nju kategorij kategoričnih spremenljivk in pri gradnji drevesa uporablja Bonferronijev popravek

A-Â^†@?_Y•X [87], saj lahko pri večkratnem izvajanju preizkusov hipotez po naključju pridemo do značilne A-Â^†@?_Y•X, ki je manjša od 0,05.

3.3.6 Vsota kvadratov napak
Podobno kot pri določanju parametrov pri linearni regresiji, lahko tudi pri gradnji regresijskega odločitvenega drevesa uporabimo vsoto kvadratov napak. Vsoto kvadratov napak v tem primeru uporabimo kot metriko čistosti za gradnjo regresijskega drevesa, kar pomeni, da je v tem primeru odvisna
spremenljivka numerična in ne kategorična. Vsota kvadratov napak kot metrika čistosti je definirana v
enačbi (74), kjer seštejemo kvadrate vseh napak, ki so definirane kot razlike med vrednostmi odvisne
spremenljivke ;5 in njeno povprečno vrednostjo ;¿. D predstavlja učne podatke v vozlišču, za katerega

računamo vsoto kvadratov napak. Napoved v vozlišču je definirana kot povprečna vrednost odvisne
spremenljivke. Kasneje spoznamo tip regresijskega drevesa, kjer napoved v vozlišču dobimo s pomočjo
linearne regresije, izvedene na učnih podatki vozlišča, kjer za metriko čistosti uporabimo kar funkcijo
stroška prikazano v enačbi (22).
|7 |

ÚÚÛHDI = $ H;5 − ;¿I

)

5g8

(74)

Podobno, kot za prejšnje metrike čistosti se tudi vsota kvadratov napak izračuna za vsakega otroka,

ki izhajajo iz vozlišča Â. Vsak otrok vozlišča Â nato prispeva k skupni vrednosti vsote kvadratov napak,

ki je posledica delitve, kar je prikazano v enačbi (75), kjer so D5 učni primerki iz D, ki zadostujejo pogoju

povezave X, A število povezav iz vozlišča Â, s delitvena spremenljivka in @ njena delitev. Cilj je najti de-

litev s čim manjšo vsoto kvadratov napak.
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Za primer izračunajmo vsoto kvadratov napak za vse spremenljivke in njihove delitve iz korenskega
vozlišča s podatki pacientov iz tabele 9.
)

ÚÚÛ‹5Œ•Ž’•T”5>“,{:“} ∨ {T•} HDI = $ ÚÚÛHD5 I
5g8

= ÚÚÛHD8 I + ÚÚÛHD) I
= 34,5333 + 14,685
= 49,2183

ÚÚÛ`•T’5T•T’,{2}Ž•Œ“} ∨ {ˆR•Ž5`“} HDI = 48,0743
ÚÚÛ‘’“Ž•‘’,{4)

, } ∨ {f) , } HDI

= 44,5943

ÚÚÛ‘’“Ž•‘’,{4

3, } ∨ {f 3, } HDI

= 39,1683

ÚÚÛ‘’“Ž•‘’,{45),

ÚÚÛ‘’“Ž•‘’,{4

} ∨ {f5), } HDI

,, } ∨ {f ,, } HDI

= 40,4765

= 43,1693

Iz rezultatov razberemo, da metrika čistosti vsota kvadratov napak določi delitev prvega koren-

skega vozlišča glede na spremenljivko starost pri pragu 59,5 let. Končno zgrajeno regresijsko odločit-

veno drevo pri uporabi vsote kvadratov napak kot metrike čistosti je prikazano na sliki 34. Vsota kvadratov napak se uporablja v algoritmu za gradnjo regresijskih odločitvenih dreves CART [24], ki gradi
samo binarna drevesa.
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Slika 34 Regresijsko odločitveno drevo, zgrajeno z metriko čistosti vsote kvadratov napak

3.3.7 Regresijsko odločitveno drevo M5
V tem podpoglavju opišemo algoritem za gradnjo regresijskega odločitvenega drevesa M5 [27], ki
za metriko čistosti uporablja standardni odklon odvisne spremenljivke. Od regresijskega drevesa CART
se razlikuje predvsem po tem, da v listih odločitvenega drevesa za napoved ne uporabi povprečno vrednost odvisne spremenljivke, ampak iz učnih podatkov v listu zgradi linearni model z linearno regresijo.
Takšnemu modelu rečemo tudi segmentirani linearni model, saj se za različne segmente podatkov izračuna linearni model. Segmente določajo neodvisne spremenljivke, tako da ima vsak segment svoje
specifične lastnosti, kar vodi v različne linearne modele. S segmentiranim modelom lahko zato poiščemo nelinearne odvisnosti med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami. Zato da ima algoritem M5
dovolj podatkov za gradnjo linearnega modela, predčasno ustavi deljenje vozlišča, ko je v njem malo
učnih primerkov ali ko je standardni odklon dovolj majhen. Standardni odklon v vozlišču, ki predstavlja
standardni odklon vzorca, je prikazan v enačbi (76).
ÚÚÛHDI
ÚDHDI = =
|D| − 1

76

(76)

Za metriko čistosti delitve se izračuna standardni odklon za vsakega otroka, ki izhajajo iz vozlišča Â.

Vsak otrok vozlišča Â nato proporcionalno prispeva k skupni vrednosti standardnega odklona, ki je po-

sledica delitve, kar je prikazano v enačbi (77), kjer so D5 učni primerki iz D, ki zadostujejo pogoju pove-

zave X, A število povezav iz vozlišča Â, Y delitvena spremenljivka in @ njena delitev. Cilj je najti delitev s

čim manjšim standardnim odklonom.
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|D5 |
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(77)

Ko se gradnja regresijskega odločitvenega drevesa konča, se v vsakem listu drevesa zgradi linearni
model, ki smo ga spoznali v podpoglavju 3.2. Za gradnjo linearnega modela moramo kategorične neodvisne spremenljivke pretvoriti v slamnate spremenljivke (angl. dummy variables). Algoritem M5 vsebuje še druge podrobnosti, kot so klestenje drevesa, kjer poddrevesa zamenjujemo z listi linearnih
modelov in poenostavljanje linearnega modela v listih z odstranjevanjem nepomembnih neodvisnih
spremenljivk.
Za primer izračunajmo standardni odklon za vse spremenljivke in njihove delitve iz korenskega vozlišča s podatki pacientov iz tabele 9.
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= 1,6622

ÚD‘’“Ž•‘’,{4

3, } ∨ {f 3, } HDI

= 1,5473

ÚD‘’“Ž•‘’,{45),

ÚD‘’“Ž•‘’,{4

} ∨ {f5), } HDI

,, } ∨ {f ,, } HDI

= 1,5966

= 1,5945

Končno drevo je prikazano na sliki 35, kjer smo zaradi lažje in primernejše vizualizacije v listih poenostavili gradnjo linearnega modela in uporabili za napoved sladkorja samo numerično spremenljivko
starost. Minimalno število učnih primerkov v listu, potrebno za nadaljnjo delitev vozlišča, je bilo nastavljeno na 7.
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starost

≤ 59,5
> 59,5
kontinent

Amerika

Evropa

Slika 35 Regresijsko odločitveno drevo zgrajeno z algoritmom M5

3.3.8 Klestenje odločitvenega drevesa
Problem prekomernega prileganja smo spoznali v podpoglavju 2.2. Odločitvena drevesa, zgrajena
na učnih podatkih, ki vsebujejo šum in so zgrajena brez tehnike klestenja, vsebujejo delitve, ki odražajo
šum v podatkih. Namen klestenja je, da se takšnih delitev znebimo, saj so pri napovedih na novih podatkih neuporabne. S klestenjem dobimo manjše drevo in primernejše za interpretacijo, po drugi strani
pa izboljšamo napovedovanje na novih podatkih. Poznamo dve vrsti klestenja, in sicer predhodno klestenje in naknadno klestenje. Nekaj metod predhodnega klestenja smo spoznali že pri splošnem opisu
algoritma za gradnjo odločitvenega drevesa na začetku poglavja 3.3. V nadaljevanju podrobneje obravnavamo obe vrsti klestenja.

3.3.8.1 Predhodno klestenje
Predhodno klestenje se izvaja med gradnjo drevesa in preprečuje nepomembne delitve vozlišč,
tako da konča rekurzijo. S tega stališča ga lahko obravnavamo tudi kot zaustavitveni pogoj gradnje
drevesa. Najpogostejša metoda predhodnega klestenja je končanje rekurzije, ko imamo v vozlišču
preddefiniran odstotek večinskega razreda. Za primer uporabimo predhodno klestenje na drevesu na
sliki 27, tako da pri gradnji drevesa ustavimo rekurzijo, ko v listu prevladuje večinski razred z vsaj 70 %.
Rezultat končnega drevesa je prikazan na sliki 36.
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da
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> 60,5

da ne
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da ne
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Slika 36 Primer drevesa s predhodnim klestenjem, ko se v vozlišču zahteva vsaj 70 % večinskega razreda

Naslednja tehnika predhodnega klestenja preneha rekurzijo, ko število učnih primerkov v vozlišču
pade pod nastavljeno mejo. Tako preprečimo gradnjo odločitvenega drevesa, ki bi v listih imelo premalo učnih primerkov, saj bi bilo takšno drevo prekomerno prilagojeno učnim podatkom. Primer oklestenega drevesa, kjer se za pogoj delitve vozlišča zahteva vsaj 10 učnih primerkov vozlišča, je viden na
sliki 37. Podobna tehnika je tudi prenehanje rekurzije, ko delitev vodi v vsaj eno vozlišče s premalo
posamezniki. Med samo gradnjo drevesa takšne delitve zavržemo, čeprav so glede na izbrano metriko
čistosti najuspešnejše. Tako se glede na metriko čistosti odločamo med tistimi delitvami, ki zadostujejo
pogoju.
da
6

ne
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starost
≤ 60,5
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4

> 60,5

ne
10

da ne
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da ne
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Slika 37 Primer drevesa s predhodnim klestenjem, ko se v vozlišču zahteva vsaj 10 učnih primerkov

Za predhodno klestenje lahko uporabimo tudi maksimalno globino drevesa. Primer je prikazan na
sliki 38, kjer je maksimalna globina drevesa nastavljena na 2.
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Slika 38 Primer drevesa s predhodnim klestenjem pri maksimalni globini drevesa 2

Primerno delitev vozlišča izberemo s pomočjo metrike čistosti, ki pa lahko služi tudi za predhodno
klestenje. Primer takšnega klestenja smo pokazali v podpoglavju 3.3.5, kjer smo zgradili odločitveno
drevo z metriko čistosti

)

-preizkusa. Kot prag za končanje rekurzije smo določili

Â^†@?_Y•, ki jo dobimo iz vrednosti

)

= 0,05, in če A-

, in njene ničelne porazdelitve pade pod ta prag, rekurzijo kon-

čamo. Primer takšnega odločitvenega drevesa je prikazan na sliki 33. Pri izbiri praga moramo biti pazljivi. Pri preveč prepustnem pragu, dobimo velika drevesa, ki so prekomerno prilagojena učnim podatkom, medtem ko pri preveč neprepustnem pragu dobimo majhna odločitvena drevesa premalo prilagojena učnim podatkom (angl. under-fitted). Odločitvena drevesa, ki so premalo prilagojena učnim
podatkom, so nepraktična, medtem ko preveč prilagojena drevesa še vedno lahko naknadno oklestimo, kar si pogledamo v naslednjem podpoglavju.

3.3.8.2 Naknadno klestenje
Naknadno klestenje je druga vrsta klestenja, ki se za razliko od predhodnega klestenja izvede šele
po tem, ko je drevo že zgrajeno. Naknadno klestenje odstrani delitve odločitvenega vozlišča in poddrevo spremeni v list, če se meni, da je delitev preveč prilagojena učnim podatkom. Tako dobimo
manjša, bolj kompaktna odločitvena drevesa, ki v praksi tudi boljše klasificirajo nove podatke, ki niso
sodelovali v postopku učenja. Poznamo več metod naknadnega klestenja in nekaj jih bomo opisali v
nadaljevanju.
Ena od metod naknadnega klestenja je klestenje z oceno pričakovane napake, ki temelji na Laplaceovi oceni napake (enačba (78)) in se uporablja pri algoritmu C4.5 [25]. Enačba (78) prikazuje enačbo

za oceno napake v vozlišču z učnimi podatki D, kjer je F število učnih primerkov z večinskim razredom,

|E| število razredov in |D| število vseh učnih primerkov. Pri izračunu ocene napake se predpostavlja,

da je verjetnost razredov enaka.

ÛHDI =

|D| − F + |E| − 1
|D| + |E|

80

(78)

Oceno napake poddrevesa vozlišča Â izračunamo z enačbo (79), kjer je A število možnih povezav,

D so učni primerki vozlišča Â in D5 tisti učni primerki, ki zadostujejo pogoju povezave X. Če je ocena

napake v vozlišču manjša kot v poddrevesu, vejo oklestimo in vozlišče spremenimo v list. Napako v listu
izračunamo z enačbo (78). Enačbe (79) za liste ne moremo uporabiti, saj jih niti ne moremo klestiti. V
primeru vozlišča, ki ima za otroke liste, zato velja, da je minHÛHD5 I, ÛŒ•::Ž•}• HD5 II = ÛHD5 I.
Œ

ÛŒ•::Ž•}• HDI = $
5g8

|D5 |
minHÛHD5 I, ÛŒ•::Ž•}• HD5 II
|D|

(79)

Na primeru odločitvenega drevesa na sliki 27 izvedimo klestenje z oceno pričakovane napake. Za
vse liste z enačbo (78) izračunamo oceno pričakovane napake in z enačbo (79) izračunamo ocene napak
za vsa odločitvena vozlišča in njihova poddrevesa. Na sliki 39 je prikazano oklesteno odločitveno drevo,
pri katerem so oklestena poddrevesa prekrižana. Zraven vsakega vozlišča je napisana njihova ocena
napake in ocena napake poddrevesa. Kjer je ocena napake vozlišča manjša ali enaka kot ocena napake
poddrevesa, je poddrevo oklesteno.
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Slika 39 Odločitveno drevo, oklesteno z oceno pričakovane napake

Quinlan je leta 1987 za ocenitev napake odločitvenih vozlišč, njihovih poddreves in listov predlagal
uporabo množice za klestenje (angl. prunning set) [88], ki ne sodeluje v postopku učenja. Množico za
klestenje uporabimo za določanje ocene napake vozlišča in poddrevesa. Množico za klestenje dobimo
tako, da jo naključno vzorčimo iz učne množice, kar je prikazano na sliki 40. To vrsto klestenja imenujemo klestenje z zmanjševanjem napake (angl. reduced error pruning) [89].
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Slika 40 Množico za klestenje vzorčimo iz učne množice

Ena od metod naknadnega klestenja je tudi klestenje z oceno stroška kompleksnosti (angl.
cost-complexity pruning), ki se uporablja pri odločitvenih drevesih CART [24]. Ta vrsta klestenja najprej

zgradi več dreves >, , >8 , … , >” , kjer je >, prvotno neoklesteno drevo in >” samo korensko vozlišče dre-

vesa. Vsako drevo >5-8 je zgrajeno iz predhodnega drevesa >5 , ∀ X ∈ {0,1, … , < − 1}, tako da se oklesti

eno poddrevo. Za klestenje se izbere tisto poddrevo, ki ima najmanjši strošek kompleksnosti ÚE, ki se

izračuna z enačbo (80), kjer je > drevo, D učna množica, 0EH>, DI napaka klasifikacije odločitvenega
drevesa, |¶XY•XH>I| število listov drevesa > in _O¶†Y•†?_H>, ÂI drevo, ki mu oklestimo vozlišče Â.
ÚEHDI =

0EH_O¶†Y•†?_H>, ÂI, DI − 0EH>, DI
|¶XY•XH>I| − |¶XY•XH_O¶†Y•†?_H>, ÂII|

(80)

Ko imamo zaporedje dreves zgrajeno, moramo vsakega oceniti in za končno oklesteno drevo izberemo tisto drevo z najboljšo oceno. Za oceno uporabimo množico za klestenje, saj bi v primeru ocenitve
na učni množici najboljšo oceno dalo prvotno neoklesteno drevo.

3.4 Rekurzivno deljenje linearnih modelov
V poglavju 3.3 smo pri gradnji odločitvenega drevesa v vsakem vozlišču z metrikami čistosti računali, kako naprej deliti dano vozlišče. V tem poglavju prav tako gradimo odločitveno drevo, vendar
zgradimo v vsakem vozlišču parametrične linearne modele in na podlagi njih izberemo delitvene spremenljivke in meje delitve. Podobno kot pri odločitvenem modelu M5 gradimo tudi v tem primeru segmentirani model, ki pa se od odločitvenega drevesa M5 razlikuje predvsem po načinu delitve vozlišča.
Algoritem rekurzivnega deljenja na osnovi statističnih modelov so leta 2008 predstavili Achim Zeileis,
Torsten Hothorn in Kurt Hornik [28] in je opisan v nadaljevanju.
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Rekurzivno deljenje na osnovi statističnih modelov je s funkcijo ustvariDrevoSM prikazano v psevdokodi 9. Najprej se določi statistični model ‡ÖH<, +I, tako da parametri + minimizirajo funkcijo stroška

2H+I (vrstica 2). Pri določanju modela se upoštevajo samo neodvisne spremenljivke Y, ki so namenjene
gradnji linearnega modela

. Preostale neodvisne spremenljivke ö, ki jim rečemo delitvene spremen-

ljivke, se pa uporabijo za odločitve v drevesu. Uporabnik določi katere spremenljivke iz < gredo v Y in
katere v ö. Nato se za vsako spremenljivko iz ö izračuna nestabilnost parametrov modela

(vrstica 3)

in najbolj nestabilna spremenljivka ö)•‘’ se izbere za delitev vozlišča (vrstica 4). Še pred določanjem

optimalnega mesta delitve se preveri statistična značilnost nestabilnosti za ö)•‘’ in če nestabilnost ni

statistično značilna se rekurzija konča in vrne se vozlišče z modelom

(vrstica 5). Temu rečemo pred-

hodno klestenje, kjer za mejo statistične značilnosti nastavimo parameter , ki je pogosto 0,05. V 6.
vrstici se za ö)•‘’ določi optimalno mesto delitve. V tem koraku je delitvena spremenljivka že izbrana,
kar je bistvena razlika glede na ostale metode za gradnjo odločitvenih dreves, ki smo jih spoznali v
poglavju 3.3. Možnih delitev za izbrano delitveno spremenljivko je lahko veliko in če imamo še veliko
delitvenih spremenljivk, bi računanje vseh možnih delitev za vse delitvene spremenljivke bilo prezahtevno opravilo, saj bi morali za vsak segment določati parametre statističnega modela. Optimalno
mesto delitve se določi tako, da se za vsa možna delitvena mesta določi statistični model, za katerega
se izračuna funkcija stroška. Delitev z najmanjšim stroškom se določi za delitveno mesto. V splošnem
lahko iščemo več delitvenih mest, vendar se v našem primeru osredotočimo na samo eno. Podroben
postopek izbire delitvene spremenljivke in mesta delitve je opisan v naslednjih podpoglavjih. Vozlišče
ponovimo v vseh podvozliščih s klicem funkcije ustvariDrevoSM (vrstica 8). Pred tem lahko prav tako

delimo glede na izbrano delitveno spremenljivko in njeno optimalno delitev in postopek rekurzivno
stica 7). Funkcija ustvariDrevoSM na koncu vrne korensko vozlišče z modelom

izvedemo predhodno klestenje, tako da preprečimo delitev, ki vodi v vozlišča s premalo primerki (vrstici je prikazan primer klica funkcije ustvariDrevoSM , ki ji je treba podati učne podatke < in 3 ter

