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Въведение
Актуалност на проблема
В днешно време сме заобиколени от данни – нарастващо количество от факти за
различни проявления в реалния свят. Те се наблюдават и регистрират в най-различни
сфери като икономика, здравеопазване, околната среда, телекомуникации.

Данни се

получават от многообразни източници – сензори, отчитащи климатични характеристики,
коментари в социалните медии, дигитални снимки и видео, записи на финансови
трансакции и от комуникационни мрежи, от научни и инженерни изследвания, от системи
за наблюдение и други динамични среди. Обемът на данните нараства стремително през
последните години. Например, банките и телекомите генерират милиони клиентски записи
на ден; Twitter генерира над 12 терабайта от туитове на ден; Facebook регистрира над 25
терабайта

данни

на

ден

само

от

лог

информацията

на

потребителите

си.

Експоненциалният ръст на данните, според изследване на IDC Digital Universe Study за
периода 2009-2020 година, е илюстриран на Фигура 1 ([1] стр. 3):

Фигура 1. Оценка на IDC Digital Universe Study за общия обем генерирани и
съхранени данни по години
Данни може да съществуват в изобилие без да се разбира напълно тяхното
значение. Възможно е в тях да съществуват закономерности, които не са явни и могат да
бъдат разкрити. Извличането на зависимости от данни е дисциплината, която се занимава
с разкриване на скрити свойства и връзки в изследваните данни и тяхното структуриране
в разбираем вид. Тя обхваща методи от изкуствения интелект, машинното самообучение,
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статистиката и други. Задачите биват разнообразни – разкриване на сходни групи и
структури в данните, моделиране и обучение на базата на известни свойства на данните и
прилагане на модела върху нови, непознати данни, намиране на асоциации или шаблони
в данните, идентифициране на необичайно поведение, предвиждане, прогнозиране и
други.
Една значителна част от натрупваните данни включват и времева характеристика,
която отразява динамичната промяна и развитие на наблюдаваните обекти и явления във
времето. Времевите данни със значителна продължителност и понякога без идея за техния
край се наричат потоци от данни.
Настоящият труд изследва именно потоци от данни с цел решаване на една основна
и особено актуална в момента задача, а именно отчитане на времевата характеристика,
анализът и извличане на зависимости от времеви данни с голяма продължителност.

Цел на дисертационния труд
Целта, поставена в дисертацията, е:
Да

се

разработи

методология

за

автоматизирано

извличане

на

съществуващи зависимости в потоци от данни, съставени от количествени
динамични записи, натрупвани в дълъг период от време, която да се сравни и
валидира чрез практически изследвания. Методологията да е приложима към
разнообразни източници на количествени данни.

Задачи на дисертационния труд
За постигане на поставената цел се изследват следните задачи:
Задача 1: Обзор на темата за анализ и извличане на закономерности при потоците
данни;
Задача 2: Разработване на метод за представяне на потоците от данни в нова
структура, посредством извличане и анализ на техни характеристики;
Задача 3: Разработване на методология, представена като систематичен подход,
за извличане на зависимости от потоци данни;
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Задача 4: Приложения на предложената методология за анализ и извличане на
зависимости в различни бази от динамични данни:
o ЕЕГ сигнали;
o Времеви редове от UCR колекция данни
Изследването включва разработване на нови методи, както и оригинално
комбиниране на известни методи, притежаващи следните качества и отчитащи
определени специфики и ограничения:
-

Приложимост към данни от различни области и различно естество;

-

Приложимост върху потоци от данни (потенциално неограничени);

-

Разработените методи да зависят от възможно най-малък брой параметри и с
ограничена нужда от специално нагласяване спрямо специфичната предметна
област;
Лесна приложимост за работа в реално време.

-

Описание на структурата и съдържанието на дисертацията
Дисертацията е организирана по следния начин:


В настоящото въведение се обосновава актуалността на изследването,

представят се целта и задачите на дисертационния труд. В допълнение се представя
структурата на докторантурата.


В първа глава е направен обзор на теоретичната база, тясно свързана с

проблемната област на дисертационния труд. В първи раздел е направен обзор на
използваните понятия и са обобщени основните задачи за извличане на зависимости от
данни. Втори раздел е посветен на времевите данни. Разгледани са различните видове
динамични данни и са описани техните особености. Представено е задълбочено
систематично проучване на съществуващите подходи за обработка и анализ на времеви
данни, като се обръща специално внимание на приложимостта на различните техники при
потоци от данни. Трети раздел описва процеса на извличане на зависимости от данни.
Представя се теоретична основа на главните задачи в процеса - избор и управление на
характеристики, извличане на зависимости от данни с акцент класификация и
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клъстеризация и оценка на резултата. В четвърти раздел са представени изводи за
актуалността и значимостта на разгледаните въпроси. Мотивира се необходимостта от
създаване на нова методология за извличане на зависимости от потоците данни, и
разработване на нов метод за подходящо представяне на времевите данни.


Във втора глава е представена систематизирана методология за извличане на

зависимости от времеви редове. В първи раздел е разработен нов метод за представяне
на потоците от данни. Времевите редове се представят чрез честотата на срещане в тях
на създадени прототипи. Във втори раздел е изложена разработената методология за
извличане на закономерности от времеви данни. Описва се и се изяснява общата
теоретична рамка – поредицата от етапи, разработените и използваните методи и
алгоритми за всеки етап. Трети раздел обобщава и анализира разработения нов метод за
представяне на потоците данни и предложената методология за извличане на зависимости
от потоци данни.


В трета глава се прилага разработената методология за извличане на

зависимости от ЕЕГ потоци данни, получени при наблюдение на картини с високо
положително и отрицателно емоционално въздействие. В първи раздел е описана
структурата на ЕЕГ потоците данни и методът за тяхното представяне чрез краен брой
характеристики. Обърнато е специално внимание на различните видове структурирания
на ЕЕГ биосигналите. Във втори раздел е разяснено приложението на предложената
методология към ЕЕГ потоците данни като са разгледани подробно отделните етапи. В
трети раздел са анализирани резултати от множество извършени експерименти, основани
на използване на различни клъстеризационни и класификационни методи в комбинация с
алгоритми за избор на характеристики. Четвърти раздел резюмира резултатите от тази
глава.


Четвърта глава е отделена на задачата за извличане на зависимости от UCR

колекция от времеви данни. В първи раздел е представено описание на използваните
UCR времеви редове. Втори раздел подробно разглежда представяне на UCR времевите
данни чрез честота на срещане на прототипи. В трети раздел са описани извършените
експерименти.

Извършен

е

анализ

на

получени

резултати

по

отношение

на

класификационния алгоритъм и методите за категоризация. Направено е и сравнение с
други изследвания над UCR времевите данни, което демонстрира доброто представяне на
предложената методология. В четвърти раздел е обобщена работата по настоящата
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глава и са направени изводи за приложимостта и практическото значение на възприетия
подход и разработеното представяне на времевите данни чрез ЧСП.


Пета глава представя разработеното софтуерно решение за извличане на

зависимости от потоци данни. В първи раздел е описана архитектурата на приложението
и изграждащите го модули (основните модули за обработка на времеви данни и
експериментална рамка, и допълнителните модули за получаване на потоци данни и бази
данни). Втори раздел представя подхода за последваща визуализация и анализ на
получените резултати. В трети раздел е обобщена работата по софтуерното решение за
извличане на зависимости от потоци данни.


Основните заключения и изводи в дисертационния труд са обобщени в

завършващата шеста глава. Анализират се постигнатите резултати, приносите на
докторантурата, обсъждат се направления за бъдещи изследвания и за развитие и
усъвършенстване на разработените методи и подходи.
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Глава 1.

Теоретични основи на извличане на зависимости от

потоци от данни
Настоящата глава изследва и анализира текущото състояние в областите извличане
на зависимости от данни и обработка и анализ на потоци от данни, тясно свързани с
целите на дисертационния труд и мотивира необходимостта от създаването на общ
подход, обхващащ извличане на зависимости от потоци от данни.
Структурата на настоящата глава се състои от три раздела и заключение. В първи
раздел е направен обзор на използваните понятия и са обобщени основните задачи от
извличане на зависимости от данни. Във втори раздел е представено задълбочено и
систематично проучване на съществуващите подходи за обработка и анализ на времеви
данни. Разглеждат се техните предимства и недостатъци, като са посочени изводи за
техниките, които са в най-голяма степен приложими към потоци от данни. Представени са
аргументи за изследване и създаване на нов метод, основан на представяне на потоците
данни посредством краен брой характеристики, получени на основата на локални свойства
на потоците данни. В трети раздел се разглежда процесът на извличане на зависимости
от данни, с подробно разглеждане на най-важните етапи - подходящо представяне на
данните, методи за интелигентен анализ на данните и оценка на резултата. В
заключението е обобщена работата по настоящата глава и са направени изводи за
актуалността и значимостта на разглежданите проблемни области и необходимостта от
създаване на нова методология за извличане на зависимости от потоците данни, както и
разработване на нов метод за подходящо представяне на времевите данни.

1.1. Данни, информация, извличане на зависимости от данни
Под понятието данни се разбира множество от отделни факти за различни
проявления в реалния свят. Данните могат да се определят и като регистрирани събития,
процеси, операции и други. Те не са структурирани и по тази причина се наричат още
"сурови" данни. Данните често са възприемани като най-ниското ниво на абстракция, които
трябва да се обработят по подходящ начин, за да бъдат във вид удобен за разбиране и
използване. [2]
Термините „данни“ и „информация“ са тясно свързани. Информацията се разглежда
като съвкупност от данни, подредени и организирани по някакъв признак, с конкретна цел.
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Тя представлява релевантно знание, получено като резултат от обработката и анализа на
данни [3] (Фигура 2).

Фигура 2. Отношение между данни, информация, знание
Извличането на зависимости от данни е комплексен процес, основан на анализа и
обработката на налични данни и насочен към откриването на все още неизвестни модели,
свойства и закономерности в тях. Те са инструментариум за разкриване на стойностна
информация от натрупаните данни, чрез тяхното обобщаване, структуриране и
систематизиране по определени методи и алгоритми. От данните се извличат повтарящи
се модели, причинно-следствени връзки, обобщения, прогнози и други полезни
закономерности. Едно обобщение на основните задачи, с които се занимава извличането
на зависимости от данни е [4] [5]:
-

Групиране (Clustering) – обединяване на обекти в групи по сходство;

-

Класификация (Classification) – представлява моделиране и отнасяне на обекти
към зададени класове;

-

Разкриване на асоциативни връзки (Association rules) - определянето на често
срещащи се съвкупности от данни, свързани в някаква неявна взаимна
(асоциативна) връзка;

-

Идентифициране на необичайни данни (Anomaly detection) – откриване на
значителни отклонения от нормалното поведение;

-

Откриване на шаблони (Patterns recognition) - установяване на сходни поредици
при времевите данни;
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-

Регресия (Regression) – идентифициране на функционална зависимост, която
моделира непрекъсната изходна стойност от множество от входни стойности;

-

Обобщаване (Summarization) - осигуряване на по-компактно представяне на
данните, включващо визуализация и обобщени отчети.

1.2. Обработка и анализ на потоци от данни
1.2.1. Статични и динамични данни. Видове динамични данни.
Различните явления в реалния свят обобщено се именуват като „обекти“.
Наблюдаваните

обекти

се

описват

посредством

множество

от

характеристики.

Характеристиките са индивидуални свойства на наблюдаваните обекти, представени като
измерима стойност [6]. Характеристиките са наричани още атрибути, признаци, свойства,
променливи и други. В настоящия дисертационен труд понятието характеристика(и) се
използва при описание на свойствата на изследваните обекти. По отношение свойства на
сегменти на времевите данни се употребява понятието атрибут(и).
Характеристиките на наблюдаваните обекти могат да не бъдат постоянни, а да се
променят във времето. В други случаи характеристиките на обектите може да са
регистрирани в определен момент време. Така данните може да се разделят на статични
и динамични, с оглед на отсъствието или наличието на информация за промяна на
обектите във времето.
Статичните

данни

са

представени

чрез

множество

от

характеристики

на

наблюдаваните обекти от предметната област, които не се променят във времето.
Динамичните, времеви данни включват и времева структура и отразяват изменението
на обектите във времето.
Видове динамични данни
Динамичните данни са получени от наблюдението на обекта през определени
периоди от време, като за всяко наблюдение се отчитат и регистрират стойностите на
обектните характеристики. Те изразяват динамичната промяна и развитие на обектите във
времето.
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Динамичните данни в английската литература се именуват като Temporal data, Time
Series, Sequence Data, Data Stream, Big Data Stream, като съществуват нюанси в
различните термини
-

Динамични или времеви данни (Temporal data) се отнасят за данни, променящи се
с времето и обобщава останалите термини;

-

Времева серия (Time Series) се състои от последователни стойности, получени при
многократни измервания във времето ( [2], стр. 489). Данните обикновено са
регистрирани през еднакъв период като се предполага тяхната крайност и
ограниченост;

-

Последователност от данни (Sequence Data) се състои от последователно
подредени елементи или събития, понякога без конкретно понятие за време ([2],
стр. 17). Типични примери включват търговски покупки на клиенти, кликване в
интернет страници, биологични редици, поредици от събития в конкретна област науката, техниката, естественото и социално развитие;

-

Поток от данни (Data Stream) са динамични данни, които са големи, бързо
променящи се, със значителна продължителност, понякога без идея за техния край
([2] стр. 469).

-

Големи данни (Big Data) е термин за огромни по обем структури от данни, които се
обработват трудно с традиционните инструменти, поради внушителното им
количество, размер и разнообразен формат.
Особеностите на големите данни изискват да бъдат отчитани техни специфики при
прилагане на метод за тяхната обработка:
o Памет. Може да е невъзможно да се пазят изцяло данните от потоците от
гледна точка на техния обем;
o Изчислителни ресурси. Размерът на данните се отчита при определяне на
сложността и изчислителните изисквания на използваните методи и алгоритми;
o Бързодействие. Ефективността на използваните алгоритми по отношение на
значителния обем данни е определяща характеристика при техния избор.
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Задачите за потоците от данни, както и „големи потоци от данни“ в голям степен са
ориентирани към търсене на методи за оптимизация на използваните методи откъм
изчислителни ресурси, ефективност и памет. Така при обработката на масивни данни е
желателна единична обработка на новопостъпилите данни.
Настоящият дисертационен труд е насочен към разкриване на зависимости в потоци
от данни, които са продължителни и без идея за техния край. Предвид обхващането на
потоци данни с голяма продължителност се предпочита еднократна обработка на суровите
данни, както и представянето на потоците данни в обобщен, компресиран вид.
В дисертационния труд взаимнозаменяемо се използват термините „потоци от
данни“, „времеви потоци“ и „времеви редове“. Избягва се преводът „времеви серии“ поради
(тясно) отнасянето му към статистическата обработка на динамична информация.
1.2.2. Задачи на анализ на потоци данни
Днес, динамични потоци от данни се генерират в най-разнообразни области –
например промени във финансовите пазари, медицински и биологични записи,
метеорологични данни, стойности, получени от различни сензори, позиции на движещи се
обекти, данни, извличани от системи в реално време, и други. В резултат от нарасналото
количество от времеви данни се увеличава и интересът към анализа им с цел намиране
на зависимости в тях [7]. Повечето от класовете задачи, които се отнасят за статични данни
могат да се пренесат и за динамичните данни, като е важно при работа с потоци от данни
да се обърне специално внимание и да се анализира времевата структура на данните.
Типичните задачи са: ([8] стр. 171, [9], [10])
- Потоците от данни може да се класифицират – даден динамичен ред може да се
отнесе към съответен клас;
- Клъстеризация на потоци данни. Множество от времеви редове се групират в
клъстери по сходство;
- Проучване и разкриване на скрити причинно-следствени връзки в наблюдаваните
данни. Идентифициране на съответни модели;
- Откриване на шаблони, проявяващи се във времето;
- Разкриване на аномалии в поведението на динамичните редове;
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- Предвиждане на бъдещи стойности на потоците данни;
- Откриване на тенденции в потоците от данни, които могат да бъдат: ([11], [2] стр.
490)
o Тенденции, представящи постепенна промяна;
o Циклични и сезонни промени;
o Нерегулярни промени (неочаквано поведение).
Тенденциите в потоците данни са важна задача, която разкрива постепенните и
циклични промени в природни, икономически и социални явления. Те трябва да се
вземат предвид при анализа на структурата на времевите данни.
Класификацията и клъстерният анализ са базови техники в дисциплината извличане
на зависимости от данни. Освен самостоятелно, към задачи за групиране и
класифициране, тези методи могат да подпомогнат решения за предсказване, откриване
на аномалии и тенденции. Затова дисертационният труд фокусира изследванията именно
към тях. Прилагат се и се оценяват различни подходи за клъстеризация и класификация,
така че да се открият и препоръчат алгоритмите, които са приложими за обработваните
данни.
1.2.3. Подходи за обработка и анализ на времеви данни
Съществуват различни методи за обработка и анализ на времеви редове, като се
предложени разнообразни класификации на методите, групирани по специфични
критерии. Различни класификации на подходите с референция към цитираните
литературни източници (ЛИ) са представени в Таблица 1.
Таблица 1. Различни класификации на подходите за анализ на времеви редове

№

Разделяне на подходите за анализ на времеви редове по

ЛИ

категории

1

●

Базирани на суровите стойности на времевите данни

●

Основани на статистически характеристики
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[12]

2

3

4

5

6

7

8

●

Анализ на суровите времеви данни

●

Извлечени характеристики

●

Създаден модел

●

Отчитащи формата

●

Изследващи статистически характеристики

●

Алгоритми, изчисляващи сходство между времеви данни

●

Методи за представяне на времеви данни

●

Опериращи върху целите времеви данни

●

Опериращи върху локални части (сегменти)

●

Анализ на суровите данни

●

Трансформирани времеви данни

●

Извлечени характеристики

●

Базирани на сегменти

●

Методи за представяне на времеви данни

●

Мерки за сходство

●

Адаптивни към данните (Data Adaptive)

●

Неадаптивни към данните (Non-Data Adaptive)

●

Създаден модел (Model-based)

[13]

[14]

[7]

[15]

[16]

[17]