(vrstica 9). V 12. vr-

določite katere spremenljivke sodelujejo pri gradnji modela in katere pri odločitvah v drevesu.
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Psevdokoda 9 Algoritem rekurzivnega deljenja na osnovi statističnih modelov

Vhod:

< = učni pojasnjevalni podatki,
3 = učni izhodni podatki,

ö = delitvene spremenljivke v <,

Y = spremenljivke v < namenjene gradnji modela
Izhod: korensko vozlišče zgrajenega regresijskega drevesa, od
katerega vodijo povezave do listov z linearnimi modeli

1
2

funkcija ustvariDrevoSM(<, 3, ö, Y)

iz 3 in spremenljivk Y iz učnih

primerkov <

ustvari vozlišče z modelom
spremenljivko iz ö

3

izračunaj nestabilnost parametrov modela

4

izberi spremenljivko ö)•‘’ , pri kateri so parametri najbolj
nestabilni

5
6
7
8

9
10
11
12

glede na vsako

če (nestabilnost pri ö)•‘’ ni statistično značilna) vrni
poišči optimalno mesto delitve za ö)•‘’

če (2. zaustavitveni pogoj glede na ö)•‘’ ) vrni
za vsako povezavo X ∈ {1, 2} iz

glede na ö)•‘’ ustvari

vozlišče s klicem ustvariDrevoSM(< 5 , 35 , ö, Y), kjer < 5 X? 35

predstavljata učne primerke, ki ustrezajo pogoju povezave X

vrni vozlišče
konec funkcije

izpiši ustvariDrevoSM(<, 3, ö, Y)

3.4.1 Izbira delitvene spremenljivke
Kvaliteto statističnega modela določimo s funkcijo stroška. Strošek modela lahko zmanjšamo, če
podatke razdelimo na dva segmenta in za vsakega od segmentov zgradimo statistični model, pri čemer
je vsota stroškov obeh modelov manjša kot strošek prvotnega nesegmentiranega modela (Slika 41). Za
delitev podatkov v dva segmenta uporabimo katero izmed pojasnjevalnih spremenljivk, ki v modelu že
nastopajo, lahko pa uporabimo tudi kakšne druge spremenljivke, ki v modelu ne nastopajo, vendar so
nam na voljo. Spremenljivke, ki jih uporabimo za delitev podatkov v dva segmenta, imenujemo delitvene spremenljivke. V splošen lahko model segmentiramo v več kot dva segmenta, vendar se omejimo
na binarne delitve. V primeru, da je delitvena spremenljivka numerična, je treba preveriti vsa možna
delitvena mesta in izbrati tistega ki vodi v modela z najmanjšo vsoto njunih stroškov. V primeru kategorične delitvene spremenljivke je treba vse kategorije razdeliti v dve skupini, tako da vodita do najmanjše vsote stroškov obeh modelov. V doktorski disertaciji uporabimo slednje, kjer je delitvena spre-

84

menljivka kategorična. Vsota stroškov modelov skupin je vedno manjša ali vsaj enaka kot strošek modela zgrajenega na vseh podatkih, saj se vsak izmed modelov skupin kvečjemu bolje prilega podatkom
v svojem segmentu, kot pa skupni model. Razlika med vsoto stroškov segmentiranega modela in stroškom nesegmentiranega modela je lahko naključna in odvisna od vzorca podatkov. Za ta namen moramo uporabiti statistični preizkus, ki preveri statistično značilnost razlike.

Slika 41 Segmentirani (polni črti) in nesegmentirani (črtkana črta) linearni model

Eden od statističnih preizkusov je preizkus Chow [90], ki preveri, ali je razlika med koeficienti dveh

modelov skupin ] in € statistično značilna. Ničelna hipoteza preizkusa Chow pravi, da razlike med koeficienti obeh segmentiranih modelov ni, torej Ø,@ = Ø,A , Ø8@ = Ø8A , Ø)@ = Ø)A , … , Ø:@ = Ø:A .

Statistiko preizkusa Chow izračunamo z enačbo (81), kjer je ÚÚÛ strošek skupnega nesegmentiranega

modela, ÚÚÛˆ strošek modela za prvo skupino, ÚÚÛB strošek modela za drugo skupino, ? število vseh

primerkov in A število koeficientov. Ničelna porazdelitev statistike Cℎ_E je porazdeljena po C porazdelitvi s p in ? − 2A prostostnimi stopnjami.

Cℎ_E =

HÚÚÛ − HÚÚÛˆ + ÚÚÛB II⁄A
ÚÚÛˆ + ÚÚÛB ⁄H? − 2AI

~

CŒ,Ta)Œ

(81)

Za izračun statistike preizkusa Chow moramo izračunati tri regresijske modele. Prvi model za vse
primerke, drugi model za samo prvo skupino in tretji model za drugo skupino. V primeru več možnih
kombinacij segmentiranja podatkov, in še posebej, če imamo več delitvenih spremenljivk, postane takšno računanje preizkusov zahtevno, saj moramo vedno znova računati regresijske modele skupin.
Zeileis s sodelavci [28] so zato predlagali statistični preizkus, ki temelji na ocenitvenem preizkusu
(podpoglavje 3.2.5.4), katerega prednost je, da je treba izračunati samo omejeni model, kar bistveno

pohitri postopek iskanja statistično najbolj značilne delitvene spremenljivke. Statistični preizkus KLM za
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kategorično delitveno spremenljivko se izračuna po enačbi (82) (enačba 7 v [28]), kjer za vsako katego-

rijo O = 1, … , |E| delitvene spremenljivke izračunamo ocenitveni preizkus FJ> HOIF in njihove sta)
)

|`| a8

tistike seštejemo, pri čemer jih utežimo z ô õ . Vsaka kategorija O delitvene spremenljivke s tem
T

proporcionalno prispeva k skupni statistiki KLM , ki predstavlja nestabilnost parametrov linearnega modela glede na delitveno spremenljivko . Ničelna porazdelitev statistike KLM je porazdeljena po poraz-

delitvi

)

z A ∙ H|E| − 1I prostostnimi stopnjami. V enačbi (82) predstavlja |O| število primerkov kate-

gorije O delitvene spremenljivke in ? število vseh primerkov. J> HOI je definiran z enačbo (83) (ena-

čba 5 v [28]) in predstavlja kvadratni koren ocenitvenega preizkusa, kjer je

¥#ℒ H+I
+

%

+

ocenitveni vektor

(angl. score vector) primerka X v kategoriji O, GH+, I Fisherjeva informacijska matrika in +, parametre

modela določene na vseh primerkih. Za delitev se izbere delitvena spremenljivka z največjo statistiko
KLM oz. z najmanjšo A-Â^†@?_Y• _.
|1|

KLM HJ> I = $

`g8

|O|
?

J> HOI = GH+, I

a

8
)

a8

∙

)

FJ> HOIF)

8
?a)

)

`

∙$
∀5

~

)
Œ∙H|1|a8I

álnℒ5 H+I
&
á+
+

(82)

(83)

Enačba (84) dokazuje, da FJ> HOIF v enačbi (82) predstavlja ocenitveni preizkus, prikazan v enačbi
)

(61). Omejeni in neomejeni model ocenitvenega preizkusa, prikazanega v (82), imata enak nabor parametrov. Razlikujeta se po tem, da vsebuje omejeni model vse primerke, neomejeni pa samo primerke

razreda O. Tako je treba Fisherjevo informacijsko matriko GH+, I izračunati samo enkrat, prav tako pa

vse ocenitvene vektorje vseh primerkov, ki se jih potem za različne delitvene spremenljivke in različne
kategorije samo sešteva. S tem postopkom lahko izračunamo statistični preizkus za poljubno število

delitvenih spremenljivk, ki imajo vsaka poljubno število kategorij, pri čemer ovrednotimo model in izračunamo ocenitvene vektorje samo enkrat.
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3.4.2 Izbira mesta delitve za izbrano delitveno spremenljivko

Po izbiri delitvene spremenljivke ö)•‘’ moramo še določiti optimalno mesto delitve. Določimo

lahko več mest delitve in iz vozlišča naredimo več povezav, vendar se v našem primeru omejimo na
eno mesto delitve, ki vodi do binarnega drevesa. Za izračun stroška delitve uporabimo funkcijo stroška

modela 2H+I, ki je v primeru linearnega regresijskega modela vsota kvadratov napak prikazana v enačbi

(22). Strošek segmentiranega modela izračunamo tako, da seštejemo stroške njegovih segmentov.
Enačba za funkcijo stroška segmentiranega modela, v primeru dveh segmentov, je prikazana v enačbi

(85), kjer je ö)•‘’ izbrana delitvena spremenljivka, @ mesto delitve, ki določa 2 povezavi, +5 parametri

modela v X-tem segmentu in D5 učni primerki, ki zadostujejo pogoju povezave X.
)

2KLMNO ,: H+, DI = $ 2H+5 , D5 I = 2H+8 , D8 I + 2H+) , D) I

(85)

5g8

Za vsak segment je treba določiti model ‡Ö5 H<I tako, da se izračuna parametre +5 glede na podatke
D5 . Strošek za model ‡Ö5 H<I se nato izračuna z 2H+5 , D5 I. Strošek je treba izračunati za vsako možno de-

litev @ in izbrati tisto delitev, ki ima najmanjši strošek segmentiranega modela. Možnih delitev katego-

rične spremenljivke ö)•‘’ , je

, kjer je |E| število kategorij spremenljivke ö)•‘’ .

)|*| a)
)
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4. Rekurzivna delitev modelov linearne
regresije za oceno zanimivosti asociativnih
pravil
4.1 Rudarjenje asociativnih pravil, uporabljenih za nadaljnjo analizo
Na svetu se na vseh področjih zbira ogromna količina podatkov, predvsem v zdravstvu, trgovini,
bančništvu in industriji. Uporabniki, ki želijo izkoristiti vedno večje množice podatkov, postajajo vse
bolj zahtevni in želijo izkoristiti zbrane podatke za prihodnje odločitve in s tem izboljšati poslovanje,
profit ali pa tudi zdravje ljudi. Marsikdaj vemo, katere postavke v podatkih želimo spremljati in lahko
jih spremljamo več hkrati. Vedno pa žal vnaprej ne vemo, kaj bi želeli spremljati oz. bi želeli spremljati
kar vse, kar je zanimivo in se lahko iz podatkov razbere. Rešitev ponuja rudarjenje asociativnih pravil
in pogostih množic postavk, s katerim lahko odkrijemo zanimive vzorce v ogromni množici podatkov,
ki predstavljajo postavke, ki pogosto nastopajo skupaj in asociativne povezave med množicami postavk, ki jim rečemo asociativna pravila. Asociativna pravila odkrivajo nepričakovane vzorce, za katere
ne vemo vnaprej, da bi jih bilo vredno spremljati. Prednost takšnega sistema je, da uporabnik ne potrebuje vnaprej določiti vzorca, za katerega želi izvajati nadzor, saj to namesto njega naredi algoritem
za rudarjenje asociativnih pravil (npr. Apriori), kar so npr. že v svojem sistemu za nadzor izbruha bolezni
uporabili Brossette s sodelavci [29].
Včasih želi uporabnik vzorec omejiti na kakšno bolezen, vendar vzorca vseeno ne pozna. Tudi v
takšnih primerih lahko uporabimo rudarjenje asociativnih pravil. Poglejmo primer s področja zdravstva,
kjer na desno stran pravila nastavimo določeno diagnozo (npr. hipertenzijo) in odkrivamo samo množico postavk leve strani pravila ali pa določimo, da naj tudi leva stran pravila vsebuje kakšno od diagnoz
[91] [92]. Slabost algoritmov za rudarjenje asociativnih pravil in pogostih množic postavk je, da zahtevajo samo kategorične spremenljivke, zato moramo številske spremenljivke diskretizirati, s čimer pa
izgubimo del informacije. V zdravstvenih podatkih se zato pogosto diskretizira spremenljivko starost
[93] [94]. Canto s sodelavci [93] so starost diskretizirali na kategorije do 45 let, 45 do 54 let, 55 do 64
let, 65 do 74 let in 75 let in več. Tako sta bili recimo osebi, stari 56 in 58 let, glede na starost obravnavani
enako in sta obe padli v isto kategorijo 56 do 64 let. Čeprav smo pri rudarjenju asociativnih pravil in
pogostih množic postavk omejeni na kategorične spremenljivke, pa lahko pravila rudarimo v različnih
časovnih obdobjih in spremljamo trende mer zanimivosti pravil, ki se spreminjajo skozi čas. Na voljo
imamo veliko mer zanimivosti pravil (poglavje 2.5.1), ki jih lahko spremljamo skozi čas, kar odpira nove
možnosti za odkrivanje novega znanja v podatkih.
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4.2 Izračun mer zanimivosti za različne skupine transakcij
V prejšnjem koraku smo odkrili pogoste množice postavk in asociativna pravila, za katere moramo
izračunati želene mere zanimivosti za vse možne skupine, glede na čas in ostale spremenljivke, ki skupine določajo. Spremenljivke, ki določajo skupine (npr. spol, starost) imenujemo delitvene spremenljivke. Delitvene spremenljivke v primeru predlaganega algoritma izbere uporabnik. Pomembno je, da
delitvene spremenljivke niso vključene v postopek rudarjenja pogostih množic postavk ali asociativnih
pravil. Za odkrivanje trendov mer zanimivosti mora biti spremenljivka, ki določa čas transakcije, prav
tako izvzeta iz postopka rudarjenja. Delitvene spremenljivke morajo biti kategorične in jih po potrebi
diskretiziramo. Pri spremenljivki starost, ki je izražena s celimi števili, lahko vsako vrednost obravnavamo kot kategorijo, vendar dobimo veliko skupin, kjer vsebuje vsaka malo število transakcij. Prav tako
moramo diskretizirati spremenljivko čas. Pri spremenljivki čas imamo veliko možnosti diskretizacije,
npr. glede na četrtletja, tromesečja, letne čase, po mesecih in po tednih. Recimo, da imamo zraven
časa, še delitveni spremenljivki spol in starost. Spol je že kategorična spremenljivka (dve možni vrednosti), starost pa diskretiziramo v štiri kategorije (18–49, 50–64, 65–74 in 75–124) [95] [96]. Čas diskretiziramo glede na četrtletja za obdobje 15 let, zato dobimo 60 kategorij. Skupino tako predstavlja kombinacija vseh treh delitvenih spremenljivk (npr. starost=18–49, spol=ženski, četrtletje=31). Vse možne
podskupine predstavlja kartezični produkt zaloge vrednosti vseh spremenljivk (enačba (86)) in jih je v

prikazanem primeru |{ž†?YOX, W_šOX}| × |{18 − 49, 50 − 64, 65 − 74, 75 − 124}| × |{1,2, … ,60}| = 2 ∙ 4 ∙

60 = 480.

ÂY†_A_@YOZAX?† = {ž†?YOX, W_šOX} × {18 − 49, 50 − 64, 65 − 74, 75 − 124} × {1,2, … ,60}

(86)

V psevdokodi 10 je prikazan algoritem, ki za dano asociativno pravilo ali množico postavk izračuna

izbrano mero zanimivosti za vse skupine transakcij v S, določene s časovno in delitvenimi spremenljivkami. Algoritem je v prvi vrstici definiran s funkcijo mereZanimivostiSkupin, ki prejme bazo transakcij

S, asociativno pravilo ali množico postavk, ki jo izbere uporabnik, želeno mero zanimivosti, ime ča-

sovne spremenljivke definirane v S, ki mora biti kategorična in eno ali več kategoričnih delitvenih spre-

menljivk, s katerimi definiramo skupine. V primeru, da imamo numerično časovno spremenljivko in

tudi ostale delitvene časovne spremenljivke, jih je treba pred izvedbo algoritma diskretizirati. Spremenljivke lahko diskretiziramo z algoritmi omenjenimi v podpoglavju 2.3, ali pa jih po želji diskretizira
uporabnik, kot smo jih v zgornjem primeru za starost in čas odpusta. V drugi vrstici algoritma s kartezičnim produktom med razredi časovne in delitvenih spremenljivk določimo vse možne skupine, za
katere bomo računali mere zanimivosti. V tretji vrstici inicializiramo prazno tabelo, v katero bomo hranili izračunane mere zanimivosti za vse skupine. V peti vrstici se z zanko za vsako skupino izračuna

izbrana mera zanimivosti W†^~ö asociativnega pravila ali množice postavk. Mero zanimivosti vedno

izračunamo samo za transakcije v S, ki ustrezajo pogoju skupine, za katero mero zanimivosti račufunkcija vrne v deveti vrstici. V dvanajsti vrstici vidimo primer klica funkcije mereZanimivostiSkupin.

namo, kar naredimo v šesti vrstici. V sedmi vrstici izračunan rezultat shranimo v tabelo. Končno tabelo
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Psevdokoda 10 Algoritem izračuna mer zanimivosti skupin

Vhod:

S = baza transakcij,

A_~¶X_W = asociativno pravilo ali množica postavk za katero
računamo mere zanimivosti,
W†^~ö = mera zanimivosti, ki jo želimo uporabiti,
č~YÚA^ = kategorična časovna spremenljivka,

@†¶X•ÚA^ = množica kategoričnih delitvenih spremenljivk

Izhod: •~R†¶~ = izhodna tabela, ki vsebuje izračunane mere
zanimivosti pravila, za vse skupine
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

funkcija mereZanimivostiSkupin(S, A_~¶X_W, W†^~ö, č~YÚA^, @†¶X•ÚA^)

YOZAX?† = množica vseh možnih skupin, ki jih dobimo kot
kartezičnih produkt vseh kategorij časovne spremenljivke
č~YÚA^ in delitvenih spremenljivk @†¶X•ÚA^

•~R†¶~ = prazna tabela

za vsako skupino YO v YOZAX?†

W†^~ = izračunaj mero zanimivosti W†^~ö za A_~¶X_W

samo na transakcijah iz S, ki ustrezajo pogoju skupine YO

v tabelo •~R†¶~ vstavi vrstico s podatki o skupini YO in
izračunani meri zanimivosti W†^~

vrni •~R†¶~
konec funkcije

izpiši mereZanimivostiSkupin(S, A_~¶X_W, W†^~ö, č~YÚA^, @†¶X•ÚA^)