[9]
стр.13

Съществуващите класификации са непълни. При тях методите за обработка и
анализ на времеви данни се разграничават в определена степен едностранчиво, по
ограничен брой критерии.
В дисертационния труд е представен нов начин за класификация на методите за
анализ на времеви данни. Целта е създаване на цялостна класификация, която да
разграничава съществуващите подходи задълбочено, с по-голяма степен на детайлност и
с описание на йерархични връзки в съществуващите методи. Съобразно така поставената
цел е предложена класификация, която разграничава методите въз основа на следните
сходства:
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1. Определяне на сходство между времеви серии чрез директно сравняване на
суровите стойности на времеви серии по различни алгоритми;
2. Определяне на сходство на времеви данни на базата на компресия;
3. Трансформация на времевите данни с цел намаляване на размерността на
времевите серии с определена степен с цел интензифициране и подобряване на
точността на сравнението;
4. Добиване на глобални характеристики, чрез които времевите серии да бъдат
сравнявани и класифицирани;
5. Изследване на локални сегменти и откриване на фрагменти, които най-добре
определят времевите данни;
6. Комбинирани методи;
7. Други методи.
Структурата на предложеното ново разделяне на методите за обработка и анализ
на времеви данни е представена на Фигура 3 (методите са означени с оригинално
въведените английски наименования).
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Фигура 3 Методи за анализ на времевите данни (методите са дадени с оригинално
въведените английски наименования)
1) Изчисляване на сходство на времеви данни, базирано на „суровите“
стойности (Similarity Measure based on Raw data)
Методите обработват времевите данни директно, използвайки техните стойности.
Два времеви реда се сравняват стойност по стойност, разликите се натрупват и на тази
база се пресмята доколко редовете са сходни. Алгоритми за измерване и оценка на
сходство базирано на „суровите“ стойности, които са разделени в няколко подгрупи –
сравняване на стойности с постоянна стъпка, еластични методи, прагови методи и други
[17].
а) Изчисляване на сходство с постоянна стъпка (Lock-step Similarity Measure).
Измерване на сходство между два времеви реда стойност по стойност, с постоянна
стъпка. Това е най-опростеният метод, при който се сравняват последователно
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стойностите на времевите данни за едно и също време. Разстоянието между два времеви
реда S '  (s'1 , s' 2 ,..., s' N ) и S ' '  (s' '1 , s' ' 2 ,..., s' ' N ) с дължина N се пресмята чрез (1) за
различни стойности на k (k=1 Manhattan, k=2 Euclidian)
N

D   k ( si' ) k  ( si'' ) k

(1)

i 1

Методът е визуализиран на Фигура 4 (а) ([18] стр. 2)
Способът за директно сравнение на потоци данни с постоянна стъпка притежава
множество недостатъци. Авторите на [18] твърдят, че сходство базирано на разстояние
между сурови времеви данни даже да работи добре за кратки времеви данни, може да се
влоши при увеличаване на дължината на разглежданите потоци данни.
Големи неточности се наблюдават при времеви серии, които са извън фаза, имат
разлики в размерностите, в амплитудата, в разтягането и други. Има предложения за
намаляване на неточностите: например при разлики в амплитудата - чрез предварителна
нормализация; при разлики във фазата – чрез напасване или използване на еластични
методи за сравнение.

Фигура 4. Сравнение между два времеви реда (а) Постоянна стъпка - стойност
по стойност последователно (б) Еластични мерки за напасване на стойности
б) Еластични мерки за измерване на сходство (Elastic Similarity Measure).
Необходимостта от метод за справяне с промените във фазата на времевите данни,
което води до нарушения в изчисляването на сходство между времеви редове, е в
основата на метод Динамично Насочване на Времето (Dynamic Time Warping /DTW),
предложен от [19] с цел подобрение на резултатите при потоци от данни. DTW дават
възможност за сравняване на една към много стойности като позволява свиване и
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разтягане на динамичните редове, за да се осигури по-добро съответствие с другите
времеви редове на този вид (Фигура 4 (б)[18] стр. 2).
Съществуват множество други еластични методи – разстояние, базирано на найдългото общо подмножество (Longest Common Subsequence /LCSS), Edit Distance with
RealPenalty (ERP), Edit Distance on Real sequence (EDR), Sequence Weighted Alignment
model (Swale), Spatial Assembling Distance (SpADe) и търсене на подобност по метода на
Threshold Queries (TQuEST) [17].
Опитът за подобрение на работата чрез прилагане на еластични мерки показва, че
те могат да бъдат значително по-точни, отколкото сравнените по съответстващи стойности
с постоянна стъпка по отношение 1NN класификация, когато са приложени върху малко
множество от времеви данни. Когато размерът на обучаващото множество се увеличава,
точността на еластични мерки се приближава с тази на Евклидовото разстояние [17]. Освен
това сложността на изчисляването на най-популярния еластичен метод DTW е квадратна
и увеличаване на дължината на времевите редове от извадката на данни води до
значително натоварване и закъснение.
2) Сходство на времеви данни на базата на компресия (Compression-based
similarity measure)
Изчисляване на сходството посредством компресия на данни се основа на
парадигма, чиято идея е тясно свързана с принципа на минимална дължина за описание
(MDL). Използването на такъв вид измерване на сходство е вдъхновено и от концепцията
на Колмогоров за сложност (Kolmogorov complexity) [20].
При сравнение на двата времеви реда (x) и (y), първоначално се изчислява
компресията на всеки ред

C (x)

и

C ( y)

по отделно, както и компресията на нов времеви

ред, получен посредством обединение на двата времеви реда

C ( x || y) .

Разстоянието

между двата времеви реда (x) и (y) се изразява като съотношение между компресията на
новия обединен времеви ред и сумата на двата времеви поотделно (2).

CDM ( x, y) 

C ( x || y)
C ( x)  C ( y )

(2)
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Стойностите на изчислената разлика

CDM ( x, y)

са близки до единица, когато х и

у не са сходни, и по-малки от единица, ако х и у са подобни. Колкото по-малко е

CDM ( x, y) , толкова по-близки са х и у.
Обосновката на метода може да се намери в същността на компресиращите
алгоритми, които преобразуват входните данни посредством съпоставяне на кодове по
определени правила, обединяване на подобните елементи, премахване на повтарящи се
символи и др. Така, колкото повече подобни елементи съществуват между двата времеви
реда (x) и (y), толкова по-малка стойност на компресия се генерира от компресиращия
алгоритъм за обединението на времеви редове.
Подходът е надежден и представя добри резултати. Потенциален недостатък на
този метод е в основната роля, която е дадена на компресиращият алгоритъм и непълно
разбиране и вникване в същината и основните структури на времевите данните [21].
Идеята за изчисляване на сходството посредством компресия и използване при
времеви данни е изследвана при различни задачи като класификация на ДНК структури и
класификация на езици.
3) Преобразуване и намаляване на размерите на потоци данни (Dimensionally
reduction)
При този подход времевите редове се трансформират с цел намаляване на
размерността им с определена степен, като резултатните стойности запазват важните
свойства на времевите серии [17].
а) Методи от спектралния анализ на сигнали (Spectral analyses)
Методи като Discrete Fourier Transformation (DFT), Discrete Cosine Transformation
(DCT) и Chebyshev Polynomials (CHEB) преобразуват времевата скала на редовете в
честотна, която се използва за по-нататъшен анализ.
б) Символното представяне (Symbolic representation)
Символното представяне на времевите редове е широко използван метод, при който
числови времеви редове се конвертират в съответстващо символно представяне [18], [22].
Методите за извличане на закономерности, приложими към естествените езици и анализ
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на символни редици се прилагат и за трансформираните в символи динамичните редове.
Като недостатък може да се посочи евентуална загуба на приликата и разликата между
символи в някои случаи.
в) Други методи за трансформация на потоци данни
Съществуват множество техники за представяне на динамични редове посредством
намалена размерност, които са изследвани подробно, като примери Piecewise Aggregate
Approximation (PAA), Indexable Piecewise Linear Approximation (IPLA) [7], [17].
Намаляване на размерите на времевите данни спомага и може да доведе до
опростяване на последващите задачи от анализа на времевите данни. Необходимостта от
изчислителни ресурси и времето за изпълнение също намалява. При задачите за много
дълги или безкрайни потоци от данни, това може да не е достатъчно, тъй като дори и
намалената дължина на реда от данни може да е значителна и трудна за обработка,
особено при нужда за получаване на резултати с единствено преминаване през суровите
данните.
Ако свойствата могат да се подредят по важност (както е при DFT), вариант е да се
вземат само краен брой най-важни характеристики. Така се достига до състояние подобно
на следващия разглеждан подход - ограничен брой характеристики, които определят
времевата серия. Ако след трансформацията на времевите данни размерността е все още
голяма и не е възможна подредбата по важност – необходими са допълнителни методи за
анализ.
г) Времеви производни (Time derivative)
При времевите данни, стойностите силно корелират спрямо близките, така че
понякога е логично да се анализират не самите стойности, а разликата (нарастване или
намаление), спрямо предходната стойност.
Времеви производни представляват производни на функция по отношение на
времето и обикновено се тълкуват като степента на промяна на стойността на функцията.
При времевите данни, всяко поредно наблюдение представя различен етап във
времето и съответните стойностите са свързани и се отнасят за това време. Понякога
трябва да се сравни стойността на характеристика в текущото състояние със съответната
стойност в някое друго състояние в миналото или бъдещето. Често е основателно да се
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анализира разликата между текущата стойност и стойността в някое предходно състояние,
отколкото самата стойност към момента. Така разликата между текущата стойност и
предходната стойност, наричана Delta, е по-информативна от самата стойност. Стойността
на Delta по същество е първа производна (евентуално в зависимост и разделена на
големината на времевата стъпка). Последователните Delta трансформации могат вземат
по-високи производни.
Експериментални данни в [23] сочат, че използването на времеви производни
подобрява резултатите при анализ на времеви редове, представящи измененията на
фондовите пазари.
4) Добиване на характеристики от времевите редове (Feature representation)
Друга група от методи се основават на добиване на нови характеристики на
времевите редове. Потоците от данни се представят посредством извлечените
характеристики, които се използват при последващите задачи за извличане на
закономерности.
а) Характеристики, базирани на статистически свойства на времевите данни
(Statistical features)
Могат да се извлекат разнообразни статистически характеристики, които включват
общи мерки като средна стойност, стандартно отклонение, несиметричност, вариация,
(авто)корелация, куртозис и други [24]. Възможно е да бъдат извлечени многообразни
статистически свойства от времевите данни, достигащи стойности от порядъка на хиляди
разбираеми характеристики [25] [26] (Фигура 5 - [26] стр. 3).
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Фигура 5. Представяне на потоци данни чрез множество от статистически
характеристики
Времеви редове от една и съща област често притежават сходни глобални
характеристики, поради това че са породени от подобни процеси и явления. В допълнение,
времевите серии от различни области притежават различна структура и динамика,
дължащи се на разлики в процесите, които ги генерират. Така глобалните характеристики
могат да са добре приложими при задачите за разграничаване на класове времеви редове,
тоест наблюдавани в различни области. Това може да бъде използвано в задачите за
групиране и клъстеризация на времеви серии по предметни области. Подобен подход е
използван в [25], [26], [20] и [21]. Подходът е по-малко приложим при задачите за
разграничаване/класификация на времеви серии от една и съща област. Причината е, че
времевите редове от една и съща област притежават сходни глобални характеристики и
често е необходим допълнителен, по-прецизен метод за дискриминация.
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Обикновено изчислените от потоците данни глобални характеристики са различни
статистически свойства. Решения, базирани на статистически мерки са подходящи при
задачи в реално време, например свързани с икономическите и поведенчески анализ за
описание на тенденции и прогнозни модели.
б) Специфични характеристики (Domain specific features)
Приложими са за определена предметна област. Пример за специфични
характеристики са първите последователни локални екстремуми и по-точно тяхната
амплитуда и време на появяване (латентност), които се използват при изследване на биосигналите от активността на мозъка на човек [27], [28].
5) Методи, базирани на изследване на части от времевите данни (Segment
based)
Повечето методи разглеждат и анализират времевите редове глобално - като едно
цяло. Потоците от данни обаче имат и локално поведение. Изследване на части от тях
може да добави допълнително вникване, разбиране и познание за локални структури в тях
и да подобри точността на изследване.
Определени откъси от времевите данни могат да бъдат идентифицирани не само
като поредица от стойности, а като едно цяло, един фрагмент. Методите от тази група
разделят времевите редове на дискретни сегменти и изследват получените локални части
с цел разкриване на локални свойства в данните.
а) Фрагменти с определена форма във времевите данни (Segment patterns based).
Shapelets – примитиви във времевите данни, които неформално представляват
фрагменти, които служат като отличителен белег за този вид потоци данни [15].
Целта е да се открият отделни части (сегменти) във времевите редове, които са
специфични за определени класове времеви данни [14], тоест които в известен смисъл
могат да се приемат за представляващи класа на времевите данни.
Времевите серии притежават многообразие от фрагменти. Подходът разчита на
съществуването на определени (единствен или няколко) фрагменти, които да определят и
разграничат потоците от данни. Но по-вероятно е да не съществуват такива един или
няколко фрагмента, дискриминиращи времевите серии.
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б) Основани на честота на срещане на определени фрагменти (Segment frequency
based)
Моделът „Торба от думи“ (Bag of Words Model) е често използван в задачите за
класификация на документи, когато честотата на поява на всяка дума се използва като
характеристика за обучение на класификатор. Идеята е възприета в анализите на
динамичните редове [12], [18], като се анализира за честотата на появяване на сегменти с
определена форма.
6) Други техники при обработката на времеви потоци данни
а) Премахване на фоновите компоненти (Background subtraction)
Разкриване на фоновите компоненти и тяхното премахване е популярен метод за
подчертаване на новостите във видео потоците [29], като идеята е приложима и за
потоците данни като цяло. Тя се фокусира върху две основни стъпки: на първо място е
изграждане на статистическо представяне на фона, който е стабилен и нечувствителен
към шума, но чувствителен към новости, и второ - да се изгради още един модел, наречен
"преден план", който представя случващите се промени и именно той подлежи на
последващ анализ.
б) Скрити модели на Марков (Hidden Markov Models)
Скритите Модели на Марков е мощен статистически метод за анализ на дискретни
времеви данни. Приема се, че времеви данни са базирани на Марков процес с неизвестни
параметри. Определените параметри по модела се използват за по-нататъшен анализ и
разкриване на закономерности от данните [30] [31] [32] [33].
7) Комбинирани методи
Определени методи могат да се комбинират и прилагат последователно, например
трансформирани времеви данни последвано от метод „Торба от думи“ (Bag of Words) [18]
или сегментиране на потоците данни и създаване на модели според различните видове
сегменти и други [12].