Za primer izračunamo mere zanimivosti zaupanje za asociativno pravilo {diabetes} ⟹ {hiperten-

zija}. Bazo transakcij razdelimo na 480 skupin, kjer za obravnavano asociativno pravilo izračunamo

mero zanimivosti v vsaki skupini. Tudi mero zanimivosti določi uporabnik. Recimo, da v prvem koraku
odkrijemo pravilo {diabetes} ⟹ {hipertenzija} in za njega izračunamo mere zanimivosti zaupanje za

vse skupine. Nekaj izračunanih mer zanimivosti zaupanje za asociativno pravilo {diabetes} ⟹ {hiper-

tenzija} v različnih skupinah je prikazanih v tabeli 12, kjer vsaka vrstica predstavlja skupino. Iz tabele

razberemo, da je bila v prvem četrtletju leta 2000 za skupino pacientov, starih od 18 do 49 in ženskega
spola, zaupanje pravila F_?‡H{diabetes} ⟹ {hipertenzija}I = 0,1391.
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Tabela 12 Primer izračunanih mer zanimivosti zaupanje za pravilo {diabetes} ⟹ {hipertenzija} v različnih skupinah pacientov

Četrtletje in leto

Starostna skupina

Spol

Zaupanje

jan.–mar. 2000
jan.–mar. 2000
jan.–mar. 2000
jan.–mar. 2000
⋮
apr.–jun. 2000
apr.–jun. 2000
apr.–jun. 2000
apr.–jun. 2000
⋮
jan.–mar. 2001
jan.–mar. 2001
jan.–mar. 2001
jan.–mar. 2001
⋮
okt.–dec. 2014
okt.–dec. 2014
okt.–dec. 2014
okt.–dec. 2014

18–49
18–49
50–64
50–64
⋮
18–49
18–49
50–64
50–64
⋮
18–49
18–49
50–64
50–64
⋮
18–49
18–49
50–64
50–64

moški
ženski
moški
ženski
⋮
moški
ženski
moški
ženski
⋮
moški
ženski
moški
ženski
⋮
moški
ženski
moški
ženski

0,1287
0,1391
0,2082
0,2147
⋮
0,1386
0,1450
0,2093
0,2187
⋮
0,1443
0,1600
0,2219
0,2278
⋮
0,1746
0,1958
0,2465
0,2631

Tabelo 12 lahko zapišemo tudi tako, da vsaka celica predstavlja svojo skupino, kar je prikazano v
tabeli 13.
Tabelo 13 lahko zapišemo tudi v obliki večrazsežne podatkovne kocke OLAP (angl. Online Analytical
Processing cube, OLAP cube), kjer dimenzije predstavljajo delitvene spremenljivke četrtletje, starostna
skupina in spol, dejstva pa mere zanimivosti tj. zaupanje. Primer kocke OLAP, ki predstavlja podatke iz
tabele 12 oz. 13, je prikazan na sliki 42. V kocki OLAP prav tako vsaka celica predstavlja svojo skupino
in vsebuje za njo izračunano mero zanimivosti.
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Tabela 13 Alternativen prikaz podatkov tabele 12, kjer vsaka celica predstavlja svojo skupino

Četrtletje in leto
jan.–mar. 2000
apr.–jun. 2000
jul.–sep. 2000
okt.–dec. 2000
jan.–mar. 2001
apr.–jun. 2001
jul.–sep. 2001
okt.–dec. 2001
⋮
jan.–mar. 2014
apr.–jun. 2014
jul.–sep. 2014
okt.–dec. 2014

18–49
Spol
moški
ženski
0,1287 0,1391
0,1386 0,1450
0,1399 0,1456
0,1430 0,1494
0,1443 0,1600
0,1468 0,1593
0,1570 0,1608
0,1518 0,1618
⋮
⋮
0,1755 0,2006
0,1760 0,1955
0,1775 0,1963
0,1746 0,1959

Starostna skupina
50–64
65–74
Spol
Spol
moški
ženski
moški
ženski
0,2082 0,2147 0,2234 0,2143
0,2093 0,2187 0,2308 0,2218
0,2161 0,2232 0,2311 0,2246
0,2148 0,2248 0,2354 0,2292
0,2219 0,2278 0,2355 0,2243
0,2236 0,2320 0,2404 0,2330
0,2253 0,2339 0,2423 0,2391
0,2346 0,2359 0,2459 0,2361
⋮
⋮
⋮
⋮
0,2471 0,2687 0,2901 0,2771
0,2509 0,2667 0,2943 0,2804
0,2475 0,2650 0,2939 0,2847
0,2465 0,2631 0,2925 0,2824
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75–124
Spol
moški
ženski
0,1848
0,1608
0,1869
0,1646
0,1910
0,1660
0,1950
0,1687
0,1934
0,1692
0,1989
0,1696
0,1968
0,1706
0,2025
0,1718
⋮
⋮
0,2556
0,2182
0,2569
0,2197
0,2556
0,2176
0,2577
0,2188

jan.–mar. 2000

apr.–jun. 2000

jul.–sep. 2000

okt.–dec. 2000

jan.–mar. 2001

jul.–sep. 2014

okt.–dec. 2014

Starostna skupina
Slika 42 Podatki tabele 12 in 13, prikazani v obliki OLAP-kocke

Izračunane mere zanimivosti za vse skupine so pogoj za tretji korak odkrivanja trendov mer zanimivosti za različne skupine, ki je opisan v naslednjem podpoglavju.

4.3 Ocena zanimivosti asociativnih pravil z rekurzivno delitvijo modelov
linearne regresije
Izračunane mere zanimivosti za vse skupine se uporabijo za določanje trendov mer zanimivost v
skupinah podatkov. Za odkrivanje trendov se uporabi algoritem rekurzivnega deljenja na osnovi statističnih modelov, ki je predstavljen v poglavju 3.4 in kot končni rezultat zgradi regresijsko drevo. Algoritmu je treba podati podatke iz tabele 12 in mu določiti delitvene spremenljivke (npr. starostna skupina, spol). Določiti je treba tudi neodvisno spremenljivko, ki predstavlja čas (npr. četrtletje) in odvisno
spremenljivko, ki predstavlja mero zanimivosti (npr. zaupanje), saj ju algoritem uporabi za računanje
linearnega modela. Linearni modeli se nato za različne skupine pacientov med seboj primerjajo in v
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primeru, da je razlika med dvema linearnima modeloma statistično značilna, se vozlišče v drevesu razdeli na dve skupini, kjer se postopek rekurzivno ponovi. Algoritem zato odkriva trende tako, da se ti
med seboj kar se da razlikujejo. Kot končni rezultat dobimo odločitveno drevo, ki v vozliščih prikazuje
trende mer zanimivosti, poti do vozlišč pa predstavljajo različne skupine, ki so definirane z delitvenimi
spremenljivkami. Primer takšnega odločitvenega drevesa, zgrajenega iz podatkov tabele 12, je prikazan
na sliki 43 in prikazuje trende mere zanimivosti zaupanje za pravilo {diabetes} ⟹ {hipertenzija} pri

različnih skupinah pacientov (določenih s starostno skupino in spolom) skozi obdobje 15 let.

Slika 43 Primer odločitvenega drevesa, ki v listih prikazuje trende zaupanje za pravilo {diabetes} ⟹ {hipertenzija} za različne
skupine pacientov

Iz drevesa razberemo, da imajo pacienti med 65 in 74 let največje zaupanje pravila {diabetes} ⟹

{hipertenzija}, za vse skupine pa je zaupanje v letih od 2000 do 2014 naraščalo.

Celoten algoritem odkrivanja trendov mer zanimivosti različnih skupin za izbrano pogosto množico

psevdokodi 11 s funkcijo trendiMerZanimivostiSkupin. Uporabnik pri klicu funkcije poda bazo trans-

postavk ali asociativno pravilo je sestavljen iz treh korakov in je prikazan v diagramu na sliki 44 ter v
akcij S , opazovano postavko _A , pozicijo opazovane postavke A_<XFX ~__A , minimalno podporo

WX?YZA, minimalno zaupanje WX?F_?‡, mero zanimivosti W†^~ö, spremenljivko č~YÚA^, ki v bazi
transakcij predstavlja časovno komponento in množico delitvenih spremenljivk @†¶X•ÚA^, ki jih dolo-

čajo skupine.

V prvem koraku rudarimo pogoste množice postavk (vrstica 3) ali asociativna pravila (vrstica 7)

odvisno od želje uporabnika, kar podamo z argumentom A_<XFX ~__A, ki predstavlja pozicijo opazovane postavke. Pogoste množice postavk rudarimo s klicem funkcije Apriori, ki je prikazana v psevdo-

kodi 1. Asociativna pravila rudarimo s klicem funkcije rudariPravila, ki je prikazana v psevdokodi 5.

Uporabnik kot argument poda tudi opazovano postavko _A, s čimer omeji množico rudarjenih pogostih
množic postavk ali asociativnih opravil, tako da te opazovano postavko vsebujejo. Najprej iz množice
rudarjenih pogostih množic odstranimo vse pogoste množice, ki ne vsebujejo opazovane postavke (vr-
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stica 4), in sicer ne glede na izbrano pozicijo opazovane postavke. V primeru, da uporabnik rudari asociativna pravila, uporabimo množico pogostih množic postavk za rudarjenje asociativnih pravil (vrstica
7). V primeru, da uporabnik za pozicijo navede "leva stran pravila", iz rudarjenih asociativnih pravil
odstranimo vsa, ki na levi strani ne vsebujejo opazovane postavke (vrstica 9), v primeru pozicije "desna
stran pravila" iz rudarjenih asociativnih pravil odstranimo vsa, ki na desni strani ne vsebujejo opazovane postavke (vrstica 11). Uporabniku se nato ponudi možnost izbire asociativnega pravila (vrstica 12)
ali pogoste množice postavk (vrstica 14), ki se uporabi v drugem koraku algoritma.
V drugem koraku za izbrano pogosto množico postavk ali asociativno pravilo izračunamo mere zafunkcije mereZanimivostiSkupin, ki je prikazana v psevdokodi 10.

nimivosti za vse skupine določene z delitvenimi spremenljivkami (vrstica 17). To naredimo s klicem
V zadnjem tretjem koraku izvedemo rekurzivno deljenje na osnovi statističnih modelov, ki kot

stavlja svojo skupino (vrstica 20), za kar pokličemo funkcijo ustvariDrevoSM, prikazano v psevdokodi

končni rezultat zgradi regresijsko odločitveno drevo s trendi mer zanimivosti v listih, kjer vsak list pred9.

1
1.1 Izbira postavke v primeru nastavitve leve ali desne strani asociativnega pravila.
1.2 Rudarjenje in izbira pogoste množice postavk ali asociativnega pravila.

2
Izračun mer zanimivosti za vse skupine, določene z delitvenimi spremenljivkami.

3
Izvedba rekurzivnega deljenja za določitev trendov mer zanimivosti med seboj
različnih skupin.
Slika 44 Diagram odkrivanja trendov mere zanimivosti različnih skupin za izbrano pogosto množico postavk ali asociativno
pravilo
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Psevdokoda 11 Algoritem odkrivanja trendov mer zanimivosti asociativnih pravil v različnih časovnih obdobjih

S = baza transakcij,
_A = opazovana postavka,
A_<XFX ~__A = pozicija opazovane postavke,
"leva stran pravila", "desna stran pravila" ali
"v množici postavk",
WX?YZA = minimalna podpora,
WX?F_?‡ = minimalno zaupanje,
W†^~ö = mera zanimivosti, ki jo želimo uporabiti,
č~YÚA^ = kategorična časovna spremenljivka,
@†¶X•ÚA^ = množica kategoričnih delitvenih spremenljivk
Izhod: @^†Â_ = izhodno drevo, ki prikazuje v listih trende mer
zanimivosti za različne skupine

Vhod:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

funkcija trendiMerZanimivostiSkupin(S, _A, A_<XFX ~__A, WX?YZA, WX?F_?‡,
ℒ = Apriori(S, WX?YZA)

// 1. del (rudarjenje)

W†^~ö, č~YÚA^, @†¶X•ÚA^)

iz ℒ odstrani množice postavk, ki ne vsebujejo _A

če (A_<XFX ~__A ≠ "v množici postavk")
ℛ = rudariPravilaH›, WX?F_?‡I

če (A_<XFX ~__A = "leva stran pravila")

iz ℛ odstrani pravila, ki na levi strani ne vsebujejo _A

če (A_<XFX ~__A = "desna stran pravila")

iz ℛ odstrani pravila, ki na desni strani ne vsebujejo _A

A_~¶X_W = vprašaj uporabnika po izbiri pravila iz ℛ
drugače

A_~¶X_W = vprašaj uporabnika po izbiri množice postavk iz ℒ

•~R†¶~ = mereZanimivostiSkupin(S, A_~¶X_W, W†^~ö, č~YÚA^, @†¶X•ÚA^)

// 2. del (izračun mer zanimivosti vseh skupin)

@^†Â_ = ustvariDrevoSM(•~R†¶~œ¬W†^~ö•, •~R†¶~œW†^~ö•, @†¶X•ÚA^,č~YÚA^)

// 3. del (določitev trendov mer zanimivosti skupin)

vrni @^†Â_
konec funkcije

izpiši trendiMerZanimivostiSkupin(S, _A, A_<XFX ~__A, WX?YZA, WX?F_?‡,
W†^~ö, č~YÚA^, @†¶X•ÚA^)
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4.4 Sorodne tehnike rudarjenja časovno označenih transakcij
Leta 1998 so Brossette s sodelavci [29] spremljali, kako se mere zanimivosti zaupanja za odkrita
asociativna pravila spreminjajo skozi čas. Predstavili so novi algoritem za opazovanje in nadziranje nenadnih sprememb v asociativnih pravilih in ga poimenovali sistem za nadzor v podatkovnem rudarjenju
(angl. Data Mining Surveillance System, DMSS). DMSS avtomatsko odkriva nove, nepričakovane, nenadne in zanimive vzorce v podatkih. Prednost sistema je, da uporabnik ne potrebuje vnaprej določiti
vzorca, za katerega se nadzor izvaja. Za odkrivanje nenadnih sprememb DMSS uporablja

)

-preizkus.

Postopek odkrivanja nenadnih sprememb se izvede tako, da se podatke najprej razdeli na časovne
rezine in se v vsaki časovni rezini odkrije asociativna pravila z visoko podporo. Potem se zaupanje pravil
v posamezni časovni rezini primerja z zaupanjem pravil iz prejšnje časovne rezine. V primeru, da se
zaupanje pravila glede na prejšnjo ali prejšnje časovne rezine statistično značilno poveča, se takšno
odkritje poroča kot nenavaden dogodek. Prednost takšnega sistema je, da se v danem trenutku rudari
samo po manjši časovni rezini in ne po celotni podatkovni bazi, ki je lahko zelo velika. Za vsa pravila
• ⟹ —, ki imajo dovolj visoko podporo, se posodobi podatkovna struktura s YZAH•I in YZAH• ∪ —I,

tako da se lahko izračuna zaupanje pravila. Zaupanje pravila • ⟹ — v časovni rezini ˜: se nato pri-

merja z zaupanjem v časovni rezini ˜:a8 in v primeru, da je glede na prejšnjo rezino dovolj naraslo in

je hkrati tudi statistično značilno, se takšno odkritje šteje za uporabnika zanimivo. Če razlika ni dovolj
velika in statistično značilna, se primerjava zaupanja pravila izvede med časovno rezino ˜: in ˜:a) . To

se nadaljuje, dokler razlika ni dovolj statistično značilna.

Kot eksperiment so avtorji DMSS preizkusili na podatkih okužb z bakterijo Pseudomonas
aeruginosa, zbranih v letu 1996 na Univerzi v Alabami v Birminghamu (angl. University of Alabama at
Birmingham, UAB). Podatki so vsebovali čas vzorca, izvor seva (npr. slina, kri), lokacijo pacienta v bolnišnici, demografske podatke pacientov in rezultat testa odpornosti bakterije na antibiotike Piperacillin, Ticarcillin, Ceftazidime, Imipenem, Amikacin, Gentamicin, Tombramycin ter Ciprofloxacin. Bakterija
Pseudomonas aeruginosa je bila lahko na omenjene antibiotike odporna (R), delno odporna (I) in občutljiva (S). Eno od zanimivih asociativnih pravil, ki se mu je zaupanje iz tretje četrtine v četrto četrtino
zvišalo iz 0,06 na 0,26, pravi, da je sev bakterije Pseudomonas aeruginosa, ki je odporen na antibiotik
Piperacilin, odporen tudi na antibiotik Imipenem.
Omenjeni prispevek za primerjavo vzorcev med različnimi obdobji uporablja mero zanimivosti asociativnih pravil, kar je enako kot v doktorski disertaciji pri iskanju trendov v skupinah z rekurzivnim
deljenjem. Bistvena razlika med prispevkom in doktorsko disertacijo je v tem, da se v doktorski disertaciji pri rekurzivnem deljenju odkriva razlike med trendi v skupinah pacientov, pri čemer se trend izračuna z linearni regresijo za celotno obdobje, medtem ko se pri sistemu DMSS odkriva samo signifikantne razlike med časovnimi rezinami za asociativna pravila, kjer se skupin ne odkriva. Pri DMSS se
prav tako ne primerja celotnega obdobja naenkrat, temveč samo dve časovni rezini.
Podobne razlike med asociativnimi pravili odkritih v dveh različnih časovnih obdobjih so odkrivali
tudi Song s sodelavci [30]. Za osnovno metodo rudarjenja so uporabili rudarjenje asociativnih pravil.
Asociativna pravila so odkrivali v dveh različnih časovnih obdobjih • in • + O in jih med obdobjema pri97

merjali. Definirali so tri vrste sprememb, in sicer pojavljajoči se vzorec (angl. emerging pattern), nepričakovano spremenjeno pravilo (angl. unexpected change) in dodano/zbledelo pravilo (angl. added/perished rule). Pojavljajoči se vzorec predstavlja pravila, ki sicer obstajajo v obeh obdobjih, vendar imajo
v obdobju • + O večjo podporo kot v obdobju •. Nepričakovano spremenjeno pravilo ima v obeh ob-

dobjih podobno levo stran pravila, vendar drugačno desno stran pravila ali podobno desno stran in
drugačno levo stran pravila. Dodano pravilo je pravilo, ki v obdobju • ne obstaja, vendar obstaja v ob-

dobju • + O in zbledelo pravilo je obstajalo v obdobju •, vendar ne obstaja v obdobju • + O. Za pojavljajoči se vzorec mora enako pravilo obstajati v obeh obdobjih, zato jih je enostavno odkriti. Težje je

razlikovati med nepričakovano spremenjenim pravilom in dodanim/zbledelim pravilom, saj leva stran
pravila ni nujno povsem enaka in zadostuje, da je dovolj podobna. Avtorji so zato definirali tudi mero
podobnosti pravil in mero različnosti pravil. Ti dve meri upoštevata število skupnih postavk obeh pravil
in število postavk v pravilih. Uporabnik mora podati prag ujemanja pravila (angl. rule matching
treshold), ki glede na mero podobnosti in mero različnosti uvrsti pravilo v ustrezno skupino. Pojavljajoči
se vzorci, predstavljeni v prispevku, sodijo v področje rudarjenja pojavljajočih se vzorcev (angl. emerging pattern mining, EPM), kar sta prvič predstavila Dong in Li [97]. V taksonomiji EPM [98] predstavljajo dodana pravila skokovite pojavljajoče se vzorce (angl. jumping emerging patterns, JEPs), ki imajo
med različnima obdobjema neskončno rast podpore. Zbledena pravila predstavljajo skokovite pojavljajoče se vzorce z negacijo (angl. JEPs with Negation, JEPN), kjer so postavke, ki niso prisotne v posamezni transakciji, v njej predstavljene z negacijo.
Algoritem iskanja razlik je sestavljen iz treh faz. V prvi fazi se z algoritmom Apriori odkrije množico
pogostih asociativnih pravil za vsako bazo transakcij iz različnih časovnih obdobij. Pri odkrivanju pravil
nastavimo zelo nizko minimalno podporo, saj bi v nasprotnem primeru izgubili pojavljajoče se vzorce,
ki imajo zelo veliko rast podpore. V drugi fazi se pravila iz enega obdobja primerja s pravili v drugem
obdobju in se odkrite razlike razvrsti v eno od treh skupin. Nazadnje se najdene razlike v vsaki od treh
skupin razvrsti po meri stopnja razlike (angl. degree of change), ki je definirana za vsako skupino posebej.
Algoritem za odkrivanje razlik med asociativnimi pravili je bil eksperimentalno preizkušen na podatkih korejskih spletnih trgovin. Baza transakcij je vsebovala podatke uporabnika, kot so starost, poklic, spol, naslov, leto registracije, število nakupov, skupni znesek nakupov, število obiskov in način
plačila za obdobje enega leta. Za potrebe algoritma je bila baza razdeljena na dva dela. Prvi del je vseboval podatke o uporabnikih, ki so kupili več kot en kozmetični izdelek v obdobju od 1. februarja 2000
do 30. junija 2000, drugi del pa v obdobju od 1. julija 2000 do 5. januarja 2001. Za rudarjenje asociativnih pravil je bila minimalna podpora nastavljena na 0,1, minimalno zaupanje na 0,8 in maksimalna ve-

likost pravil na 3. Odkritih je bilo 127 asociativnih pravil za prvo obdobje in 104 asociativna pravila za

drugo obdobje. Za odkrivanje razlik je bil prag ujemanja pravila nastavljen na 0,4 in odkritih je bilo 92

pojavljajočih se vzorcev, 6 nepričakovano spremenjenih pravil in 3 zbledela pravila. Pojavljajoče pravilo

je npr. {obisk=pogost, poklic=strokovni} ⟹ {velikost nakupa=velika}, ki je imelo v prvem obdobju

podporo 0,021, v drugem pa 0,04. Rast podpore je bila tako 90-%. Kljub majhni podpori je takšno

pravilo pomembno, zaradi visoke rasti in nakazuje možnost, da bodo tisti s strokovnimi poklici v prihodnosti pogosteje kupovali večje količine izdelkov na spletu.
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Omenjeni prispevek za odkrivanje razlik med asociativnimi pravili uporablja tudi mero zanimivosti
podpora, saj tako išče pojavljajoče se vzorce, ki se pojavijo šele v kasnejšem obdobju, kar je tudi podobno z doktorsko disertacijo. V prispevku se odkrivajo tudi pravila, ki se skozi čas dodajajo ali bledijo.
Takšna pravila z metodo, opisano v doktorski disertaciji, težko odkrijemo, vendar v primeru, da za takšna asociativna pravila vemo, lahko za različne skupine natančneje pogledamo, kdaj so se pojavila ali
izginila. Za asociativna pravila, ki so se nepričakovano spremenila, pa imamo opravka z dvema različnima praviloma, ki se pojavita v dveh različnih obdobjih. Za takšno vrsto razlike pa v doktorski disertaciji
predstavljena metoda ni primerna.
Li s sodelavci [31] so leta 2003 predstavili koncept časovnih asociativnih pravil in razvili dva algoritma za njihovo rudarjenje. Za rudarjenje časovnih pravil potrebujemo bazo transakcij, kjer imajo
transakcije tudi podatek o času. Časovno asociativno pravilo je asociativno pravilo, ki velja samo v določenih časovnih intervalih. Primer časovnega asociativnega pravila je {jajce} ⟹ {kava}, ki je močno
samo zjutraj med 7:00 in 11:00, ali pa pravilo {šunka} ⟹ {hren}, ki je močno samo za veliko noč.
Osnova za predstavitev časovnih intervalov je koledarska shema, ki je definirana kot

=

H‡T : DT , ‡Ta8 : DTa8 , … , ‡8 : D8 I, kjer je ‡5 ime časovne enote in D5 množica števil. Primer koledarske
sheme je Hleto: {2000, 2001, 2002}, mesec: {1,2, …, 12}, dan: {1, 2, …, 31}I. Iz takšne sheme lahko

tvorimo časovni interval npr. Hleto: 2000, mesec: 2, dan: 10I. Potrebujemo še omejitev, ki preveri, ali

je časovni interval, ki se ga lahko ustvari po shemi, veljaven, npr. Hleto: 2000, mesec: 2, dan: 31I ni
vse časovne enote ali pa kakšno pustimo prosto, kar zapišemo z znakom *, npr. Hleto: 2000, mesec: *,
veljaven časovni interval in se zato pri rudarjenju ne upošteva. Časovnemu intervalu lahko nastavimo

dan: 5I in pomeni vsak 5. dan v mesecu v letu 2000. Cilj rudarjenja je najti vse 1-zvezdične in večzvezdične časovne intervale z njihovimi močnimi asociativnimi pravili.

Avtorji so razvili dva algoritma za rudarjenje časovnih asociativnih pravil, in sicer glede na natančno
ujemanje in glede na mehko ujemanje. Pri natančnem ujemanju se mora asociativno pravilo pojaviti v
vseh možnih 0-zvezdičnih časovnih intervalih, ki jih vsebuje 1-zvezdični in več-zvezdični časovni interval, v katerem je pravilo pogosto. Pri mehkem ujemanju se mora pravilo pojaviti v vsaj W % 0-zvezdičnih intervalov, ki jih 1-zvezdični ali več-zvezdični časovni interval vsebuje, kjer W določi uporabnik. Za

rudarjenje časovnih pravil je treba podati časovno shemo, minimalno podporo, minimalno zaupanje,
bazo časovno označenih transakcij in pri rudarjenju časovnih pravil glede na mehko ujemanje še parameter W. Algoritem temelji na algoritmu Apriori in ga razširja. Algoritem najprej za vsak 0-zvezdični
časovni interval poišče vse pogoste množice postavk velikosti 1 in si jih shrani. Vse možne 0-zvezdične
časovne intervale dobimo s kartezičnim produktom vseh časovnih enot koledarske sheme, kar je v
zgornjem primeru {2000, 2001, 2002} × {1, 2, …, 12} × {1, 2, …, 31}, iz katerih še moramo odstraniti

neveljavne časovne intervale. Nato algoritem na podlagi shranjenih množic postavk poišče vse množice
postavk velikosti 1 za vse možne 1-zvezdične in več-zvezdične časovne intervale. Za množice postavk

velikosti O ≥ 2 deluje podobno, s tem da v vsaki iteraciji uporabi shranjene množice postavk velikosti

O − 1, kar je lastnost algoritma Apriori. Na podlagi odkritih pogostih množic postavk algoritem nato

poišče močna asociativna pravila. Izhod algoritma so vsa močna časovna asociativna pravila za vse
možne 1-zvezdične in več-zvezdične časovne intervale.
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Algoritem je bil preizkušen na sintetično ustvarjenih podatkih in na podatkih, objavljenih v KDD
Cup 2000 [99] (angl. Data Mining and Knowledge Discovery competition), ki vsebujejo klike uporabnikov na spletnih straneh od 31. januarja 2000 do 31. marca 2000. Primerjava je bila narejena tudi z
algoritmom Apriori, kjer je bila časovna informacija transakcij izpuščena. Zanimivo odkritje je, da so
odkrili precej več časovnih asociativnih pravil, kot nečasovnih asociativnih pravil, ki niso imela časovne
informacije.
V doktorski disertaciji odkrivamo trende za pravila za skupine pacientov, kjer se da izločiti obdobja,
kjer ta pravila držijo. Razlika z omenjenim prispevkom je v tem, da v se v obdobjih odkrivajo pravila,
medtem ko v doktorski disertaciji iz pravil odkrivamo trende, iz katerih se da izločiti zanimiva obdobja.
Wong s sodelavci [100] [32] so leta 2002 predstavili algoritem za odkrivanje nenadnih sprememb
v zadnjem obdobju glede na obdobje izpred nekaj tednov in s tem odkrivali izbruh epidemije. Algoritem
so poimenovali WSARE, kar je angleška kratica za ″Kaj je nenavadno v nedavnih dogodkih″ (angl.
What's Strange About Recent Events, WSARE). Algoritem poišče nenavadne skupine pacientov in ne
nenavadnih posameznikov, kar je značilno za sisteme, ki zaznavajo anomalije. Prednost algoritma je,
da ne potrebujemo vnaprej podati vzorca, ki ga nadziramo in za katerega ugotavljamo možen izbruh,
saj algoritem najbolj nenavaden vzorec poišče samodejno. Vzorce predstavljajo množice postavk (npr.
{spol=moški, kraj=New York}), ki so v algoritmu omejene na velikost 2. Skupino predstavlja vsaka

postavka posebej. Vzorec je zanimiv, če se frekvenca skupin med obdobjema spremeni. Algoritem najprej za vsako postavko ℐ5 izračuna oceno in izbere postavko z največjo oceno. Ocena se izračuna iz

transakcij današnjega dne C:“T•‘ in transakcij izpred 5 do 8 tednov C

am ’•:T•} .

Za izračun ocene se

zgradi kontingenčna tabela prikazana v tabeli 14. Če so frekvence v tabeli dovolj visoke se izvede

)

-

preizkus, drugače pa Fisherjev eksaktni preizkus. Izračunana A-Â^†@?_Y• nato služi kot ocena po-

stavke.

C:“T•‘
‡88
‡)8

C

Tabela 14 Kontingenčna tabela frekvenc prisotnosti postavke v današnjih transakcijah in transakcijah izpred 5 do 8 tednov

ℐ5
¬ℐ5

am ’•:T•}

‡8)
‡))

Postavka z največjo oceno €

8

se izbere za iskanje množice postavk velikosti 2. Algoritem nato

poišče najboljšo množico postavk velikosti 2 €

od postavke, ki je že v €

8

)

, tako da k €

8

. Ocena za množico postavk velikosti 2 se izračuna na isti način kot za eno

postavko, in sicer s štetjem transakcij, ki ustrezajo postavkama. €

ℐ8 in ℐ) . Ko je €

)

doda novo postavko, ki je drugačna
)

je tako sestavljen iz dveh postavk

izbran, se izvedeta še dva preizkusa nad tabelama 15 in 16, ki preverita, če daje nova

postavka ℐ) statistično značilne rezultate. Če kateri od teh dveh preizkusov ne pokaže statistično značilne razlike se za najboljšo množico postavk izbere €

C:“T•‘
{ℐ8 , ℐ) }
‡88
{¬ℐ8 , ℐ) }
‡)8

C

8

, drugače se izbere €

Tabela 15 Prva kontingenčna tabela za današnje transakcije in transakcije izpred 5 do 8 tednov
am ’•:T•}

‡8)
‡))
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{ℐ8 , ℐ) }
‡88
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‡)8

C

Tabela 16 Druga kontingenčna tabela za današnje transakcije in transakcije izpred 5 do 8 tednov
am ’•:T•}

‡8)
‡))

Avtorji so za preizkus algoritma WSARE ustvarili umetno podatkovno zbirko s simulatorjem. Simulator je vseboval kraje, in sicer domove, podjetja in restavracije, ljudi, različnih spolov in starosti, z
različnimi kraji bivanja, službami in prijatelje, ki so jih obiskovali. Bolezni so se lahko pojavile pri ljudeh,
tudi na različnih krajih. Različne bolezni so vsebovale tudi podatek o radiju, in sicer kako blizu morata
dve osebi biti, da se ena naleze od druge. Ljudje so se nato v času simulacije gibali doma, v službi, v
restavracijah in pri prijateljih. Bolnišnic v simulaciji ni bilo, so se pa v primeru različnih simptomov pri
ljudeh ustvarile transakcije z identifikatorjem pacienta, časom, trenutno lokacijo in lokacijo doma. Avtorji so razvili tudi WSARE 2.0, 2.5 in 3.0 [32], s tem da so drugače definirali preteklo obdobje, ki se ga
primerja z današnjim dnem. WSARE 2.0 za preteklo obdobje izbere dneve v obdobju pred 5 do 8 tedni,
ki so enaki današnjemu, npr. če je danes sreda, izbere vse srede v obdobju pred 5 do 8 tedni. S tem se
izogne različnim vplivom med različnimi dnevi, predvsem koncem tedna. WSARE 2.5 za preteklo obdobje izbere vse dneve iz celotne baze, ki se glede na določene okoljske spremenljivke ujemajo z današnjim dnem. Za okoljske spremenljivke se uporabljajo stopnja razširjenosti gripe, letni čas, dan v
tednu in vreme, npr. stopnja gripe = visoka, letni čas = zima, dan v tednu = nedelja in vreme = mrzlo.
WSARE 3.0 pa iz celotne baze najprej zgradi Bayesovo mrežo [101] [102], ki jo nato uporabi za vzorčenje. Pri vzorčenju se prav tako upoštevajo okoljske spremenljivke, ki morajo biti enake današnjemu
dnevu. Pri vzorčenju se poda velikost vzorca (npr. 10000). Zaradi računske zahtevnosti se Bayesova
mreža ponovno zgradi na vsakih 30 dni iz celotne baze podatkov. V vmesnih dnevih se posodabljajo
samo parametri mreže, tako da njena struktura ostaja enaka, kar je računsko manj zahtevno.
Bistveni prispevek obeh del je razvoj algoritma za odkrivanje signifikantnih trendov v skupinah pacientov. Pri tem omenjen članek odkriva nenadne signifikantne spremembe trendov v skupinah pacientov v zadnjem obdobju glede na izhodiščno podobno obdobje, medtem ko v disertaciji iščemo signifikantne trende med različnimi skupinami pacientov v celotnem obdobju in različnih obdobij med
seboj ne primerjamo.

4.5 Aplikacija za rekurzivno delitev modelov linearne regresije za oceno
zanimivosti asociativnih pravil
V okviru doktorske disertacije smo razvili tudi spletno aplikacijo, ki omogoča odkrivanje trendov
mer zanimivosti za asociativna pravila in množice postavk. Aplikacija je dosegljiva v repozitoriju GitHub
na naslovu https://github.com/goranhrovat/contrasting-temporal-trends. Aplikacija omogoča vnos
asociativnega pravila ali pogoste množice postavk. Pri asociativnem pravilu lahko na levi strani asociativnega pravila izberemo množico diagnoz, na desni strani pa samo eno diagnozo, kar je prikazano na
sliki 45. Diagnoze lahko v vnosnem polju poiščemo po nazivu ali po kodi ICD-9-CM (angl. International
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Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification). Meri zanimivosti, ki sta v aplikaciji pri
asociativnem pravilu na voljo, sta zaupanje in dvig.

Slika 45 Zaslonski posnetek vnosa pravila

Pri pogostih množicah postavk lahko izberemo množico diagnoz, za mero zanimivosti pa je na voljo
podpora, kar je vidno na sliki 46. Ostale nastavitve za odkrivanje trendov mer zanimivosti skupin so
skupne asociativnim pravilom in pogostim množicam postavk. Stopnja značilnosti vpliva na delitev vozlišča, kjer se za vse možne delitvene spremenljivke z ocenitvenim preizkusom preveri stabilnost parametrov opisan v poglavju 3.4.1. Najmanjše število primerkov v vozlišču preprečuje delitve, ki bi ustvarile podvozlišča s premalo primerki. Na voljo še imamo nastavitvi za diskretizacijo starosti pacientov in
diskretizacijo obdobja, ki zajema podatke zbrane v letih od 2000 do 2014. Za starost, ki je delitvena
spremenljivka, lahko izberemo diskretizaciji {18–49, 50–64, 65–74, 75–124} ali {18–24, 25–29, 30–34,
35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84, 85–124} [103]. Obdobje
lahko diskretiziramo po mesecih ali po četrtletjih.
Ob kliku na gumb prikaži se izvede algoritem za odkrivanje trendov asociativnih pravil ali pogostih
množic postavk, katerega rezultat je regresijsko drevo. Primer nastavitev za pogosto množico postavk
je skupaj z rezultatom prikazan na sliki 46.
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Slika 46 Zaslonski posnetek aplikacije za odkrivanje trendov mer zanimivosti asociativnih pravil in množic postavk
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Spletna aplikacija za odkrivanje trendov mer zanimivosti asociativnih pravil in pogostih množic postavk je implementirana v programskem jeziku R različica 3.3.1 in s paketom shiny 0.14.2 [104]. Paket
shiny omogoča enostaven razvoj spletnih aplikacij in ponuja bogato izbiro vnosnih elementov. Grafe
izrisuje tako, da ustvari slike v formatih PNG (angl. Portable Network Graphics), SVG (angl. Scalable
Vector Graphics) ali ostalih, omogoča pa tudi izvoz grafov v format PDF (angl. Portable Document Format). Ves prenos podatkov med klientom in strežnikom poteka s tehnologijo WebSocket. Tehnologija
WebSocket omogoča komunikacijo med strežnikom in klientom na način, ki ne zahteva ponovnega
nalaganja spletne strani, kar pripomore k prijaznejši uporabniški izkušnji.

104

5. Rezultati
V tem poglavju izvedemo na podatkih HCUP NIS (angl. Healthcare Cost and Utilization Project, The
National (Nationwide) Inpatient Sample) novo metodo za odkrivanje trendov mer zanimivosti asociativnih pravil in pogostih množic postavk. V podatkih HCUP NIS najprej rudarimo asociativna pravila in
pogoste množice postavk, za katere izvedemo 4 eksperimente. V naslednjih podpoglavjih opišemo parametre rudarjenja za vsak eksperiment, opišemo zbirko podatkov HCUP NIS, interpretirmo rezultate
in potrdimo ali zavrnemo zastavljeno hipotezo.