33

1.2.4. Приложимост на методите при потоци от данни
За разглежданите методи за обработка и анализ на времеви данни може да се
направят следните изводи:


Директната работа със сурови, необработени времеви данни е неефективна и

резултатите се понижават в случаите на дълги потоци данни;


Подходите за трансформация на времевите данни не са подходящи за много

дълги или безкрайни потоци данни, защото дори и намалени, обемите на данните могат да
са все още доста големи;


Методите, базирани на изследване на части от потоците данни, се основават на

търсене на характеристики в сегменти от данните. Отчита се локалното поведение на
времевите данни, което може да съдържа съществена информация за последващите
изследвания за извличане на зависимости;


Комбинацията от глобални и локални характеристики за представяне на

времевия ред изглежда обещаващ подход за извличане на закономерности в потоците от
данни;


Използване на времеви производни вместо суровите стойности е вероятно да

подобри резултатите при динамичните данни;


Методи, при които се извличат свойства и потоците данни се представят чрез

краен набор от съществени характеристики, предоставят добър вид на тяхната глобална
структура. Резултатното представяне трябва да запазва важните свойства на времевите
данни и по възможност да разкрива нови скрити качества.
Въз основа направените изводи докторантът счита за подходящ подходът за
представяне на потоците данни във нова форма, удобна за последващ анализ с цел
добиване на зависимости. Необходимо е да се да извлекат фундаментални свойства както
на глобално, така и на локално равнище. Докато глобалните характеристики на времевите
данни са изследвани подробно [25] [26], то подходът за анализ на локални свойства на
потоците данни и тяхното комбиниране за създаване на краен брой съществени
характеристики, описващи изследваните потоци данни, не е достатъчно проучен.
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Такъв подход според извършения анализ е обещаващ, но слабо изследван и има
възможност да се развие и задълбочи. Това е и една основна задача на докторантурата разработване на метод за представяне на потоците от данни в нова структура,
посредством извличане на характеристики, които разкриват техни свойства.

1.3. Извличане на зависимости от данни
Интелигентният анализ на данните (Data mining) се дефинира като разкриване на
неизвестна и потенциално полезна информация, съдържаща се в данните – скрити
модели, структури, закономерности, връзки [10]. То се разглежда като етап от цялостния
процес на анализиране и откриването на знания в данни (Knowledge Discovery from Data,
KDD) (Фигура 6 [34] стр. 5), който се определя със следните етапи ([2] стр. 7, [34] стр. 6):
1. Подбор на данни. Само данните, имащи отношение към задачата за анализ са обект
на изследване;
2. Предварителна обработка. Филтриране на данните - отстраняване на шума и
противоречивите данни;
3. Трансформация на данни. Данните се трансформират и консолидират във форми,
подходящи за извличане на закономерности;
4. Интелигентен анализ на данните. Същината на процеса, при който се прилагат
специфични алгоритми за извличане на модели и зависимости в данните;
5. Оценка на резултатите. Тълкуване на резултатите, идентифициране на наличие
на интересни модели, закономерности, знание;
6. Представяне на придобитото знание. Използват се техники за визуализация и
представяне на знания;
7. Оптимизация. Търсене в пространството от решенията. Параметрите на моделите
се калибрират, стремейки се към оптимални стойности.
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Фигура 6. KDD процес на разкриване на знания
KDD процеса задава обща рамка, като съществуват разнообразни решения в
зависимост от избора и прилагането на конкретни процедури и алгоритми в отделните
етапи.
Най-важният етап в процеса е Интелигентен анализ на данните - аналитична
стъпка в цялостния KDD процес. Правилната и основателна оценка на постигнатите
резултатите е неизменна етап, необходим за определяне на стойността и успеха на
извършените задачи. Другите стъпки, като подготовка на данни, избор на данни,
почистване на данни, вграждане на подходящи предварителни знания, визуализация и
тълкуване на получените резултати, макар и допълващи в KDD процеса, са от важно
значение, за да се гарантира, че полезно знание се извлича от данните [34].
В докторантурата задълбочено и систематично са проучени най-съществените
етапи в KDD процеса, а именно интелигентен анализ на данните (конкретно за задачите
за клъстеризация и класификация) и оценка на резултатите. Етап трансформация на
данни в контекста на анализа на времевите данни включва представяне им в подходящ
вид, което подробно е разгледано в раздел 1.2. Предвид възможността за представяне на
времевите данни чрез голям брой характеристики е разгледана и задачата за избор и
управление на характеристики.
1.3.1. Избор и управление на характеристики
Всеки от наблюдаваните обекти или явления се описва посредством множество от
характеристики. Така всеки обект се определя и описва от вектор от характеристики. Всяка
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стойност на вектора от характеристики може да се представи и като точка в пространството
от характеристики.
Характеристиките биват от различен вид. Типът на данните е математическа и
информационна структура, като всеки тип определя допустимото множество от стойности
на съответните данни и операциите, които могат да се извършват над тях. Съществуват
различни типове данни - числови, булеви, принадлежащи на определена категория като
текстови, времеви, други ([35] стр. 50). Някои от типовете допълнително се разделят на
подтипове – числовите стойности биват непрекъснати или дискретни; категориите биват
подредени (Обичам 1, Харесвам 2, Не харесвам 3, Мразя 4) или номинални (без подредба
като например "Марка кола") ([35] стр. 56, [36], стр. 34).
1.3.1.1.