5.1 Zasnova eksperimentov
Prvi eksperiment odkriva asociativna pravila, ki imajo na desno strani eno od opazovanih diagnoz.
Drugi eksperiment odkriva asociativna pravila, ki imajo na levi strani eno od opazovanih diagnoz. Tretji
eksperiment odkriva maksimalne pogoste množice postavk, ki vsebujejo eno od opazovanih diagnoz.
Diagnoze, ki jih opazujemo, izberemo na podlagi maksimalne frekvence, in sicer esencialno (primarno)
arterijsko hipertenzijo, sladkorno bolezen tipa 2 (brez zapletov) in aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij. Vsa asociativna pravila in pogoste množice postavk uredimo glede na podporo in v vsakem eksperimentu za vsako od štirih opazovanih diagnoz izbrali tri asociativna pravila ali pogoste množice postavk z največjo podporo. Za vsako asociativno pravilo nato z metodo rekurzivnega deljenja na
osnovi statističnih modelov ustvarimo več dreves, pri čemer uporabimo dve različni grupiranji za čas
odpusta in sicer na mesece in četrtletja in dve različni grupiranji za starost pacientov, in sicer na skupine
18–49, 50–64, 65–74 in 75–124, kar je povzeto po standardu centra za nadzor in preprečevanje bolezni
(angl. Center for Disease Control and Prevention) [95] in tudi v [96], ter na skupine 18–24, 25–29, 30–
34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84 in 85–124 [103]. Za vsako
možno kombinacijo skupin za asociativna pravila opazujemo trende za mero zanimivosti zaupanje
(angl. confidence) in trende za mero zanimivosti dvig (angl. lift), medtem ko v primeru pogoste množice
postavk opazujemo trende mere zanimivosti podpora (angl. support). Za prvi eksperiment tako ustvarimo 96 dreves, ki predstavljajo vse možne kombinacije štirih opazovanih diagnoz, treh najpogostejši
pravil, dveh grupiranj glede na starost, dveh grupiranj glede na čas odpusta in dveh mer zanimivosti.
Za drugi eksperiment prav tako ustvarimo 96 dreves, medtem ko za tretji eksperiment ustvarimo 48
dreves, saj za pogoste množice postavk opazujemo samo mero zanimivosti podpora. Za vsak eksperiment smo nekaj ustvarjenih dreves predstavili in opisali v podpoglavjih 5.3.1, 5.3.2 in 5.3.3.
Za odkrivanje trendov mer zanimivosti se omejimo samo na prva tri pravila in pogoste množice
postavk za vsako opazovano diagnozo, ki imajo mero zanimivosti podporo med največjimi. Pri manjši
podpori namreč obstaja zelo malo skupin, kjer ima vsaka od teh premalo število pacientov, da bi bila
reprezentativna.
Na koncu sledi še eksperiment 4, ki obravnava trende podpore dveh diagnoz, ki se pojavljata sezonsko, in sicer gripe s pljučnico in rotavirusnega enteritisa.
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Za izvedbo eksperimentov uporabimo programski jezik R, različico 3.3.1, in paketa arules 1.4-2 [64],
ki je namenjen odkrivanju asociativnih pravil in pogostih množic postavk, ter party 1.0-25 [28], ki je
namenjen rekurzivnemu deljenju na osnovi statističnih modelov.

V prvem eksperimentu nastavimo pri odkrivanju asociativnih pravil najmanjšo podporo na 10a ,

najmanjšo zaupanje na 0,7, najmanjšo dolžino pravila na 2 in največjo dolžino pravila na 4. Pri drugem
eksperimentu nastavili najmanjšo podporo prav tako na 10a , najmanjšo stopnjo zaupanja na 0,1, naj-

manjšo in največjo dolžino pravila pa na 2, saj levo nastavimo opazovano diagnozo, na desni strani pa
želimo imeti le eno diagnozo. Pri tretjem eksperimentu, kjer iščemo maksimalne pogoste množice postavk, nastavimo najmanjšo podporo na 10a , najmanjšo dolžino množice postavk na 2 in največjo

dolžino množice postavk na 4.

Po odkrivanju asociativnih pravil in pogostih množic postavk sledi priprava podatkov in nato rekurzivno deljenje na osnovi statističnih modelov, kjer nastavimo stopnjo statistične značilnosti za preizkus

stabilnosti parametrov linearnega modela na 0,05, najmanjše število primerkov v vozlišču na 100,
mero zanimivosti in čas odpusta kot odvisno in neodvisno spremenljivko linearnega modela ter starost
in spol kot delitvene spremenljivke.
V naslednjem podpoglavju najprej opišemo zbirke podatkov HCUP, med katerimi je tudi zbirka podatkov NIS, ki je bila uporabljena v eksperimentih. V nadaljnjih podpoglavjih sledi predstavitev in opis
rezultatov izvedenih eksperimentov.

5.2 Zbirka podatkov odpustov iz bolnišnic
Industrijsko partnerstvo zveznih držav (angl. Federal-State-Industry partnership) je skupaj s sponzorjem agencijo za raziskovanje in kakovost zdravstva (angl. Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ) razvilo množico podatkovnih baz z elektronskimi zdravstvenimi zapisi (angl. electronic health records, EHR). Podatkovne zbirke HCUP so sestavljene iz zbirk podatkov, in sicer zbirke podatkov
o odpustih iz različnih bolnišnic Združenih držav Amerike (ang. The National Nationwide Inpatient
Sample, NIS) [105], zbirke podatkov odpustov mladoletnih pacientov po ZDA (angl. The Kids' Inpatient
Database, KID), zbirke podatkov obiskov na urgentnih oddelkih (angl. The Nationwide Emergency Department Sample, NEDS), zbirke podatkov ponovnih sprejemov samoplačnikov in nezavarovanih pacientov (angl. The Nationwide Readmissions Database, NRD), zbirke podatkov o odpustih pacientov ločenih glede na državo (angl. The State Inpatient Databases, SID), zbirke podatkov ambulantnih storitev
(angl. The State Ambulatory Surgery and Services Databases, SASD) in zbirke podatkov obiskov na
urgentnih oddelkih, ki niso bili hospitalizirani (angl. The State Emergency Department Databases,
SEDD). Zbirke podatkov HCUP se uporabljajo v raziskavah na različnih področjih, npr. pri odkrivanju
medicinskih praks, v zavarovalništvu, v politiki, v ekonomiji, na vseh teh področjih pa za obdelavo podatkov intenzivno uporabljajo znanja s področja statistike in podatkovnega rudarjenja.
V zadnjih letih so se tako pojavile nove raziskave na področju zdravstva, ki te velike količine podatkov uporabljajo. Veliko raziskav je bilo namenjenih izboljšavi napovedovanja bolezni na podlagi dosedanjih diagnoz, starosti, spola, rase in ostalih značilk v podatkih HCUP NIS [106] [21] [107]. Napovedo-
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vanje določene diagnoze je možno iz že znanih diagnoz pacienta, zapisanih v zdravstvenem informacijskem sistemu [108]. Na podatkih NIS je bila uporabljena tudi tehnika podatkovnega rudarjenja
sekvenčnih vzorcev (angl. sequential pattern mining, SPAM) [109] za iskanje pogostih sekvenčnih vzorcev diagnoz, ki so skupne med bolnišnicami [15]. Gručenje pacientov glede na diagnoze in postopke
zdravljenja ter nato iskanje asociativnih pravil za vsako od gruč je bilo prav tako izvedeno na podatkih
NIS. Izrisane gruče in asociacije med njimi so bile uporabljene za odkrivanje zanimivih vzorcev in potencialnih hipotez [110]. Primer najdene hipoteze je npr. pacient, ki je dobil injekcijo trombolitičnega
sredstva in je umrl, je imel tudi akutno cerebrovaskularno bolezen.
Najstarejša zbirka podatkov je NIS, pri kateri so se podatki začeli zbirati leta 1988 in ki je tudi uporabljena v eksperimentih v naslednjih podpoglavjih. NIS, ki izide vsako leto, se zbira v skoraj vseh državah Združenih držav Amerike in vsebuje približno 20-% vzorec odpustov iz bolnišnic. Odpusti iz bolnišnic v podatkovni zbirki NIS vsebujejo 126 atributov, ki predstavljajo pacientove osebne lastnosti, administrativne informacije in zdravstvene informacije. Za osebne lastnosti se beležijo starost, spol, rasa
in okrožje bivanja. Graf na sliki 47 prikazuje histogram starosti polnoletnih pacientov, zajetih v podatkovnih zbirkah NIS od leta 2000 do 2014.

Slika 47 Histogram starosti polnoletnih pacientov v podatkovnih zbirkah NIS od leta 2000 do 2014

Iz grafa vidimo, da do 80 let število pacientov narašča, potem pa njihovo število strmo pade. Razlog
za to je pravilo, ki v določenih zveznih državah prepoveduje poročanje točne starosti za osebe, starejše
od 90 let, in se zato uvrstijo v starostno kategorijo 90. V zbirkah NIS med letoma 2000 in 2014 je 60,43
% polnoletnih pacientov ženskega spola. V eksperimentih v naslednjih poglavjih se uporabljajo samo
polnoletni pacienti (starost je 18 ali več), ki jih je 83,40 %. Graf porazdelitve starostnih skupin polnoletnih pacientov je prikazan na sliki 48.
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Slika 48 Graf porazdelitve starostnih skupin polnoletnih pacientov

Primeri administrativnih informacij so datum sprejema pacienta, vrsta sprejema pacienta (npr.
urgentno, neobvezno, porod), čas bivanja v bolnišnici in strošek zdravljenja. Zdravstvene informacije
pa vsebujejo do 30 diagnoz in do 15 medicinskih postopkov za vsakega pacienta v formatu ICD-9-CM,
do 30 diagnoz v formatu CCS (angl. Clinical Classifications Software), atribut za primer smrti pacienta
ipd. Format ICD-9 je bil sprejet leta 1978 na konferenci devete revizije mednarodne klasifikacije bolezni
in se uporablja za zapis diagnoz in postopkov terapij, diagnostike in operacij. Diagnoze so sestavljene
iz hierarhično urejene pet mestne kode, kjer prva tri mesta predstavljajo osnovno skupino diagnoze,
preostali dve mesti pa njeno specifično skupino. Format ICD-9-CM je dopolnitev formata ICD-9 in ga
vsako leto posodablja državni center za zdravstveno statistiko (angl. National Center for Health Statistics, NCHS). ICD-9-CM vsebuje dodatne podrobnosti o boleznih in se uporablja v ZDA. Primer kode
ICD-9-CM je 250.23, ki ponazarja sladkorno bolezen tipa I, s hiperosmolarnostjo. V skupino s kodo, ki
se začne z 250, spadajo vse vrste sladkornih bolezni in v podskupino 250.2 spadajo vse vrste sladkornih
bolezni s hiperosmolarnostjo. Postopki so v formatu ICD-9-CM zapisani s štiri mestno kodo, kjer prvi
dve mesti ponazarjata osnovno skupino postopka in preostali dve mesti podskupino. Primer kode postopka je 50.12, ki predstavlja odprto biopsijo jeter. Skupina postopkov na jetrih se začne s kodo 50,
koda 50.1 pa predstavlja podskupino diagnostičnih preiskav na jetrih. Obstaja tudi novejša različica, in
sicer format ICD-10-CM, vendar se v Združenih državah Amerike uvaja šele od leta 2015 naprej. V pripravi je trenutno različica ICD-11, ki pa še ni sprejeta. Za podatkovne zbirke HCUP je bil razvit tudi
format CCS, ki temelji na formatu ICD-9-CM in preslikuje kode ICD-9-CM v 280 različnih kategorij. V
podatkovnih zbirkah NIS je za obdobje med letoma 2000 in 2014 zbranih 96.775.227 odpustov polnoletnih pacientov, v katerih se pojavi 14.428 različnih diagnoz. Tabela 17 prikazuje 10 najpogostejših
diagnoz skupaj s kodami ICD-9-CM, ki se pri polnoletnih pacientih pojavijo v podatkovnih zbirkah NIS
med letoma 2000 in 2014.
Tabela 17 10 najpogostejših diagnoz v zbirkah HCUP NIS pri polnoletnih pacientih med letoma 2000 in 2014

Diagnoza

ICD-9-CM

Esencialna (primarna) arterijska hipertenzija
Druga vrsta hiperlipidemije, neopredeljena
Sladkorna bolezen tipa 2, brez zapletov
Aterosklerotična srčna bolezen nativnih arterij
Srčna odpoved, neopredeljena

401.9
272.4
250.00
414.01
428.0
108

Podpora
34,5101 %
15,1574 %
14,2262 %
13,2582 %
12,5102 %

Živorojeni enojček
Nikotinska odvisnost
Gastroezofagealna refluksna bolezen brez ezofagitisa
Atrijska fibrilacija
Hipotiroza, neopredeljena

V27.0
305.1
530.81
427.31
244.9

11,9590 %
11,0432 %
10,9781 %
10,4881 %
8,5188 %

V tabeli 18 so skupaj s podporami prikazane še preostale diagnoze, ki se pojavijo v eksperimentih
v naslednjih podpoglavjih.
Tabela 18 Preostale diagnoze, ki se pojavijo v eksperimentih

Diagnoza

ICD-9-CM

Podpora

Aterosklerotična srčna bolezen neopredeljenih arterij
Debelost, neopredeljena
Prisotnost aortokoronarnega obvoda
Stari miokardni infarkt
Stanje po koronarni angioplastiki
Dolgotrajna uporaba aspirina
Nestabilna angina pektoris
Artroza kolena, neopredeljena
Družinska anamneza ishemične bolezni srca in drugih bolezni ožilja
Debelost, ki zapleta nosečnost ali porod
Sladkorna bolezen, v nosečnosti, neopredeljena
Gripa s pljučnico
Rotavirusni enteritis

414.00
278.00
V45.81
412
V45.82
V58.66
411.1
715.36
V17.3
649.11
648.01
487.0
008.61

5,0182 %
4,5528 %
4,4022 %
4,2329 %
3,5224 %
2,8599 %
1,7041 %
1,4476 %
1,1387 %
0,2869 %
0,1083 %
0,0559 %
0,0021 %

Slabost podatkovne zbirke HCUP NIS je pomanjkanje informacij o identitetah pacientov. Tako ne
moremo povezati različnih odpustov z istim pacientom, kar bi omogočilo dodatne možnosti za raziskave, npr. ugotavljanje časa vračanja pacientov ali odkrivanje časovnega zaporedja diagnoz pri posameznih pacientih.

5.3 Rezultati eksperimentov
5.3.1 Eksperiment 1
Pri prvem eksperimentu iščemo trende mer zanimivosti pravil, ki jim na desno stran nastavimo
opazovano diagnozo. Za opazovane diagnoze izberemo štiri najpogostejše iz tabele 17, in sicer: esencialno arterijsko hipertenzijo, drugo vrsto hiperlipidemije (neopredeljeno), sladkorno bolezen tipa 2 in
aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij. Vsa pravila, odkrita v prvem eksperimentu, so bila od-

krita z minimalno podporo pri 10a , najmanjšim zaupanjem pri 0,7 in omejitvijo na dolžino pravila od

2 do 4. V tabeli 19, kjer so pravila zapisana s kodami diagnoz ICD-9-CM, imamo za vsako od opazovanih
diagnoz, nastavimo na desno stran pravil, prikazana tri močna pravila z največjo podporo.
Za vsako asociativno pravilo v tabeli 19 smo z rekurzivnim deljenjem na osnovi statističnih modelov
ustvarili različna regresijska drevesa za različne kombinacije diskretizacije spremenljivk, ki predstavljajo
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čas odpusta in starost ter za dve meri zanimivosti zaupanje in dvig. Pri rekurzivnem deljenju nastavimo

stopnjo statistične značilnosti za preizkus stabilnosti parametrov linearnega modela na 0,05 in naj-

manjše število primerkov v vozlišču na 100. V nadaljevanju prikažemo in opišemo 4 regresijska drevesa,
ustvarjena v tem eksperimentu, še 2 pa v prilogi A.
Tabela 19 Po tri odkrita močna pravila z največjo podporo za vsako od opazovanih diagnoz nastavljeno na desno stran pravil

Leva stran pravila

{250.00, 715.36}
{250.00, 272.4, 411.1}
{250.00, 272.4, 278.00}
{401.9, 411.1, V58.66}
{411.1, V45.82, V58.66}
{V17.3, V45.82, V58.66}
{648.01, 649.11}
{648.01, 649.11, V27.0}
{648.01, 278.00, V27.0}
{V45.82}
{401.9, V45.82}
{411.1}

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

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Desna stran pravila
{401.9}
{401.9}
{401.9}
{272.4}
{272.4}
{272.4}
{250.00}
{250.00}
{250.00}
{414.01}
{414.01}
{414.01}

Podpora

Zaupanje

Dvig

0,001910055
0,001442012
0,000951287
0,000442138
0,000278811
0,000263260
9,285434·10-5
8,312045·10-5
4,993013·10-5
0,02694607
0,01575482
0,01285374

0,7191752
0,7067448
0,7038895
0,7057116
0,7232035
0,7073015
0,7167012
0,7218882
0,7016117
0,7649861
0,7808872
0,7542764

2,083957
2,047938
2,039664
4,655899
4,771301
4,666388
5,037898
5,074359
4,931830
5,769930
5,889865
5,689153

Regresijsko drevo na sliki 49 prav tako prikazuje trende zanimivosti pravila 1 tabele 19, vendar z
diskretizacijo časovne spremenljivke na mesece. Tudi to drevo prikazuje podobne rezultate kot drevo
na sliki 72, skupini 18 do 49 let in 75 do 124 let imata nižje zaupanje pravila kot skupina 50 do 74 let.
Viden je obrnjen trend približno na polovici opazovanega obdobja. Kar tu dodatno ugotovimo je, da
ima pri najmlajši skupini ženski spol nižje zaupanje pravila kot moški spol, med tem ko je pri najstarejši
skupini 75 do 124 let obratno.
Regresijsko drevo na sliki 50 prikazuje trende mere zanimivosti dvig za različne skupine pacientov
prav tako za pravilo 1 tabele 19, vendar v tem primeru z diskretizacijo časovne spremenljivke na mesece. Tudi na tem drevesu opazimo višje zaupanje za skupino 18 do 49 let, vendar dodatno ugotovimo,
da imajo znotraj te skupine ženske višji dvig kot moški, kar je posledica manjše podpore diagnoze esencialna (primarna) arterijska hipertenzija (401.9) ženskega spola, vidno na sliki 51. Drevo na sliki 51 ni
del eksperimenta 1 in je dodano za lažjo razlago drevesa na sliki 50.
.
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Slika 49 Regresijsko drevo za pravilo 1 tabele 19 s trendi mere zanimivosti zaupanje in diskretizacijo časovne spremenljivke na mesece
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Slika 50 Regresijsko drevo za pravilo 1 tabele 19 s trendi mere zanimivosti dvig in diskretizacijo časovne spremenljivke na mesece
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Slika 51 Regresijsko drevo za množico postavk {401.9} s trendi podpore in diskretizacijo časovne spremenljivke na mesece
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Regresijsko drevo na sliki 52 prikazuje trende mere zanimivosti zaupanje za različne skupine pacientov za pravilo 10 tabele 19. Pravilo pravi, da pacienti, ki so v stanju po koronarni angioplastiki
(V45.82), imajo v 76,50 % tudi aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij (414.01), kar je 4,93 krat
večja verjetnost, kot je podpora te diagnoze. Iz regresijskega drevesa opazimo naraščajoč trend zaupanja pravila za vse skupine. Iz drevesa opazimo, da velja za mlajše paciente večje zaupanje kot za starejše. Največje zaupanje pravila velja za moške med 18 in 49 let in najmanjše zaupanje za moške med
75 in 124 let.
Na sliki 53 je prikazano regresijsko drevo s trendi mere dvig za pravilo 10 tabele 19. Opazimo, da
dvig izstopa predvsem za ženske pacientke med 18 in 49 let, saj ima ta skupina zelo malo podporo
aterosklerotične srčne bolezni nativnih arterij (414.01), nasproti drugim skupinam, kar je vidno na regresijskem drevesu na sliki 54. Drevo na sliki 54, ki prikazuje trende podpore za različne skupine za
aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij, je prikazano za lažje razumevanje drevesa na sliki 53.
Zaupanje pravila je za to skupino nasproti podpori aterosklerotične srčne bolezni nativnih arterij zelo
visoko, kar vpliva na visoko vrednost dviga. Kljub temu pa ima dvig pravila za to skupino padajoči trend.

114

Slika 52 Regresijsko drevo za pravilo 10 tabele 19 s trendi mere zanimivosti zaupanje
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Slika 53 Regresijsko drevo za pravilo 10 tabele 19 s trendi mere zanimivosti dvig
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Slika 54 Regresijsko drevo za množico postavk {414.01} s trendi podpore

117

5.3.2 Eksperiment 2
V drugem eksperimentu smo iskali trende mer zanimivosti pravil, ki jim na levo stran nastavimo
opazovano diagnozo. Za opazovane diagnoze izberemo štiri najpogostejše iz tabele 17, ki smo jih izbrali
že pri eksperimentu 1. Vsa pravila odkrita v drugem eksperimentu so bila odkrita z nastavljeno naj-

manjšo podporo na 10a , najmanjšim zaupanjem na 0,1 in dolžino pravila na 2, saj je bila leva stran

nastavljena in smo odkrivali samo še diagnozo na desni strani. Pri rudarjenju smo se namreč omejili

samo na pravila, ki imajo na desni strani samo eno diagnozo. V tabeli 20 imamo za vsako od opazovanih
diagnoz, nastavljeno na levo stran pravil, prikazana tri močna pravila z največjo podporo.
Tabela 20 Po tri odkrita močna pravila z največjo podporo za vsako od opazovanih diagnoz, nastavljeno na levo stran pravil

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

Leva stran pravila
{401.9}
{401.9}
{401.9}
{272.4}
{272.4}
{272.4}
{250.00}
{250.00}
{250.00}
{414.01}
{414.01}
{414.01}

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Desna stran pravila
{272.4}
{250.00}
{414.01}
{401.9}
{414.01}
{250.00}
{401.9}
{272.4}
{414.01}
{401.9}
{272.4}
{428.0}

Podpora
0,09116343
0,08138986
0,07218553
0,09116343
0,04806349
0,04137044
0,08138986
0,04137044
0,03434133
0,07218553
0,04806349
0,03653638

Zaupanje
0,2641647
0,2358438
0,2091723
0,6014464
0,3170966
0,2729395
0,5721126
0,2908047
0,2413951
0,5444615
0,3625203
0,2755767

Dvig
1,742814
1,657814
1,577689
1,742814
2,391711
1,918570
1,657814
1,918570
1,820730
1,577689
2,391711
2,202815

Za vsako asociativno pravilo v tabeli 20 ustvarimo po istem postopku kot v prvem eksperimentu
različna regresijska drevesa, kjer uporabimo enake nastavitve parametrov za stopnjo statistične značilnosti preizkusa stabilnosti parametrov linearnega modela in za najmanjše število primerkov v vozlišču. V nadaljevanju prikažemo in opišemo 4 regresijska drevesa, ustvarjena v tem eksperimentu, še 4
pa v prilogi B.
Na sliki 55 je prikazano drevo, ki prav tako prikazuje trende za mero zanimivosti zaupanje za različne skupine pacientov, za pravilo 2 tabele 20, ki pravi, da pacienti, ki imajo arterijsko hipertenzijo
(401.9), imajo v 23,58 % tudi sladkorno bolezen tipa 2 (250.00), kar je zaupanje pravila. Za starostne
skupine smo pri gradnji drevesa določili intervale 18–49, 50–64, 65–74 in 75–124 ter čas razdelili na
180 mesečnih intervalov za obdobje 15 let. Iz drevesa je razvidno, da zaupanje pravila narašča za vse
skupine, vendar se v zadnjem obdobju za mlajše skupine trend obrača. Zaupanje pravila je najnižje v
skupini pacientov od 18 do 49 let. Opazimo tudi, da imajo pacienti moškega spola od 18 do 64 let
manjšo zaupanje pravila, medtem ko imajo v starosti 65 do 124 let večje zaupanje pravila kot ženske.
Na sliki 56 prikazuje trende mere zanimivosti dvig za različne skupine pacientov prav tako za pravilo
2 tabele 20. Na vseh transakcijah je dvig pravila 1,6578, kar pomeni, da ima pacient z arterijsko hipertenzijo (401.9) 1,6578 krat večjo verjetnost sladkorne bolezni tipa 2 (250.00) kot naključni pacient.
Podpora sladkorne bolezni tipa 2 je namreč 14,23-%. Se pa dvig, tako kot v prejšnjem primeru zaupanje,
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za različne skupine pacientov razlikuje. Splošno padanje dviga gre pripisati večjemu naraščanju podpore sladkorne bolezni tipa 2 napram naraščanju zaupanja pravila. Največji dvig pravila opazimo pri
skupini ženskih pacientk med 18 in 49 let, kar pomeni, da ima ta skupina manjšo podporo kot ostale
skupine, saj je njeno zaupanje z ostalimi skupinami primerljivo.
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Slika 55 Regresijsko drevo za pravilo 2 tabele 20 s trendi mere zanimivosti zaupanje
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Slika 56 Regresijsko drevo za pravilo 2 tabele 20 s trendi mere zanimivosti dvig
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Na sliki 57 je prikazano drevo s trendi zaupanja pravila 3 tabele 20, ki pravi, da imajo pacienti z
esencialno (primarno) arterijsko hipertenzijo (401.9) v 20,92 % tudi aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij (414.01). Za gradnjo drevesa smo za starostne skupine določili intervale 18–49, 50–64,
65–74 in 75–124 ter čas razdelili na 180 mesečnih intervalov za obdobje 15 let. Drevo prikazuje precejšnje razlike med skupinami pacientov. Pri tem drevesa opazimo, da ima mlajša skupina med 18 in 49
let manjše zaupanje pravila kot starejša skupina od 50 do 124 let. Opazimo tudi, da je za ženske pacientke značilno manjše zaupanje pravila kot za moške. Najmanjše zaupanje pravila imajo ženske med
18 in 49 let. Trendi zaupanja pravila so za skoraj vse skupine padajoči, razen za starejše paciente med
75 in 124 let, kjer je trend rahlo naraščajoči.
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Slika 57 Regresijsko drevo za pravilo 3 tabele 20 s trendi mere zanimivosti zaupanje in diskretizacijo časovne spremenljivke na mesece
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Zadnje drevo, ki ga predstavimo v eksperimentu 2, je prikazano na sliki 58, in prikazuje trende zaupanja za pravilo 12 tabele 20, kaže, da imajo pacienti z aterosklerotično srčno boleznijo nativnih arterij
(414.01) v 27,56 % tudi srčno odpoved (428.0). Iz drevesa razberemo, da imajo mlajši pacienti manjše
zaupanje pravila kot starejši. Prav tako velja, da imajo moški v vseh starostnih kategorijah manjše zaupanje pravila kot ženske. Zanimiv je tudi trend zaupanja v opazovanih 15 letih, in sicer pacienti z manjšim zaupanjem pravila, npr. mlajši moški, imajo bolj naraščajoči trend zaupanja kot pacienti z večjim
zaupanjem pravila. Korelacija med zaupanjem in spolom ter zaupanjem in starostjo se iz drevesa enostavno razbere. Pri starejših pacientih se opazi tudi, da se je v opazovanem obdobju trend zaupanja
celo dvakrat obrnil.
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Slika 58 Regresijsko drevo za pravilo 12 tabele 20 s trendi mere zanimivosti zaupanje
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5.3.3 Eksperiment 3
V tretjem eksperimentu smo iskali trende mere zanimivosti podpora za maksimalne pogoste množice postavk, za katere zahtevamo, da vsebujejo eno od opazovanih diagnoz. Za opazovane diagnoze
smo izbrali štiri najpogostejše iz tabele 17, ko smo jih izbrali že pri prejšnjih eksperimentih. Vse pogoste

množice postavk iz tretjega eksperimenta so bile odkrite z nastavljeno najmanjšo podporo na 10a in

velikostjo množice med 2 in 4. V tabeli 21 imamo za vsako od opazovanih diagnoz, ki jevsebovana v

pogostih množicah postavk, prikazane tri pogoste množice postavk z največjo podporo. Nekatere izmed najpogostejših množic postavk so se pojavile med tremi najpogostejšimi za različne opazovane
diagnoze. V tabeli 21 so npr. pogoste množice 1, 4, 7 in 10 enake, čeprav so bile rudarjene z zahtevo
po vsebnosti različnih opazovanih diagnoz. To je posledica tega, da se najpogostejše diagnoze tudi pogosto pojavljajo skupaj.
Tabela 21 Po tri odkrite maksimalne pogoste množice postavk z največjo podporo za vsako od opazovanih diagnoz, vsebovano
v množicah postavk

Množica postavk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

{401.9, 250.00, 272.4, 414.01}
{401.9, 272.4, 414.01, V45.82}
{401.9, 272.4, 414.00, V45.81}
{272.4, 401.9, 414.01, 250.00}
{272.4, 401.9, 414.01, V45.82}
{272.4, 401.9, 414.00, V45.81}
{250.00, 272.4, 401.9, 414.01}
{250.00, 272.4, 401.9, 530.81}
{250.00, 401.9, 414.01, 428.0}
{414.01, 272.4, 401.9, 250.00}
{414.01, 272.4, 401.9, V45.82}
{414.01, 272.4, 401.9, 412}

Podpora (¯°±)
0,008842955
0,008172732
0,006570617
0,008842955
0,008172732
0,006570617
0,008842955
0,005139745
0,005070017
0,008842955
0,008172732
0,006148123

Za vsako pogosto množico postavk v tabeli 21 ustvarimo po istem postopku kot v prejšnjih eksperimentih različna regresijska drevesa, kjer uporabimo enake nastavitve parametrov za stopnjo statistične značilnosti preizkusa stabilnosti parametrov linearnega modela in za najmanjše število primerkov v vozlišču. Za razliko od prejšnjih dveh eksperimentov opazujemo pri tretjem eksperimentu samo
trende za mero zanimivosti podpora. V nadaljevanju prikažemo in opišemo 1 regresijsko drevo, ustvarjeno v tem eksperimentu, še 2 pa v prilogi C.
Regresijsko drevo na sliki 59 prikazuje trende mere zanimivosti podpora za pogosto množico postavk 1 tabele 21, ki pravi, da ima 0,88 % pacientov v času hospitalizacije vse štiri diagnoze hkrati, in
sicer esencialno (primarno) arterijsko hipertenzijo (401.9), sladkorno bolezen tipa 2 (250.00), drugo
vrsto hiperlipidemije (neopredeljeno) (272.4) in aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij
(414.01). Iz drevesa razberemo, da imajo najmanjšo podporo množice postavk pri mlajših pacientih
med 18 in 49 letom. Za to skupino je prav tako podpora množice postavk v opazovanih 15 letih počasneje rasla kot pri ostalih skupinah. Največji trend rasti podpore opazimo pri skupini moških pacientov,
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starih med 65 in 74 let. Za skupino pacientov med 50 in 64 let opazimo, da se trend naraščanja množice
postavk po približno 9 letih (leta 2008) upočasni. Iz drevesa se tudi razbere, da imajo ženske manjšo
podporo množice postavk kot moški in to pri vseh starostnih skupinah.

127

Slika 59 Regresijsko drevo za množico postavk 1 tabele 21 s trendi mere zanimivosti podpora
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5.3.4 Eksperiment 4
Pri zadnjem četrtem eksperimentu prikažemo trende mere zanimivosti podpora za diagnozi gripa
s pljučnico (487.0) in rotavirusni enteritis (008.61). Značilno za obe diagnozi je, da se pojavljata sezonsko. Predstavljen algoritem sezonskega povečanja podpore avtomatsko ne zaznava, vendar se v listih
drevesa sezonsko povečanje podpore sezonskih diagnoz kljub temu opazi.
Regresijsko drevo na sliki 60 prikazuje trende mere zanimivosti podpora za skupine pacientov za
množico s postavko gripa s pljučnico (487.0). Za starostne skupine smo določili intervale 18–24, 25–29,
30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84 in 85–124 ter čas
razdelili na 180 mesečnih intervalov za obdobje 15 let. Iz tabele je razvidno, da v vseh skupinah podpora diagnoze narašča. Podpora najmanj narašča in je najnižja v skupini mlajših pacientk, največja pa
je v skupini pacientov, starejših od 80 let. V vseh skupinah se razločno vidi sezonsko povišanje podpore
gripe s pljučnico, kar je značilno predvsem za zimski čas. V tabeli 22 je za vsako leto prikazan mesec s
skupino, v kateri je bila podpora gripe s pljučnico največja. V tabeli so najpogostejši predvsem meseci
december, januar in februar.
Tabela 22 Skupina in mesec odpusta za paciente z gripo s pljučnico z največjo podporo po letih

Leto

Mesec

Starostna skupina

Spol

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Januar
Januar
Februar
December
December
Februar
Marec
Marec
Februar
Oktober
December
Februar
December
Januar
December

85–124
18–24
85–124
85–124
85–124
85–124
85–124
85–124
85–124
18–24
30–34
85–124
85–124
85–124
85–124

moški
moški
ženski
moški
moški
moški
moški
moški
moški
moški
moški
moški
moški
moški
moški
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Podpora
0,0082
0,0010
0,0036
0,0130
0,0054
0,0095
0,0046
0,0016
0,0104
0,0088
0,0018
0,0052
0,0060
0,0172
0,0175

Slika 60 Regresijsko drevo za gripo s pljučnico s trendi mere zanimivosti podpora
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Regresijsko drevo na sliki 61 prikazuje trende mere zanimivosti podpora za skupine pacientov za
množico s postavko rotavirusni enteritis (008.61). Za starostne skupine smo določili intervale 18–49,
50–64, 65–74 in 75–124 ter čas razdelili na 180 mesečnih intervalov za obdobje 15 let. Iz drevesa je
razvidno, da podpora diagnoze za skupino med 18 in 49 let pada. V skupinah pacientov, starejših od 50
let, podpora diagnoze zelo narašča. Najvišja rast podpore je značilna za skupino pacientk, starejših od
50 let.
Tudi v tem primeru se za vse skupine vidi sezonsko povišanje podpore rotavirusnega enteritisa, kar
je značilno predvsem za meseca marec in april. V tabeli 23 je za vsako leto prikazan mesec s skupino, v
kateri je bila podpora rotavirusnega enteritisa največja.
Tabela 23 Skupina in mesec odpusta za paciente z rotavirusnim enteritisom z največjo podporo po letih

Leto

Mesec

Starostna skupina

Spol

Podpora

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

April
April
Marec
Marec
Februar
April
April
Marec
April
April
Februar
Marec
December
Marec
Februar

50–64
50–64
65–74
50–64
65–74
65–74
75–124
75–124
65–74
75–124
50–64
18–49
50–64
65–74
65–74

moški
moški
moški
moški
ženski
ženski
ženski
ženski
ženski
ženski
ženski
moški
ženski
ženski
moški

9,5 · 10–5
11,3 · 10–5
10,7 · 10–5
9,8 · 10–5
10,2 · 10–5
20,0 · 10–5
18,1 · 10–5
15,9 · 10–5
11,9 · 10–5
14,4 · 10–5
5,6 · 10–5
14,3 · 10–5
7,0 · 10–5
20,3 · 10–5
10,0 · 10–5
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Slika 61 Regresijsko drevo za rotavirusni enteritis s trendi mere zanimivosti podpora
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5.4 Uporaba sorodnih algoritmov na podatkih HCUP NIS
V podpoglavju 4.4 smo predstavili podobnosti in razlike sorodnih del z doktorsko disertacijo. V tem
poglavju uporabimo sorodne algoritme na podatkih HCUP NIS in pokažemo, da algoritmi odkrijejo znanje, prikazano v drevesih. Sorodni algoritmi uporabljajo eno od mer zanimivosti asociativnih pravil ali
množic postavk, tako kot algoritem predstavljen v doktorski disertaciji. Sorodni algoritmi se od predstavljenega algoritma razlikujejo predvsem po tem, da avtomatsko odkrivajo vzorce, vendar ne odkrivajo različnih skupin glede na trende mere zanimivosti asociativnega pravila, kot ga odkriva predstavljen algoritem. V nadaljevanju bomo sorodne algoritme uporabili samo na nekaterih asociativnih pravilih ali množicah postavk, ki smo jih uporabili v rezultatih eksperimentov poglavja 5.3, in vizualizirali
rezultate na način, ki ga uporablja predstavljeni algoritem, z namenom lažje primerjave.
Z algoritmom DMSS [29] za dve asociativni pravili preverimo, v katerem obdobju jima zaupanje

najhitreje naraste. Za asociativno pravilo {401.9 (arterijska hipertenzija)} ⇒ {250.00 (sladkorna bolezen

tika 2)}, katerega drevo s trendi zaupanja je prikazano na sliki 55, izvedemo algoritem DMSS. Za vsak

mesec izvedemo algoritem, s čimer ugotovimo, v katerem mesecu bi algoritem zaznal spremembo in
tudi v kakšnem času. Za stopnjo značilnosti nastavimo 0,05 in za najmanjšo spremembo zaupanja nastavimo 0,01. Odkritih je bilo 150 mesecev, kjer je statistično značilna razlika med zaupanji vsaj 0,01. V
tabeli 24 so prikazani meseci, v katerih se razlika v zaupanju, glede na predhodne mesece opazovanega
meseca, pojavi najhitreje. Najhitreje se razlika pojavi v 28. mesecu, kjer ima asociativno pravilo v primerjavi z 21. mesecem zaupanje večje za 0,0109.
Tabela 24 Razlika v zaupanju asociativnega pravila {401.9} ⇒ {250.00} med mesecema

Opazovan mesec Predhodni mesec Zvišanje zaupanja
28
21
0,0109
29
22
0,0109
9
1
0,0120
10
2
0,0110
33
25
0,0102
30
21
0,0109
31
22
0,0105
58
49
0,0109
63
54
0,0112
11
1
0,0125

Skok zaupanja je prikazan tudi na sliki 62, kjer sta zaupanji za 21. in 28. mesec označeni z modro
točko. Slika 62 prikazuje zaupanje pravila za vse skupine skupaj, vendar se vzorec rasti ujema z vzorci
rasti po posameznih skupinah, ki so prikazani na sliki 55.

Uporabimo algoritem DMSS še na pravilu {401.9 (arterijska hipertenzija)} ⇒ {414.01 (aterosklero-

tična srčna bolezen nativnih arterij)}, katerega drevo s trendi zaupanja je prikazano na sliki 57. Na dre-

vesu vidimo, da je trend zaupanja v večini skupin padajoč. Stopnjo značilnosti in minimalno spremembo
zaupanja pustimo enako kot v prejšnjem primeru, in sicer 0,05 in 0,01. Z algoritmom DMSS zaznamo
porast zaupanja le v 47 mesecih. Nekaj mesecev z zaznano rastjo zaupanja pravila je prikazanih v tabeli

133

25. Najhitreje zaupanje zraste iz 1. v 2. mesec, kar je prikazano z modrima točkama tudi na sliki 63.
Slika 63 prikazuje zaupanje pravila za vse skupine skupaj.