Цел на избор на характеристики

Различните характеристики имат различно практическо значение по отношение на
изпълняваните задачи за извличане на зависимости. Изборът на характеристики
представлява процес на оценка и подбор на подмножество от наличните характеристики,
които в най-голяма степен са приложими към задачата, която се решава. Алтернативно,
изборът на характеристики може също да се дефинира и като процес на премахване на
характеристики, които не са от съществено значене в контекста на изследвания проблем.
Обикновено, тази стъпка се прилага при висока размерност на първоначалното
пространство от характеристики, като целта е намаляване на броя на измеренията.
Разглеждат се следните свойства на характеристиките, описващи данните [37]:
а) Значимост (relevance). Характеристиките биват различно приложими и важни по
отношение на изследваната задача за откриване на закономерности. Важно е да
се отбележи, че значимостта на характеристиките се разглежда в конкретния
контекст.
б) Излишност (redundancy). Определени характеристики може да са повтарящи се
или да са повече от необходимото. Те са излишни, защото не предоставят
допълнителна

информация

от

съществуващата

характеристики.
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във

вече

избраните

Ползи от прилагане на алгоритми за избор на характеристики
Съществуването на повече характеристики носи повече информация. Логично може
да се допусне, че повечето информация би могла да доведе до по-добро решение на
задачата. В действителност, добавянето на незначими или излишни характеристики
понякога затруднява методите за извличане на зависимости от данни ( [35] стр.288).
Причините за прилагане на методи за намаляване характеристиките, както и проблемите
които могат да бъдат избегнати са обобщени както следва [38]:
-

Характеристики, които не са значими в разглеждания контекст, не дават полезна
информация за изпълняваните задача. Такива характеристики могат да внесат шум в
данните и да доведат до влошаване на качеството решенията на задачите от
извличане на зависимости;

-

Излишните характеристики не осигуряват допълнителна информация от наличната
посредством вече избраните характеристики. Използването на такива ненужни
характеристики може да доведе до по-лоша дискриминация и да влоши разкриването
на структурата на данните.;

-

За откриване на качествени модели, повечето алгоритми за намиране на
закономерности в данните изискват много по-голям набор от обучаващи данни. Това
изискване е особено важно при данни от висока размерност, тоест представени
посредством голямо множество характеристики. От друга страна, в много приложения
обучаващите

данни

са

по-скоро

ограничени.

Намаляването

на

броя

на

характеристиките чрез избор на най-съществените от тях помага в този случай;
-

По-малкият брой характеристики може да донесе значителни подобрения в
производителността на последващите задачи за намиране на закономерности в
данните - по отношение на изчислителните изисквания, използваните ресурси,
ефективността, бързодействието и общото време за изпълнение на приложените
алгоритми.

-

Подходът е подходящ при малък брой обекти за анализ в съвкупността/множеството
от данни.
И накрая още една основна полза: по-малко използвани характеристики опростява

създадените структури, което прави моделите по-разбираеми и подобрява тяхната
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интерпретация. Това дава възможност и за по-добра генерализация на изградените
модели.
1.3.1.2.

Методи и подходи за избор на характеристики

Категории методи и подходи за избор на характеристики
Процесът на избор на характеристики цели намиране на подмножество от
характеристики, най-добре приложими за последващите задачи за извличане на
закономерности и се състои от два основни компонента:


Оценка на подмножество характеристики.

Приложимостта на различни подмножества от характеристики трябва да може да се
оцени обективно по определена методология. Различни подмножества се оценяват по
избрания метод и се сравняват, за да се избере най-подходящото измежду тях.


Стратегии за търсене на подмножества от характеристики.

Количеството на различните подмножества нараства експоненциално на броя на
характеристиките. Оценяване на всички възможности не е осъществимо при голям брой
характеристики. Затова се прилагат методи за търсене в част от пространството от всички
подмножества.
Оценка на подмножество от характеристики
Основен въпрос при избора на характеристики е доколко дадено подмножество от
характеристики е подходящо за последващите задачи, което поражда необходимостта от
метод за изчисляване на негова обективна измерима оценка.
Алгоритмите за избор на характеристики се разделят в три основни категории по
отношение на метода използван за оценка: обхващащи (wrappers), филтърни (filters) и
вградени (embedded) [39]. Накратко, първият способ включва създаване на модел, чиято
приложимост се оценява и служи за оценка на подмножеството. При втория подход се
прави независима оценка на базата на общите свойства на данните. Някои от методите за
извличане на закономерности съдържат в себе си вградена способност да избират
подходящи характеристики, като това понякога се разглежда като трети вид категория [35].
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а) Обхващащи методи. Обхващащите техники се базират на създаването на
модел въз основа на част (подмножество) от характеристиките. Този модел се оценява,
като оценката служи като измерител за качеството на това подмножество [40].
В литературата най-често се прилага метод за обучение на модела посредством
набор от тестови данни и последващо валидиране на обученият модел с тестово
множество. Получената грешка служи за оценката на текущото подмножество. При част
от задачите за извличане на закономерности (като клъстеризация) няма изрично
дефинирани обучаваща и тестова групи от данни, а се цели групиране на обектите по
„естествен“ начин [41]. Затова от дефиницията на обхващащите методи може да се
премахване изискването за обучаващо и тестово множество и разширеното
определение на обхващащите методи се отнася до оценка на модела според дадени
критерии.
б) Филтърни методи. Тези методи изследват статистическите свойства и
характеристики на данните, без да предполагат определен модел. Основават се на
използване на оценяваща функция, която изчислява приложимостта на дадено
подмножество от характеристики. Често използвани оценяващи функции и измерители,
дадени с оригинално въведените английски наименования, са Mutual Information [42],
Distance, Consistency, Dependency, Correlation [43], Relief [44] и Information Gain based
methods [45].
Филтърните методи са по-подходящи, когато съставянето на модел е желателно да
се избегне. Освен това, те обикновено превъзхождат обхващащите методи по
отношение на бързодействие.
в) Вградени методи. Някои алгоритми за откриване на зависимости в данните са
проектирани и имат вградена способност да откриват най-подходящите характеристики
като част от самия процес на изграждане на модела [35]. Например, методите, основани
на Дърво на решенията (decision tree) избират най-обещаващите характеристики при
всяко разделяне (и така теоретично не би трябвало да бъдат избрани несъществени или
ненужни характеристики).
Но дори и в този случай, работата на вградените методи може да се подобри чрез
предварителен подбор на характеристики.
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В дисертационния труд се използват филтърни методи за избор на характеристики.
Причината е в разграничаването на избора на характеристики от последващото създаване
на модели и извличане зависимости в данните – двете задачи са в отделни етапи в процеса
на извличане на зависимости в данните (Фигура 18). Освен това, филтърните методи са
много по-бързи от обхващащите методи, което е важно по отношение на целта за работа
в реално време.
Стратегии за търсене на подмножества от характеристики
Защо се налага търсене в пространството от характеристики, след като е достатъчно
прилагане на най-простия подход – да се оценят всички възможни подмножества от
характеристики и да се избере това с най-добра оценка?
Броят на различните подмножества нараства експоненциално на броя на
характеристиките. При разглеждане на обекти с V характеристики, броят на всички
възможни непразни подмножества от характеристики е

2V  1 . Изчерпателното

оценяване на всички възможни подмножества е осъществимо само при малки стойности
на V. При реални случаи от няколко десетки или стотици характеристики цялостно
оценяване не е практично, а и често невъзможно. Така стратегиите за търсене на
подмножества от характеристики се разделят на две главни категории [35]:
а) Изчерпателно търсене. Оценяват се всички възможни подмножества от
характеристики. Оптималното решение ще бъде намерено.
Това е изчислително скъп метод, който изисква много ресурси и изразходва много
време. След изчисляване на всички подмножества се избира най-доброто според
използваната критерийна функция.
б) Частично търсене. Оценяват се част от възможните подмножества от
характеристики. Не се гарантира избор на оптимално подмножество.
Типичен пример за частично търсене е метод „катерене по хълма“ (hill climbing), а
именно: последователно се добавя по една нова характеристика, докато не може да се
постигне по-нататъшно подобрение (forward selection). Алтернативно, може да се
започне с пълния набор от характеристики и да се премахва по една от тях до
невъзможност за по-нататъшно подобрение (backward elimination) или да се комбинират
двете фази (добавяне и премахване) (forward-backward wrapping) [35].
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Търсенето в подмножествата от характеристики понякога не е необходимо. Найчесто това се случва при филтърния подход, при независима оценка на характеристиките
(univariate associations). Всяка характеристика се оценява самостоятелно като се избират
тези с най-добра оценка. Недостатък е това, че не се отчита взаимодействието на
характеристиките в комбинация и евентуални връзки и корелации между тях.
1.3.2. Методи за интелигентен анализ на данните
Дисертационният труд разглежда основните задачи в дисциплината извличане на
зависимости от данни, а именно клъстеризация и класификация.
1.3.2.1.