Slika 62 Zaupanje pravila {401.9} ⇒ {250.00} po mesecih

Slika 63 Zaupanje pravila {401.9} ⇒ {414.01} po mesecih

Tabela 25 Razlika v zaupanju asociativnega pravila {401.9} ⇒ {414.01} med mesecema

Opazovan mesec Predhodni mesec Zvišanje zaupanja
2
1
0,0110
3
1
0,0131
14
12
0,0107
73
71
0,0106
4
1
0,0107
15
12
0,0101
38
35
0,0110
74
71
0,0102
75
72
0,0109
5
1
0,0106

Z naslednjim sorodnim algoritmom bomo odkrivali pojavljajoče se vzorce (angl. Emerging Patterns)

[30]. Algoritem uporabimo nad praviloma {401.9} ⇒ {250.00} in {401.9} ⇒ {414.01}, ki smo ju že upo-

rabili v prejšnjem primeru. Bazo transakcij razdelimo na dva obdobja, in sicer na prvih 90 mesecev in
drugih 90 mesecev 15 letnega obdobja. Algoritem v [30] zahteva izračun mere podobnosti in različnosti
za določitev vrste spremembe, in sicer pojavljajočega se vzorca, nepričakovano spremenjenega pravila
in dodanega/zbledenega pravila. V našem primeru se osredotočimo na pojavljajoči se vzorec, saj bomo
pravila primerjali s pravili analiziranimi v doktorski disertaciji, kar pomeni, da isto pravilo opazujemo
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skozi celotno obdobje. Podobnost istega pravila med dvema obdobjema je zato glede na vsebujoče
atribute 1 in različnost 0, s čimer se pravilo uvrsti v pojavljajoči se vzorec. Pojavljajoči se vzorec se
pojavi v obeh obdobjih, vendar z drugačno podporo.
Za pravilo {401.9} ⇒ {250.00} z enačbo (87) izračunamo tudi stopnjo spremembe pojavljajočega se

vzorca (angl. degree of change), ki je 0,2624. Če bi odkrivali pojavljajoče se vzorce z minimalno stopnjo
spremembe 0,25, bi pravilo {401.9} ⇒ {250.00} uvrstili v pojavljajoči se vzorec.
{5,8.3} ⇒ {) ,.,,}

YZAA’-` H{401.9} ⇒ {250.00}I − YZAA’ H{401.9} ⇒ {250.00}I
YZAA’ H{401.9} ⇒ {250.00}I
0,0752 − 0,0596
=
0,0596
= 0,2624
=

(87)

V enačbi (87) predstavlja YZAA’-` podporo pravila v 2. obdobju in YZAA’ podporo pravila v prvem

obdobju. Slika 64 prikazuje podporo pravila {401.9} ⇒ {250.00} po mesecih za vse skupine, kjer sta z

rdečima črtama prikazani podpori asociativnega pravila v prvem in drugem obdobju.

Slika 64 Podpora pravila {401.9} ⇒ {250.00} po mesecih

Izračunamo stopnjo spremembe še za asociativno pravilo {401.9} ⇒ {414.01}, prikazano z enačbo

(88). Stopnja spremembe pravila je 0,0656, kar pri minimalni stopnji spremembe 0,25 pravila ne bi

uvrstili med pojavljajoče se vzorce. Slika 65 prikazuje podporo pravila {401.9} ⇒ {414.01} po mesecih
za vse skupine, z rdečima črtama pa sta prikazani podpori pravila v prvem in drugem obdobju.
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{5,8.3} ⇒ {585.,8}

=

0,0609 − 0,0572
= 0,0656
0,0572

(88)

Slika 65 Podpora pravila {401.9} ⇒ {414.01} po mesecih

Na podatkih HCUP NIS uporabimo še algoritem za odkrivanje časovnih asociativnih pravil [31]. Z
njim preverimo za diagnozo gripa s pljučnico (487.0) natančno in mehko ujemanje za različne mesece.
Pri rudarjenju nastavimo minimalno podporo na 0,0002. Natančno ujemanje zahteva, da ima množica
postavk v vseh intervalih, definiranih s koledarsko shemo, zadostno podporo. Koledarsko shemo definiramo z mesecema januar in februar za vsa leta (leto:*, mesec:{1,2}). Kot je prikazano na sliki 66, ima
diagnoza 487.0 v vseh letih januarja in februarja podporo večjo od 0,0002, kar je prikazano z modrimi
točkami. V ostalih mesecih ima diagnoza 487.0 v samo 34,67 % primerih zadostno podporo, drugače
pa manjšo, kar je na sliki 66 prikazano z rdečimi točkami. Zelena črta na sliki 66 ponazarja minimalno
podporo.
Mehko ujemanje ne zahteva, da ima množica postavk v vseh intervalih, določenih s koledarsko
shemo, zadostno podporo, ampak v vsaj M %, kar določi uporabnik. Določimo, da je M = 95 %, minimalno podporo pustimo enako kot pri natančnem ujemanju, in sicer 0,0002, za koledarsko shemo pa
določimo mesece december, januar in februar za vseh 15 let (leto:*, mesec:{12,1,2}). Graf na sliki 67
prikazuje podporo diagnoze 487.0 po mesecih. Podpora diagnoze 487.0 je v mesecih december, januar
in februar v 43 od 45 primerov večja od 0,0002 (modre točke na grafu slike 67), kar znaša 95,56 % in je
nad zahtevano mejo 95 %. Diagnozo zato uvrstimo v časovno asociativno pravilo glede na mehko ujemanje v mesecih december, januar in februar. V ostalih mesecih (rdeče točke na grafu slike 67) ima
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diagnoza zadostno podporo v samo 28,89 %. Z zeleno črto je na grafu slike 67 označena minimalna
podpora.

Slika 66 Natančno ujemanje diagnoze gripa s pljučnico (487.0) za meseca januar in februar pri minimalni podpori 0,0002

Slika 67 Mehko 95,56-% ujemanje diagnoze gripa s pljučnico (487.0) za mesece december, januar in februar pri minimalni
podpori 0,0002

Na diagnozi gripa s pljučnico (487.0) uporabimo še algoritem WSARE [32] [100]. Na sliki 68 je prikazana podpora diagnoze 487.0 po mesecih za obdobje 15 let. Z modrimi točkami so označeni meseci,
v katerih se zazna izbruh bolezni, kar pomeni, da je v teh mesecih statistično značilno povečana podpora diagnoze glede na preteklo obdobje od 5 do 8 tednov. Za opazovano obdobje upoštevamo celoten
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mesec, saj podatka o dnevu odpusta v podatkovni bazi HCUP NIS ni. Izbruh za diagnozo 487.0 ugotovimo v 80 mesecih, in sicer predvsem v zimskem letnem času. Histogram na sliki 69 prikazuje frekvenco
izbruha po mesecih za obdobje 15 let. Iz histograma razberemo, da je v novembru vedno prišlo do
izbruha, v decembru pa v enem letu ni prišlo, in sicer leta 2009, torej v 120 mesecu, kar se razbere tudi
iz grafa slike 68. Izjemi sta tudi meseca junij in julij, saj je v vsakem mesecu enkrat v 15 letih prišlo do
izbruha, in sicer leta 2009 v mesecih 114 in 115.

Slika 68 Podpora diagnoze gripa s pljučnico (487.0) po mesecih, kjer je z modrimi točkami zaznan izbruh

Slika 69 Histogram izbruha diagnoze gripa s pljučnico (487.0) po mesecih
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5.5 Vpliv podpore pogoste množice postavk na gradnjo regresijskega
drevesa
Eden od ciljev doktorske disertacije je ugotoviti vpliv podpore pogoste množice postavk na gradnjo
regresijskega drevesa. Za pogoste množice postavk, odkrite na podatkovni bazi HCUP NIS, smo s predstavljenim algoritmom zgradili regresijska drevesa in prešteli njihove liste. Pogoste množice postavk
smo rudarili tako, da smo nastavili najmanjšo in največjo velikost pogoste množice postavk na 2 in 4 in
izbrali 1.000.000 najpogostejših. Pri gradnji dreves smo nastavili stopnjo značilnosti na 0,05 in minimalno število primerkov v listu na 100. Za starostne skupine smo določili 14 intervalov: 18–24, 25–29,
30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84 in 85–124. Čas pa smo
razdelili na 180 mesečnih intervalov za obdobje 15 let. Maksimalno število možnih listov pri tej diskretizaciji starosti je 28, saj smo kot drugo delitveno spremenljivko imeli tudi spol. Drevesa s preveč listi
so za uporabnika težje razumljiva, zato je v takšnem primeru treba izbrati diskretizacijo delitvene spremenljivke z manj razredi (npr. manj starostnimi skupinami), kjer je maksimalno število možnih listov
drevesa manjše. V tem eksperimentu smo preverili, kako vpliva podpora pogoste množice postavk na
kompleksnost zgrajenega regresijskega drevesa, v našem primeru na število listov, zato smo izbrali
diskretizacijo starosti z veliko možnimi razredi.
Na sliki 70 so prikazane porazdelitve števila listov drevesa v odvisnosti od podpore množice postavke. Na sliki je razvidno, da mediana števila listov z manjšanjem podpore pada.
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Slika 70 Porazdelitev števila listov drevesa v odvisnosti od podpore množice postavk

Na sliki 71 je prikazano povprečno število listov v odvisnosti od podpore za različne skupine množic
postavk. Vsaka skupina vsebuje pogoste množice postavk, ki vsebujejo specifično diagnozo. Prva skupina vsebuje množice postavk z diagnozo esencialna (primarna) arterijska hipertenzija (401.9), druga
skupina množice postavk z diagnozo druga vrsta hiperlipidemije (neopredeljena) (272.4) in tretja skupina množice postavk s sladkorno boleznijo tipa 2 (brez zapletov) (250.00). Vse tri diagnoze se v bazi
pojavljajo najpogosteje. V naslednjih treh skupinah so uporabljene diagnoze iz treh najpogostejših prikazanih v tabeli 18. Vseh 6 skupin je v legendi grafa na sliki 71 prikaznih padajoče glede na podporo.
Pri vseh skupinah pogostih množic postavk opazimo padanje števila listov drevesa v odvisnosti od podpore množice postavk. Z rjavo krivuljo je predstavljena skupina, ki vsebuje vse množice postavk, ki niso
omejene samo na specifično diagnozo. Pri množicah postavk z vsebovanimi manj pogostimi diagnozami
(npr. 278.00 in V54.81) opazimo večje nihanje števila listov predvsem pri množicah postavk v skupinah
z večjo podporo, saj je takšnih zelo malo, zato je tudi varianca števila listov drevesa večja. Kljub temu
se v vseh skupinah opazi pozitivna korelacija med podporo pogoste množice postavk in številom listov
njenega drevesa.
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Slika 71 Povprečno število listov drevesa v odvisnosti od podpore množice postavk glede na vsebovano diagnozo

V tabeli 26 je za vsako skupino izračunana Spearmanov in Pearsonov koeficient korelacije. Oba
korelacijska koeficienta sta v vseh skupinah pozitivna, pri čemer opazimo večji koeficient korelacije pri
neparametrični Spearmanovi korelaciji, saj Pearsonova korelacija predpostavlja linearno povezanost
spremenljivke. Spearmanov koeficient korelacije je v primeru vseh (1.000.000) pogostih množic postavk 0,566, v ostalih skupinah pa je celo višji. V vseh primerih je koeficient korelacije statistično značilen (A-Â^†@?_Y• < 0,0001).

Tabela 26 Korelacija med številom listov drevesa in podporo pogoste množice postavk glede na vsebovano diagnozo

Množice z vsebovano diagnozo

Število množic Spearmanova Pearsonova
korelacija

korelacija

401.9

156.361

0,62076

0,24844

272.4

131.565

0,63208

0,28422

250.00

86.434

0,63696

0,28614

414.00

39.889

0,70322

0,38438

278.00

23.542

0,58532

0,33027

V54.81

270

0,59656

0,52475

1.000.000

0,56600

0,28209

Brez filtra (vse odkrite množice postavk)

Množice postavk z manjšo podporo se pojavljajo redkeje, kot tiste z večjo podporo in se posledično
pojavljajo v manj različnih skupinah pacientov. Tudi če se z različno podporo v katerem obdobju pojavijo pri različnih skupinah pacientov, pa teh pojavitev ni dovolj, da bi bila razlika v linearnih modelih
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med skupinami statistično značilna, kar je vzrok za manjše število listov ali skupin pri množicah z manjšo
podporo.

5.6 Potrditev ali zavrnitev zastavljene hipoteze
Glavni cilj doktorske disertacije je bil razviti algoritem za določanje zanimivosti asociativnih pravil
ali pogostih množic postavk v različnih obdobjih za različne skupine. Skupine se morajo med seboj glede
na rast ali padanje zanimivosti skozi čas čim bolj razlikovati. Za razvit algoritem smo pokazali, kako
vpliva podpora pogoste množice postavk na kompleksnost zgrajenega regresijskega drevesa. Na podlagi tega smo zastavili sledečo tezo:
Z algoritmom gradnje regresijskega drevesa modelov linearne regresije lahko za različne skupine
določimo mere zanimivosti asociativnih pravil ali pogostih množic postavk med različnimi obdobji, če
imajo te dovolj podpore.
V skladu s tem postavimo naslednjo hipotezo in raziskovalno vprašanje:

Med podporo pogoste množice postavk in številom statistično značilno različnih modelov linearne regresije, ki jih s predlaganim algoritmom za to pogosto množico postavk odkrijemo, obstaja pozitivna
statistično značilna korelacija.
Hipotezo potrjujemo na podlagi rezultatov predstavljenih v poglavju 5.4, kjer smo za veliko število odkritih pogostih množic postavk iz podatkovne baze HCUP NIS zgradili regresijska drevesa in prešteli

njihovo število listov. Dobili smo Spearmanov koeficient korelacije 0,566 (A-Â^†@?_Y• < 0,0001), ki
meri povezanost dveh spremenljivk na podlagi rangov, kjer povezanost ni nujno linearna.
Dodatno k hipotezi odgovorimo tudi na naslednje raziskovalno vprašanje:

Raziskovalno vprašanje:
Kako lahko določimo zanimivosti pogoste množice postavk ali asociativnega pravila za različne skupine,
da se bodo glede na rast zanimivosti čim bolj razlikovale?
V doktorski disertaciji smo razvili algoritem za določanje zanimivosti asociativnih pravil in pogostih
množic postavk v različnih časovnih obdobjih, katerega izhod je regresijsko odločitveno drevo. Odločitveno drevo v listih prikazuje trende izbrane mere zanimivosti, pot do lista pa določa skupino pacientov, za katere je trend s premico linearne regresije prikazan. Na podlagi takšnih dreves nam je bilo v
poglavju 5 omogočeno interpretirati predstavljena odločitvena drevesa in opisati razlike v trendih zanimivosti med različnimi skupinami pacientov, za katere je algoritem odkril, da je med njimi razlika
statistično značilna. Rast zanimivosti pogoste množice postavk ali asociativnega pravila je predstavljal
linearni model, ki je bil osnova za metriko čistosti, imenovano ocenitveni preizkus (angl. score test).
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Delitveno mesto smo izbrali z vsoto kvadratov napak dveh linearnih modelov za poddrevesi, s čimer
smo dobili, kar se da različni skupini glede na rast zanimivosti. Postopek se je nato rekurzivno ponavljal,
s čimer smo dobili več različnih skupin z največjo možno razliko v rasti ali padcu zanimivosti pogoste
množice postavk ali asociativnega pravila.
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6. Diskusija
V doktorski disertaciji smo predstavili algoritem za odkrivanje skupin, v katerih se mera zanimivosti
asociativnega pravila ali pogoste množice postavk različno spreminja skozi čas. Odkrito znanje algoritem prikaže v obliki odločitvenega drevesa, kjer so v listih prikazani trendi mere zanimivosti, pot do
listov pa določa skupino. V podpoglavju 4.4 smo predstavili sorodne metode, ki odkrivajo podobne
vzorce. Sorodne metode smo v podpoglavju 5.4 uporabili na podatkih HCUP NIS in naredili primerjavo
s predstavljenim algoritmom za odkrivanje skupin. Podobna sorodna področja predstavljenemu načinu
odkrivanja skupin so tudi rudarjenje pojavljajočih se vzorcev (angl. emerging pattern mining, EPM) [98],
rudarjenje kontrastnih množic (angl. contrast set mining, CSM) [111], odkrivanje podskupin (angl. subgroup discovery, SD) [112] in rudarjenje nenavadnih modelov (angl. exceptional model mining, EMM)
[113], vendar pa se namen omenjenih pristopov bistveno razlikuje od namena algoritma, ki je bil razvit
v okviru te disertacije.
Namen rudarjenja pojavljajočih se vzorcev je odkriti množice postavk, katerih podpora med dvema
podatkovnima zbirkama bistveno naraste. Pri odkrivanju pojavljajočih se vzorcev ne odkrivamo različnih skupin, ampak samo vzorce, ki se od enega do drugega obdobja pojavijo. Odkrivanje vzorcev pri
tem poteka avtomatsko, za razliko od predlaganega algoritma, kjer moramo vzorec vnaprej podati. Iz
regresijskega drevesa predlaganega algoritma lahko sicer ugotovimo, ali je obravnavan vzorec pojavljajoči se vzorec.
Namen rudarjenja kontrastnih množic je odkriti množice postavk katerih podpora se razlikuje zno-

traj kategorij izbrane spremenljivke (npr. podpora množice {@X~R†•†Y, ℎXA†^•†?<X ~} je drugačna pri

pacientih različnih ras). Razlika v podpori mora biti dovolj velika in statistično značilna med vsaj dvema
razredoma spremenljivke. Pri odkrivanju kontrastnih množic se ne upošteva spreminjanje podpore
skozi čas, ampak se podpora vedno določi glede na celotno podatkovno zbirko. Magalhães in Azevedo
[114] sta odkrivala, kako se kontrastne množice pojavljajo in izginjajo skozi čas. Skozi čas sta spremljala
in primerjala samo dve skupini (dva razreda ene spremenljivke). V predstavljenem algoritmu doktorske
disertacije smo skozi čas spremljali kompleksnejše skupine, ki jih sestavlja več spremenljivk, vsaka s
poljubnim številom razredov. Prav tako Magalhães in Azevedo nista odkrivala trendov podpore, ampak
samo trend v razliki med podporama dveh skupin. Tako nista mogla ugotoviti, ali podpora kontrastne
množice določene skupine narašča ali pada.

Namen odkrivanja podskupin je poiskati pogosto množico, ki se od celotne podatkovne zbirke razlikuje glede na porazdelitev ali povprečno vrednost izbrane spremenljivke. V primeru kategorične spremenljivke izvedemo

)

-preizkus, v primeru numerične pa t-preizkus (angl. t-test). Rudarjenje nenava-

dnih modelov razširja odkrivanje podskupin, tako da omogoča, da skupino določimo z več spremenljivkami. Za spremenljivke, ki določajo skupino, zgradimo model, ki služi za primerjavo med skupinami. V
primeru dveh numeričnih spremenljivk lahko za model uporabimo koeficient korelacije ali model line-
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arne regresije. Tudi pri odkrivanju trendov mer zanimivosti primerjamo dva modela dveh skupin, vendar v tem primeru model določata časovna spremenljivka in podpora pogoste množice, kar je različno
od odkrivanja skupin in rudarjenja nenavadnih modelov.
Odkrivanje različnih trendov zanimivosti v podskupinah in predstavljena vizualizacija je novost na
področju podatkovnega rudarjenja, česar do sedaj ni bilo nikjer zaslediti.
Rezultate izvedbe algoritma na zdravstvenih podatkih HCUP NIS smo predstavili v poglavju 5. Rezultati nam dajejo nove informacije in vpogled v novo zanje na področju zdravstva, prav tako pa prikazujejo tudi že odkrito znanje.
Drevo na sliki 51 prikazuje podporo esencialne (primarne) arterijske hipertenzije (401.9), kjer je za
skupino od 18 do 49 let podpora diagnoze manjša kot za ostale skupine. Znotraj te skupine je podpora
diagnoze manjša pri ženskem spolu, medtem ko je pri starejših pacientih podpora diagnoze (401.9)
manjša pri moškem spolu. Vse to so ugotovili tudi Assmann s sodelavci [115] in Keamey s sodelavci
[116], ki prav tako napovedujejo naraščajoči trend podpore esencialne (primarne) arterijske hipertenzije (401.9) zaradi staranja populacije.
Drevo na sliki 54 prikazuje podporo aterosklerotične srčne bolezni nativnih arterij (414.01), kjer je
razvidno, da je podpora diagnoze za starostno skupino od 18 do 49 let manjša kot za ostale skupine.
Podpora diagnoze je prav tako manjša pri ženskem kot pri moškem spolu, kar velja za vse starostne
skupine. Castelli [117] je prišel do enakih ugotovitev, in sicer za koronarno srčno bolezen, ki je posledica
aterosklerotične srčne bolezni (414.01) [118].
Drevo na sliki 55 prikazuje verjetnosti sladkorne bolezni tipa 2 (brez zapletov) (250.00) za paciente
z esencialno (primarno) arterijsko hipertenzijo (401.9). Iz drevesa ugotovimo, da imajo starejši pacienti
z esencialno arterijsko hipertenzijo večjo verjetnost sladkorne bolezni tipa 2 (brez zapletov) kot mlajši
pacienti, kar so pokazali že Assmann s sodelavci [115].
Drevo na sliki 57 prikazuje verjetnosti aterosklerotične srčne bolezni nativnih arterij (414.01) za
paciente z esencialno (primarno) arterijsko hipertenzijo (401.9). Iz drevesa ugotovimo, da imajo starejši
moški z esencialno arterijsko hipertenzijo večjo verjetnost aterosklerotične srčne bolezni nativnih arterij kot ostale skupine, ki imajo prav tako esencialno arterijsko hipertenzijo. Enaka ugotovitev velja za
vse paciente in ne samo za tiste z esencialno hipertenzijo, kar smo pokazali že na drevesu slike 54. Pri
pacientih z esencialno arterijsko hipertenzijo je večja verjetnost aterosklerotične srčne bolezni nativnih
arterij pri moškem spolu, ne glede na starostno skupino. Za ishemično srčno bolezen so podobno ugotovili že Jensen s sodelavci [119]. Ishemična srčna bolezen je posledica aterosklerotične srčne bolezni
(414.01) [118] in je razvrščena v isto skupino srčnih bolezni.
Drevo na sliki 58 prikazuje verjetnost srčne odpovedi, neopredeljene (428.0), za paciente z aterosklerotično srčno boleznijo nativnih arterij (414.01). Iz drevesa je razvidno, da verjetnost srčne odpovedi
takšnih pacientov s starostjo narašča. Ženske s 414.01 imajo večjo verjetnost srčne odpovedi 428.0 kot
moški pri vseh starostnih skupinah. To je posledica dejstva, da je ženski spol povezan z ožjimi koronarnimi arterijami [120], kar vodi v višjo podporo srčne odpovedi v primerjavi z moškim spolom [121].
Drevo na sliki 59 prikazuje podporo za množico diagnoz, in sicer za esencialno (primarno) arterijsko
hipertenzijo (401.9), sladkorno bolezen tipa 2 (brez zapletov) (250.00), drugo vrsto hiperlipidemije,
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neopredeljene (272.4) in aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij (414.01). Drevo na sliki 79 prikazuje podporo za množico diagnoz, in sicer za drugo vrsto hiperlipidemije, neopredeljene (272.4),
esencialno (primarno) arterijsko hipertenzijo (401.9), aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij
(414.01) in prisotnost aortokoronarnega obvoda (V45.82). Obe drevesi prikazujeta, da komorbidnost
ali sočasen pojav več bolezni s starostjo narašča, kar je ugotovil tudi Salive [122].
Drevesi na slikah 60 in 61 prikazujeta trende podpore za diagnozi, ki se pojavljata sezonsko. Iz drevesa na sliki 60 ugotovimo, da se gripa s pljučnico pojavlja predvsem v zimskem letnem času, kar so
ugotovili že Nelson s sodelavci [123]. Tudi za diagnozo rotavirusni eneteritis, za katerega iz drevesa na
sliki 61 in tabele 23 ugotovimo, da ima pri odraslih osebah najvišjo podporo najpogosteje v mesecu
aprilu. Podobno so ugotovili že Nakajima s sodelavci [124], in sicer da je največja incidenca rotavirusa
med letoma 1996 in 1999 v povprečju 13. aprila (95-% interval zaupanja: od 17. marca do 8. maja).

6.1 Izvirni prispevki k znanosti
V doktorski disertaciji smo razvili nov algoritem za določanje zanimivosti pogostih množic postavk
in asociativnih pravil. Za različna pretekla obdobja in različne atribute, ki bodo definirali skupine transakcij, smo določali mere zanimivosti (npr. podpora).
Izvirni znanstveni prispevki vključujejo:

•

nov algoritem za določanje zanimivosti pogostih množic postavk in asociativnih pravil, ki smo jih
prikazali za različna obdobja in različne skupine transakcij s pomočjo modelov linearne regresije v
listih regresijskega drevesa,

•

prikaz povezanosti med podporo pogoste množice postavk in kompleksnostjo zgrajenega regresijskega drevesa,

•

praktično uporabne rezultate in njihovo interpretacijo predstavljenega algoritma, ki smo jih dobili
z uporabo razvitega algoritma na podatkih odpustov iz bolnišnic.
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7. Zaključek in nadaljnje delo
Področje zdravstva je pomembno področje, saj se z njim sreča vsak človek. Današnja tehnologija
nam omogoča zbiranje velike količine podatkov, ki nastajajo z vsakim obiskom zdravnika. Za velike količine podatkov potrebujemo zmogljiva računalniško podprta orodja, da lahko v njih odkrijemo koristne
informacije. Podatkovno rudarjenje ponuja veliko možnosti odkrivanja zanimivega in uporabnega znanja (npr. možnost napovedovanja bolezni, odkrivanje hipotez z gručenjem in rudarjenjem asociativnih
pravil). V doktorski disertaciji smo predstavili nov algoritem za odkrivanje trendov mer zanimivosti asociativnih pravil ali pogostih množic elementov. Algoritem odkrije trende med različnimi skupinami pacientov tako, da so razlike med trendi skupin statistično značilne in rezultate prikaže v obliki regresijskega drevesa. Pot do lista definira skupino pacientov, za katere je trend v listu prikazan. Skupine pacientov določajo njihove karakteristike (npr. spol in starost).
Odkriti trendi so uporabni predvsem za bolnišnice, zavarovalnice, raziskovalne in ostale institucije.
Cilj bolnišnic je, da obrnejo naraščajoče trende najbolj problematičnih diagnoz. Zavarovalnice lahko na
podlagi odkritih trendov optimizirajo svojo ponudbo in si s tem zagotovijo obstanek na trgu, ki danes
vse bolj zahteva uporabo naprednih tehnik analize podatkov. Zavarovalnica lahko na podlagi drevesa
na sliki 58 spremeni svojo ponudbo tako, da upošteva tako naraščajoči trend zaupanja pravila {414.01}

⇒ {428.0} kot večje zaupanje pravila pri starejših pacientih. To pomeni, da pacient, ki ima ateroskle-

rotično srčno bolezen nativnih arterij in bi se rad zavaroval za primer odpovedi srca, plača višjo premijo,

če je starejši, saj ima tudi večjo verjetnost odpovedi srca. Premijo za zavarovanje omenjenega primera
mora zavarovalnica zaradi naraščajočega trenda tudi skozi leta zviševati. V prihodnosti pričakujemo
glede na naraščajoče trende pogostih diagnoz še večji porast zbiranja različnih zdravstvenih podatkov,
ki bodo s tehnikami podatkovnega rudarjenja prinesla nova spoznanja v zdravstvu in medicini. S še več
podatki lahko iščemo trende skupin tudi za redke diagnoze, ki jih s premalo podatki v manjših skupinah
ne zaznamo.
Algoritem za določanje zanimivosti asociativnih pravil in množic postavk v različnih obdobjih za
različne skupine zahteva vnaprej podano asociativno pravilo ali množico postavk, za katero ga želimo
uporabiti. Rezultat algoritma je regresijsko drevo, ki prikazuje v listih zanimivosti izbranega asociativnega pravila ali pogoste množice postavk. Vsak list tudi predstavlja svojo skupino glede na delitvene
spremenljivke. Za avtomatsko odkrivanje zanimivih regresijskih dreves bi potrebovali mero zanimivosti, ki bi ocenila zanimivost regresijskega drevesa, kar odpira nove možnosti za raziskovanje. Prav tako
bi z ovrednotenjem zanimivosti drevesa lahko avtomatsko izbrali parametre gradnje drevesa npr. minimalno število vozlišč v listih in diskretizacijo.
Nadaljnje možnosti za raziskovanje predstavlja tudi zdravstveno in medicinsko osebje, ki lahko odkrito znanje uporabi v praksi, ga ovrednoti in s tem pomaga izboljšati algoritem za določanje zanimivosti asociativnih pravil v različnih obdobjih za različne skupine pacientov.
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Priloga A
Dodatna odločitvena drevesa k poglavju 5.3.1
Regresijsko drevo na sliki 72 prikazuje trende mere zanimivosti zaupanje za različne podskupine
pacientov za pravilo 1 tabele 19, ki pravi, da pacienti, ki imajo sladkorno bolezen tipa 2 (250.00) in

artrozo kolena (neopredeljeno) (715.36), imajo v 71,92 % tudi esencialno (primarno) arterijsko hipertenzijo (401.9), kar je zaupanje pravila in velja za vzorec 15 let. Regresijsko drevo prikazuje, da se zaupanje pravila za različne skupine pacientov razlikuje in se tudi različno spreminja skozi čas. Za starostne
skupine smo določili intervale 18–49, 50–64, 65–74 in 75–124 ter čas razdelili na 60 četrtletnih intervalov za obdobje 15 let. Iz drevesa je razvidno, da je zaupanje pravila za starostni skupini 18 do 49 let
in 75 do 124 let nižje kot za starostno skupino 50 do 74 let. Pri skupinah nad 49 let se je naraščajoči
trend zaupanja pravila približno na polovici opazovanega obdobja obrnil. Najnižje zaupanje ima najmlajša skupina 18 do 49 let, ki pa ji zaupanje najhitreje narašča.
Regresijsko drevo na sliki 73 prikazuje trende mere zanimivosti dvig za različne skupine pacientov
prav tako za pravilo 1 tabele 19. V vseh transakcijah je dvig pravila 2,0840, kar pomeni, da ima pacient
s sladkorno boleznijo tipa 2 (250.00) in artrozo kolena (neopredeljeno) (715.36) 2,0840-krat večjo ver-

jetnost esencialne (primarne) arterijske hipertenzije (401.9) kot naključni pacient. Podpora arterijske
hipertenzije je namreč 34,51 %. Se pa dvig, tako kot v prejšnjem primeru zaupanje, za različne podskupine pacientov razlikuje. Splošno padanje dviga za opazovanih 15 let gre prepisati večjemu naraščanju
podpore arterijske hipertenzije nasproti naraščanju zaupanja pravila. Največji dvig skozi opazovano
obdobje opazimo pri skupini pacientov med 18 in 49 let, ima pa tudi ta skupina padajoči trend dviga
pravila. Iz drevesa na sliki 74 ugotovimo, da ima ta skupina precej manjšo podporo arterijske hipertenzije kot ostale skupine, med tem ko iz drevesa na sliki 72 ugotovimo, da ima pravilo za to skupino
primerljivo zaupanje v primerjavi z ostalimi podskupinami, kar je posledica višjega dviga. Drevo na sliki
74 ni del eksperimenta 1 in je dodano za lažjo razlago drevesa na sliki 73.
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Slika 72 Regresijsko drevo za pravilo 1 tabele 19 s trendi mere zanimivosti zaupanje
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Slika 73 Regresijsko drevo za pravilo 1 tabele 19 s trendi mere zanimivosti dvig
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Slika 74 Regresijsko drevo za diagnozo 401.9 s trendi podpore
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Priloga B
Dodatna odločitvena drevesa k poglavju 5.3.2
Drevo na sliki 75 je zelo podobno drevesu na sliki 57, saj obe prikazujeta trende za isto mero zanimivosti istega pravila. Razlika med drevesoma je v tem, da smo pri tem drevesu pri gradnji čas razdelili
na 60 četrtletnih intervalov za obdobje 15 let. Posledično prikazuje drevo manj skupin, vendar se tudi
tu opazijo precejšnje razlike med skupinami. Najmanjše zaupanje pravila je značilno za skupino mlajših
pacientov, starih med 18 in 49 let. Največjo zaupanje pravila je značilno za moške, starejše od 49 let.
Opazimo tudi, da je za ženske značilno manjše zaupanje pravila kot za moške, kar smo ugotovili že pri
prejšnjem drevesu.
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Slika 75 Regresijsko drevo za pravilo 3 tabele 20 s trendi mere zanimivosti zaupanje in diskretizacijo časovne spremenljivke na četrtletja
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Drevo na sliki 76 prikazuje trende za mero zanimivosti zaupanje za pravilo 4 tabele 20, ki pravi, da
pacienti, ki imajo druga vrsta hiperlipidemije (neopredeljeno) (272.4), imajo v 60,14 % tudi primarno
arterijsko hipertenzijo (401.9), kar je zaupanje pravila. Za starostne skupine smo pri gradnji drevesa
določili intervale 18–49, 50–64, 65–74 in 75–124 ter čas razdelili na 180 mesečnih intervalov za obdobje 15 let. Iz drevesa ugotovimo, da je zaupanje pravila najmanjše za skupino 18 do 49 let. Opazimo
tudi, da se je trend dviga pravila po približno 6 letih (leta 2005) obrnil, kar velja še posebej za starejše
skupine.
Drevo na sliki 77 prikazuje trende mere zanimivosti dvig za različne skupine pacientov prav tako za
pravilo 4 tabele 20. Na vseh transakcijah je dvig pravila 1,7428. Drevo je podobno drevesu pravila 2,
saj pri vseh skupinah dvig pada, prav tako pa največji dvig pravila opazimo pri skupini žensk, starih med
18 in 49 let.
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Slika 76 Regresijsko drevo za pravilo 4 tabele 20 s trendi mere zanimivosti zaupanje
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Slika 77 Regresijsko drevo za pravilo 4 tabele 20 s trendi mere zanimivosti dvig
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Drevo na sliki 78 prikazuje trende za mero zanimivosti zaupanje za različne skupine pacientov, za
pravilo 8 tabele 20, ki pravi, da pacienti, ki imajo sladkorno bolezen tipa 2 (250.00), imajo v 29,08 %
tudi druga vrsta hiperlipidemije (neopredeljeno) (272.4). Za starostne skupine smo pri gradnji drevesa
določili intervale 18–49, 50–64, 65–74 in 75–124 ter čas razdelili na 60 četrtletnih intervalov za obdobje
15 let. Iz drevesa je razvidno, da zaupanje pravila narašča za vse skupine. Najmanjše zaupanje pravila
je opaziti pri skupini pacientov starosti od 18 do 49 let, pri kateri je tudi hitrost naraščanja zaupanja
pravila počasnejša.
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Slika 78 Regresijsko drevo za pravilo 8 tabele 20 s trendi mere zanimivosti zaupanje
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Priloga C
Dodatna odločitvena drevesa k poglavju 5.3.1
Regresijsko drevo na sliki 79 prikazuje trende mere zanimivosti podpora za pogosto množico postavk 5 tabele 21, ki pravi, da ima 0,82 % pacientov v času hospitalizacije vse štiri diagnoze hkrati, in
sicer drugo vrsto hiperlipidemije (neopredeljeno) (272.4), esencialno (primarno) arterijsko hipertenzijo
(401.9), aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij (414.01) in stanje po koronarni angioplastiki
(V45.82). Pri gradnji regresijskega drevesa smo za starostne skupine določili intervale 18–24, 25–29,
30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84 in 85–124. Drevo prikazuje podobne rezultate kot drevo na sliki 59, saj se tudi pogosti množici razlikujeta v samo eni postavki. Razlika se opazi pri skupini pacientov, starih od 50 do 64 let, kjer se trend upočasni kasneje, in
sicer približno leta 2011.
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Slika 79 Regresijsko drevo za množico postavk 5 tabele 21 s trendi mere zanimivosti podpora
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Regresijsko drevo na sliki 80 prikazuje trende mere zanimivosti podpora za pogosto množico postavk 9 tabele 21, ki pravi, da ima 0,51 % pacientov v času hospitalizacije vse štiri diagnoze hkrati, in
sicer sladkorno bolezen tipa 2 (250.00), esencialno (primarno) arterijsko hipertenzijo (401.9), aterosklerotično srčno bolezen nativnih arterij (414.01) in srčno odpoved (neopredeljeno) (428.0). Regresijsko drevo za to množico postavk ima podobne lastnosti kot v prejšnjih dveh primerih. Iz drevesa razberemo, da imajo najmanjšo podporo množice postavk pri mlajših pacientih, starih med med 18 in 49
let. Za to skupino je prav tako podpora množice postavk v opazovanih 15 letih počasneje rasla kot za
ostale skupine. Največji trend rasti podpore opazimo pri skupini moških pacientov, starih med 65 in 74
let. Iz drevesa se tudi razbere, da imajo ženske manjšo podporo množice postavk kot moški in to pri
vseh starostnih skupinah. Posebnost tega drevesa je obrnitev naraščajočega trenda za skupine pacientov, starejših od 50 let, vendar se po približno štirih letih trend ponovno obrne in začne spet naraščati
z izjemo skupine ženskega spola od 64 do 74 let.
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Slika 80 Regresijsko drevo za množico postavk 9 tabele 21 s trendi mere zanimivosti podpora
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