Клъстерен анализ

Моделирането на структури (форми, шаблони, групи от интересни обекти) е в
основата на нашите когнитивни и познавателни способности, дълбоко вкоренена
способност в организирането на човешкия мозък. Групирането е свързано с първичните
човешки познавателни дейности на обединяване на подобни неща заедно, създаване на
абстрактни понятия и даване на имена на обекти.
Методите за групирането работят, като по един интелигентен начин събират сходни
обекти заедно. Така вниманието се концентрира върху едно малко, уместно и приложимо
множество от прототипи. Прототипът обобщава информацията, съдържаща се в
подгрупата, която той представлява и позволява да се разсъждава за групите като цяло,
като по този начин се намалява броят на различните възможности. Дори и основата на
езика – имената на обектите и събитията по същество представлява начин за групиране
на различни сходни преживявания и наблюдения. [6]
Клъстерният анализ е процес на разпределяне (или групиране) на данните в
множество групи от подобни обекти. Целта е обектите в една и съща група да бъдат сходни
помежду си и различни спрямо обектите в другите групи. Клъстерните алгоритми се
прилагат върху пространството, дефинирано от характеристиките на обектите [46].
Сходство (proximity) е мярка, която количествено представя доколко "подобни" са
два обекта, като алтернативно се използва и обратната мярка разстояние. Сходството се
изчислява въз основата на характеристичните вектори, описващи обектите. За
извършване на рационален клъстерен анализ е необходима подходяща дефиниция за
сходство или разстояние между изследваните обекти ([47], стр. 55).
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Подходи при клъстерния анализ
Задачите за групиране най-общо следват две различни парадигми – йерархична
клъстеризация (Hierarchical Clustering) и разпределяща клъстеризация (Partitioning
Clustering) [48] [36] [2].
1.

Йерархична клъстеризация. При тези методи се изгражда йерархично дърво на

клъстери, като по този начин се постига различно ниво на детайлност. Стратегиите за
построяването му са обединяващи (agglomerative) и разделящи (divisive):


обединяващи - последователно обединяване на най-сходните обекти и

клъстери;


разделящи - започва се с клъстер, съставен от всички обекти, който

последователно се дели на по-малки клъстери.
2.

Разпределяща клъстеризация. Обектите се разделят в няколко подгрупи.

Алгоритмите

за

разпределяща

клъстеризация

може

допълнително

да

бъдат

систематизирани на подвидове:


Оптимизация на целева функция [49] [50]. При тези методи се дефинира

функция, оценяваща текущото разделяне на данните. Итеративно принадлежността на
обекти се преизчислява с цел оптимизиране на функцията. KMeans [51] е известен
представител на този вид алгоритми за клъстеризация, като съществуват множество
вариации – като примери X-Mean, Farthest First, Fuzzy-C-Means (FCM);


Вероятностна

клъстеризация

(Probabilistic

clustering

или

Model-Based

Clustering Methods [2] стр.429). Счита се, че данните представляват модел от няколко
вероятностни разпределения. Методът за Максимизация на очакването (ExpectationMaximization /EM) е добре известен представител на вероятностните алгоритми за
клъстеризация.


Клъстеризация, базирана на плътност (Density-Based Clustering) ( [36] стр.

170). Целта е да се намерят свързани групи от данни с подобна плътност, разделени от
региони с по-ниска плътност. Алгоритъм DBSCAN е представител на тази категория [52];


Клъстеризация, базирана на решетка (grid-based clustering) ([2] стр. 424, [53]).

Този тип алгоритми се предлага основно за анализ на пространствени данни.
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Пространството се квантизира като по определен метод се изгражда многомерна мрежа
от множество клетки над пространството на данните, като всички операции за
клъстеризация се извършват над формираната решетъчна структура.


Невронни мрежи (Neural Network /NN). Съществуват различни архитектури на

невронни мрежи специално предназначени за клъстеризация. Известен представител
на клъстеризационните неврони мрежи е Самоорганизиращи се карти на Кохонен (Self
Organizing Map /SOM) [54].
Принадлежност към една или повече групи
Техниките за клъстеризация могат да бъдат разграничени и по друг признак –
принадлежността на обектите към точно една определена група (exclusive) или
допускането за принадлежност към повече групи (non-exclusive) [55].
Размитите техники за клъстеризация са пример за non-exclusive способ, където
обектите могат да бъдат причислени към повече групи със съответна степен на
принадлежност [56], [57]. Подходът е особено успешен при разделяне на трудно
разграничими групи данни с неясни и неопределени граници.
1.3.2.2.

Класификация

Техниките за класификация се обединяват в следните групи – дървета на решение
(Decision trees), статистически техники (Statistical techniques), невронни мрежи (Neural
networks), базирана на отделни примери (Instance-based learning), Support Vector Machines
(SVMs) [58] [59].
Следва да се има предвид, че всеки от методите има свои особености, предимства
и недостатъци и е препоръчително да се използва в подходящи и обосновани случаи.
Методите не гарантират съвпадащи решения на една и съща класификационна задача.
Много често в практиката те се използват съвместно, като взаимно се допълват. Във
всички случаи изборът на най-подходящия класификационен метод включва съпоставяне
на резултатите от класификацията и оценка на точността на класификационното решение.
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Дървета на решение
Дървета на решенията са често използвана форма за представяне и за решаване
на

класификационните

задачи.

Всеки

възел

на

дървото

представя

отделна

характеристика, която се разделя на отделни клонове, представящи различни нейни
възможни

стойности

[60].

При

построяването

на

дървото

се

започва

с

най-

дискриминиращата характеристики за началният възел (корен) като за последващите
междинни възли се избират следващите най-подходящи характеристики. Непознат обект
се класифицира като се върви по дървото и последователно се оценяват съответните му
характеристики. Съществуват различни алгоритми за изграждане на дървета на решения
[61], най-известният от които е C4.5 [62], който е подобрение на по-ранния ID3 алгоритъм.
Статистически алгоритми за класификация
Статистическите подходи са базирани на хипотезата за съществуване на определен
вероятностен модел, който представя вероятността за принадлежност на обект към
класовете. Линеен дискриминационен анализ (Linear discriminant analysis /LDA) е пример
за прост метод за намиране на линейната комбинация от характеристики, които най-добре
отделят класове [63]. Максимална ентропията е друг общ метод за оценка на
вероятностно разпределение [64]
Мрежите на Бейс (Bayesian networks) са най-популярните представители на
статистическите алгоритми за обучение [65]. Те представляват графичен модел за
вероятностни взаимоотношения между набор от характеристики.
Класификация, базирана на отделни примери (Instance-based learning)
Алгоритмите за класификация, базирани на отделни примери, са базирани на
подход на отложено обучение (lazy-learning) [59], тъй като процесът генерализация се
извършва на стъпка класификация. Алгоритмите за отложено обучение изискват по-малко
изчислително време на фазата на обучение, но по-дълго време в процеса на
класификация.
K-най-близки съседи (k-Nearest Neighbour /kNN) е прост и разбираем алгоритъм,
базиран на разглеждания подход. Той се основава на принципа, че обектите в рамките на
набор от данни, обикновено съществуват в непосредствена близост до обектите, които
имат сходни свойства [66]. Нов обект се определя към класа на най-близките си съседи.
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Невронни мрежи
Невронните мрежи представляват опит за математическо представяне на
биологичната невронна мрежа и методите за обработка на информация в биологичните
системи [67]. Те са съставени от множество прости изчислителни елементи, наречени
(изкуствени) неврони, които са свързани помежду си посредством насочени връзки с
определени тегла. Всеки неврон сумира входящи сигнали и го преобразува в изходящ
сигнал, която се предава по изходящите връзки към свързаните неврони [68].
Обучението на желано входно-изходно поведение се постига чрез нагласяване на
теглата на връзките между невроните. Нов обект се класифицира като неговите
характеристики се подават като вход на обучена невронна мрежа и класовата
принадлежност се определя от нейния изход [69].
Support Vector Machines
Support Vector Machines (SVM) [70] се основава на идеята за хипер-равнина, която
най-добре разделя класовете, тоест има най-голямо отстояние от тях. Максимизиране на
отстоянието на хипер-равнината до класовете доказано намалява горната граница относно
очакваната генерализационна грешка.
Доколкото при повечето реални задачи данните не са линейно разграничим, се
прилага

тяхната

трансформация

в

пространство

с

по-голямо

измерение.

За

трансформация се използват специален клас kernel функции. Kernel функциите позволяват
вътрешните продукти да бъдат изчислявани директно в пространство от оригинали
характеристики, без извършване на трансформация, поради което са изчислително
ефективни [71].
SVM e един от най-успешните алгоритми за класификация като при него се получава
комплексен модел, който е добре обоснован с математическа теория, стабилен е на шум,
не е склонен към прекомерно нагаждане (overfitting), избягват се локални минимуми [72].
1.3.3. Оценка на резултата
Правилната и основателна оценка на постигнатите резултати на прилаганите
методи за анализ – клъстеризация и класификация е от съществено значене. Оценката
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служи за крайно определяне на стойността и успеха на извършените задачи. Необходими
са както ясно определени цели, така и начини за оценка на степента на изпълнението им.
1.3.3.1.
За

оценка

Оценка на резултатите при класификация
на

качеството

на

класификатор

предварително

се

създава

класификационен модел на базата на обучаващо множество данни с известен клас на
принадлежност. Този модел се валидира посредством отделно тестово множество от
обекти, отново с позната класова свързаност. Класификаторът изчислява хипотеза за
принадлежност на тестови обект към даден клас според установения модел и това
предположение се сравнява за съответствие с известния действителен клас. Получената
експериментална оценка на представянето на обучения класификатор върху тестовите
данни се използва и като предположение за изпълнението му върху нови данни, тоест
способността за генерализация на класификаторите [73].
При опростения случай на бинарна класификация съществуват два класа на
положителни (positive) и отрицателни (negative) обекти и резултатът от класификатора
може да е правилен (истина/true) или неправилен (лъжа/false) [6].

Фигура 7. Точност, прецизност и изземване
Някои от възможните критерии са: точност, прецизност, изземване (Фигура 7 [6]
стр. 25), както и класификационната грешка са обяснени по-долу:
-

Точност е делът на правилните резултати, дадени от класификатора (3).

Accuracy = (TP+TN) / (TP+TN+FP+FN)

(3)

Точността отговаря на въпроса: "Колко от случаите са класифицирани
правилно?".
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-

Прецизност е друга мярка, при която оценката е съсредоточена върху случаите,

които са етикетирани като принадлежащ към положителния клас (4).

Precision = TP / (TP+FP)

(4)

Прецизност отговаря на въпроса: "Колко от случаите класифицирани като
положителни са правилни?".
-

Recall е броят на познатите положителни обекти, разделен на общия брой на

елементи, които всъщност принадлежат на положителния клас (5).

Recall = TP / (TP+FN)

(5)

Recall отговаря на въпроса: "Колко от истинските положителни случаи са
определени като положителни?"
-

Класификационната грешка се определя като съотношение между броя обекти,

чийто клас е грешно предсказан от класификатора, и общия брой обекти в тестовата
извадка (6).

Error rate = (FP+FN) / (TP+TN+FP+FN)

(6)

При случаите на повече от 2 класа, резултатите от класификацията извършена
върху тестовото множество може да се представи чрез кръстосана матрица (confusion
matrix). В матрицата се посочват как различните класове са класифицирани спрямо
другите класове – правилно или неправилно, като всеки ред разкрива досието на един
клас.
При измерване на изпълнението на един модел, различните видове грешки не са от
еднаква важност. Решението кой измерител да се използва се определя в зависимост от
разглеждания проблем.
1.3.3.2.

Оценка на резултатите при задачите за клъстеризация

Оценката на резултата от клъстеризация по своята същност е изключително
предизвикателна задача. Въпроси като "Полученото групиране подходящо ли е за тези
данни?", "Има ли по-добро разделяне за изследваните данни?", "Колко клъстери има в
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данните?" пораждат необходимостта от количествена оценка на изхода от алгоритмите за
клъстеризация и са известни под общият термин клъстерна валидация.
Основният проблем е, че не съществува единен критерий за успех на намерената
структура. Алгоритмите за клъстеризация откриват групи, чиито брой и свойства не са
известни предварително. Затова крайният резултат се нуждае от комплексна оценка за
качество на намерената структура. За целта най-често се въвеждат и изследват избрани
индекси за оценка на клъстеризацията по отношение на компактност, плътност,
разграничимост на намерените клъстери.
Оценката за качеството на клъстеризацията може да бъде използвано и при
разрешаване на други задачи [74]:
-

Осигуряване на сведения дали данните съдържат структури, които не са случайни;

-

Свързване и отнасяне на намерена структури в данните към външна информация за
принадлежност към дадени класове;

-

Подредба на алтернативни клъстерни алгоритми по отношение на тяхното качество.
Предоставяне на информация за избор на най-подходящи подходи за клъстеризация;

-

Определяне на най-подходящия брой на клъстери.
Различни аспекти на получените при клъстеризация групи мога да бъдат изследвани

– като пример компактност на групите, добро разделение между клъстерите и други. И в
зависимост от областта на приложение, дадени свойства на получените клъстери могат да
се приемат за по-значими.
Оценка на валидността на клъстеризация. Критерии.
Критериите за оценка на резултатите от клъстеризация

са разделени на две

основни групи – външни и вътрешни валидационни критерии, които от своя страна се
разделят на под-видове (Фигура 8 [75], стр. 9) [10]
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Фигура 8. Йерархия на методите за оценка на клъстерни резултати
Външно оценяване
Външни критерии. При външна оценка съществуват външни валидационни
измерители, които се използват за оценка на резултатните клъстери като не са били
използвани при процеса на клъстеризация.
Това може да е информация за външни референтни показатели като известни
етикети за класова принадлежност на поне част от обектите. Притежавайки сведения за
класова принадлежност на обектите, може да се изчисли колко близо са получените
клъстери до референтите класове. Оценката изразява доколко се припокриват истинските
класове и резултатните клъстери посредством пресмятане на частта от обектите от даден
клас, които попадат в един клъстер и тези, които са разпръснати в повече клъстери.
Редица мерки за оценка, използвани при задачите за класификация, са адаптирани
за случая на външно оценяване. Вместо отчитане на броя на обекти с правилно
определена класова принадлежност се използват показатели, които отчитат дали двойка
обекти с еднаква класова принадлежност наистина са определени към един и същ клъстер.
Така TP е броят на положителните обекти правилно причислени към положителния
клъстер, TN е броят на отрицателните елементи правилно причислени към отрицателния
клъстер, а FP и FN представляват броят на невярно групираните обекти – отрицателни
обекти отнесени към положителния клъстер и положителни обекти в отрицателния
клъстер.
Някои от мерките за качество на клъстерни алгоритми посредством външни
критерий включват:
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o

Индекс на Ранд (Rand index / RI) [76]. Индексът на Ранд изчислява доколко

получената клъстерна структура съответства на референтните класове. Той може да
се разглежда като мярка за процента на правилните решения, взети от алгоритъма и
се изчислява по следната формула (7):

RI 
o

TP  TN
TP  FP  FN  TN

(7)

F-мярка (F-measure) [77]. В статистически анализ F-мярката оценява

точността на теста като взема предвид както прецизността Precision (4) , така и Recall
(5) означени по-долу като с P и R
o

Един проблем с индекса Ранд е, че неверни положителни (FP) и отрицателни

(FN) имат еднакво тегло, което може да е нежелателна характеристика при
клъстеризация. F-мярката се справя с този въпрос, чрез регулация на индекса на Ранд
(8)

(  2  1).P.R
F 
 2 .P  R

(8)

където параметър β≥0 е тежестта на Recall
o

Други външни валидационни измерители - Jaccard index, Fowlkes–Mallows

index
Като недостатък на външното оценяване трябва да се отбележи, че с оглед
разкриване на нови закономерности, възпроизвеждането на известни познания не е
задължително да бъде най-желания резултат.
Вътрешното оценяване
Вътрешна оценка се нарича подходът, при който резултатът от клъстеризация се
оценява въз основа на анализ на присъщи характеристики на получената клъстерна
структура. Различни валидационни измерители могат да бъдат използвани, за да се оцени
качеството на клъстерните алгоритми, основани на вътрешните критерий:
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o

Davies-Bouldin индекс. Индексът на Davies-Bouldin изчислява свойствата на

получените клъстери да притежават високо сходство на обектите в рамките на
клъстера и ниска прилика между клъстерите.
o

Индекс на Dunn. Индексът на Dunn има за цел да определи плътни и добре

разделени клъстери. Стойността на индекса нараства при идентифициране на групи от
клъстери, които са компактни, добре разделени, с малка вариация между членовете на
клъстера и средни стойности на различните клъстери достатъчно далеч един от друг.
o

Коефициент

на

силует

(silhouette).

Коефициентът

на

силует

противопоставя/съпоставя средното разстояние до елементи в същия клъстер спрямо
средното разстояние до елементи в други клъстери. Обекти с висока стойност се
считат за добре групираната, докато ниската стойност може да означава екстремни
случаи.
Важно е да се отбележи, че валидност, измерена чрез даден индекс, зависи от
твърдението за съществуване на такъв вид структура в изследваните данни. Алгоритъм,
предназначен за определен вид модели е не приложим, ако данните съдържат коренно
различни структури или ако оценката се измерва с друг тип критерий. Така получената
оценка е приложима към алгоритми, които използват един и същ модел с клъстерите.
Например, метод K-means естествено оптимизира разстоянията между обектите, и
един вътрешен критерий, основан на разстояние вероятно би оценил високо получената
клъстеризация. Но доколкото има тенденции да намира изпъкнали клъстери, то за данни,
чиито естествени клъстери не са изпъкнали, то нито използването на K-means, нито на
критерий за оценка, базиран на изпъкналост, са приемливи.

1.4. Обобщение и изводи
В настоящата глава са изследвани и анализирани проблемните области, тясно
свързани с целта и задачите на настоящия дисертационен труд – обработка и анализ на
времеви потоци данни и извличане на зависимости от данни. Въз основа на това могат
да бъдат направени някои важни заключения:
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1.4.1. Обработка и анализ на времеви потоци данни
По отношение на обработката и анализа на времеви потоци са постигнати
следните резултати:


Разгледани са спецификите на времевите данни и типичните задачи, приложими

над тях;


Описани са различни подходи за обработка и анализ на времеви данни с

разглеждане на предимствата и недостатъците им;


Разгледана е целесъобразността от прилагане на различните методи за

изследване на времеви данни над потоци от данни.
Като принос на дисертационния труд е предложена нова, цялостна класификация
на методите за анализ на времеви данни. Тази класификация е по-задълбочена и с поголяма степен на детайлност от съществуващите, основава се на повече критерии и
включва и йерархични връзки в предложените групи.
На база на извършените анализи, аргументирано е предложено допълнително
изследване за създаване на нов метод, основан на представяне на потоците данни
посредством краен брой характеристики, получени на основата на локални свойства на
потоците данни.
1.4.2. Извличане на зависимости от данни
Разгледан е систематичен подход за извличане на зависимости от данни (Knowledge
Discovery from Data). Той представлява структуриран процес от отделните етапи за
извличане на зависимости от данни.
Разяснени са отделни стъпки от KDD процеса на анализиране и откриване на знания
в данни. Задълбочено са разгледани основните, необходими етапи в KDD процеса:
- Избор и управление на характеристики (1.3.1) – предназначение и ползи от избор
на съществени характеристики и разяснение на основните компоненти - оценка на
подмножества от характеристики и стратегии за тяхното търсене;
- Методи за интелигентен анализ на данните (1.3.2) – подходи и методи за
клъстерен анализ и класификация;
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- Оценка на резултата (1.3.3) – критерии за определяне на стойността от
извършените задачи за класификация; оценка на валидността на клъстеризация при
използване на външни и вътрешни критерии.
1.4.3. Интегриране на извличане на зависимости от данни с времеви
потоци данни
По отношение на извличане на зависимости в потоци от данни са направени
следните изводи:


В областта на обработка и анализ на времевите данни, като самостоятелна

тема, съществуват значителен брой изследвания в литературата. Недостатък е, че
времевите специфики на данните се проучват изолирано, а не като част от цялостен
процес;


Извличане на зависимости от данни също е широко изследвана тема. Налице

са и значителен брой проучвания в областта на извличане на зависимости от данни и
тяхното структуриране в цялостен процес [5] [34]. Тези изследвания се отнасят предимно
към статични данни, като в голяма степен се игнорира времевата характеристика на
данните, докато повечето реални данни се променят с времето;


Съществуващите методи за анализ и извличане на зависимости от статични

данни не винаги може да бъдат директно приложени върху времевите данни - времевата
структура и значителното количеството при потоците данни трябва да се вземат предвид;


Забелязва се недостиг на задълбочени изследвания в литературата за

извличане на зависимости от данни, приложени върху потоци данни и отчитайки
времевите им специфики и свойства.
Като обобщение, резултатите от литературния обзор потвърждават актуалността и
значимостта на разглежданите проблемни области и подчертават необходимостта от
създаването на систематичен подход за извличане на зависимости от потоци от данни.
Въз основа на направените изводи, докторантът смята за подходящо да се изследва
и да се предложи нов систематичен подход, който съчетава подходящи методи за
обработка и анализ на потоци данни и тяхното използване като стъпка от цялостния
процес на извличане на зависимости от данни.
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Глава 2.

Извличане на зависимости от потоци данни

Настоящата глава предлага нова методология, разглеждана като цялостна
систематизирана процедура, за изпълнение на процеса на извличане на зависимости от
потоци данни. Подробно е разгледан първият етап от методологията, свързан с анализ и
обработка на времевите свойства на потоците от данни, като е разработен нов метод за
представяне на потоците данни в нова структура, основан на локални свойства на
времевите данни.
Структурата на настоящата глава се състои от два раздела и заключение. В първи
раздел е представен теоретично нов метод за представяне на потоците данни в нова
структура. Новото представяне е основано на изследване на локални свойства на
времевите данни и тяхното комбиниране за създаване на краен брой съществени
характеристики, описващи изследваните потоци данни. Във втори раздел е представена
нова, систематична методология за извличане на зависимости от потоци данни,
базирана на конкретни етапи от KDD процеса, оригинално специфицирана за целите на
анализ на потоци от данни. В заключението е обобщена работата по настоящата глава
по отношение на разработения нов метод за представяне на потоците данни
посредством честота на срещане на прототипи (ЧСП) и предложената методология за
извличане на зависимости от потоци данни.

2.1. Представяне на потоците данни в нова структура, чрез
извличане на характеристики, разкриващи техни свойства
В настоящият раздел се разработва нов подход за представяне на потоците от
данни в нова структура от по-високо ниво посредством краен брой характеристики,
описващи важни техни свойства. За целта се изследват локални свойства на потоците
данни с прилагане на методи за добиване на техни свойства. Локалните свойства се
комбинират и в резултат от този етап, времевите редове се представят чрез краен брой
характеристики.
Разглежда се и задачата за подходящо измерване на сходство между новите
описания на потоците данни. Това е важна задача, която позволява директно прилагане
на методи за извличане на зависимости от данни, като пример клъстеризация или
класификация.
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Предизвикателства при задачите за анализ на потоци от данни
Времевата структура и значителното количеството при потоците данни трябва да се
вземат предвид при анализа и извличане на зависимости от динамични данни. Времевите
данни могат да се разглеждат като многомерни данни - всяко поредно измерване се
приема за променлива от нова размерност. По такъв начин броят на размерностите
нараства

пропорционално

на

дължината

на

времевия

поток,

респективно

на

наблюдаваното време [17]. Повечето от съществуващите инструменти за извличане на
зависимости от данни не могат да се използват ефективно при размерност от такъв
порядък.
Изисква се представяне на времевите серии в един по-компактен вид. Намаляване
на размерността може да се постигне посредством техники, които проектират потоците
данни в пространство от по-ниско измерение - тоест представено от ограничен брой
променливи или характеристики. В същото време, новото представяне трябва да запазва
и да подчертава основните свойства на конкретния набор времеви данни.
Следват няколко дефиниции отнасящи се за потоците от данни, които се използват
в новия метод за представяне на потоци от данни чрез честота на срещане на прототипи.
Дефиниции при потоци от данни
Последващите дефиниции за времеви редове се отнасят и за потоците данни, като
периодите от наблюдавано време са големи .
Определение 1: Времеви ред представлява поредица от наблюдения на
интересуващия ни обект във времето

S  (s(t1 ), s(t 2 ),..., s(t N )) , където s(ti ) е множество от

характеристики, наблюдавани за момент

t i за i  1,2,..., N , където N е дължината на реда.

Времевият ред може да се запише и в компактна форма

S  (s1 , s2 ,..., s N ) при заместване

si  s(ti ) .
- При наблюдение на една единствена характеристика на обекта, множеството

s(ti ) съдържа стойността на една характеристика, която обикновено е реално число.
Времевият ред може да се представи в двумерна координатна система, с времето t по
абцисната ос и съответната стойност s(t) по ординатната ос (Фигура 9 (а)).
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Фигура 9. Времеви ред (а) едномерен (б) многомерен
- При измерване на множество от характеристики, вектор

s(ti ) е съставен от

измерените стойности на различните характеристики. При представяне в двумерна
координатна система стойностите на всяка наблюдавана характеристика се нанасят по
ординатната ос (Фигура 9 (б))
Определение 2: Множество от Q времеви редове DS  {S1 , S 2 ,..., S Q } в настоящият
труд се нарича База времеви данни (Dataset) или накратко База данни (БД).
Определение 3: Сегмент е част от времеви ред. Сегмент с дължина K и начало в
позиция p за

1  K  N ;1  p  ( N  K )

представлява последователност от K поредни

стойности от времевия ред S, а именно S p ,K  (s(t p ), s(t p1 ),..., s(t p K 1 )) . За времеви ред с
дължина N съществуват общо

N.( N  1) / 2

сегмента от всички възможни дължини. Три

примера за сегменти в случая на едномерен времеви ред са показани на Фигура 10.

Фигура 10: Примери за различни сегменти

57

2.1.1. Представяне на времеви данни чрез честота на срещане на
прототипи (ЧСП)
Разглеждането на различните подходи при времевите серии (раздел 1.2) показва, че
повечето от съществуващите проучвания разработват един от двата варианта –
изследване на целия времеви ред или анализ на определени негови сегменти.
Предложеният в дисертацията метод включва аспекти и от двата подхода – изследване на
малки, локални части от потоците данни и комбиниране на всички локални резултати до
получаване на глобално представяне и структуриране на данните.
Новият метод представя времевите редове посредством честота на срещане на
прототипи (ЧСП). За целта времевите редове се разделят на припокриващи се локални
сегменти. Намирането на ограничен брой прототипи на сходни сегменти е основна стъпка
в процеса. Всеки сегмент се представлява от своя прототип, изчисляват се срещанията на
различните прототипи и накрая времевите редове или потоци данни се представят чрез
честотата на появяване на отделните прототипи.
Съществена черта на метода е, че при изчисляването на сходство между сегменти
не се работи директно с оригиналните (сурови) стойностите на сегментите, а се използват
различни свойства на сегментите.
Изборът на такъв модел има предимствата да позволява:
-

Анализ на вида на прототипите. Намерените прототипи описват времевата

серия и логично може да се използват при последващия анализ на времевите серии и
извличане на зависимости от тях;
-

Отчитане на честотата на срещане на прототипите. Срещане на даден

прототип рядко в дадена времева серия и често в друга е показател за разлика между
самите времеви серии и процесите, които ги пораждат. И аналогично – времеви серии,
които съдържат подобни прототипи със сходна честота е по-вероятно да са от подобен
вид и генерирани от подобни процеси.
Методът позволява прилагане в различни вариации, основно касаейки начина за
сравнение на сегменти и подходът за определяне на прототипи.
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Представянето на потоците данни чрез нова структура следва поставените в
дисертационния труд изисквания към цялостната процедура за извличане на зависимости
от потоците данни:
-

Приложимост върху потоци от данни (много дълги времеви серии);

-

Приложимост върху разнообразни видове времеви серии;

-

Зависимост от ограничен брой параметри.
Методът е представен теоретично и практически приложен в [16].
Стъпки на метода за представяне на потоци данни чрез честота на срещане на
прототипи
Четирите стъпки на представяне на времевите редове чрез честота на сещане на

прототипи са изброени по-долу, обобщени в блок схема на Фигура 11 и илюстрирани на
Фигура 12:
Стъпка 1.

Сегментация на потоци данни;

Стъпка 2.

Изразяване на сегментите чрез атрибути и определяне на сходство

между тях;
Стъпка 3.

Определяне на прототипи от подобни сегменти;

Стъпка 4.

Представяне на потоците данни чрез честотите на срещане на

прототипите.

Фигура 11. Блок-схема на представяне на времевите редове чрез ЧСП
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Фигура 12. Стъпки от представянето на времевите редове чрез ЧСП
Стъпка 1.

Сегментация на времевите редове

Използва се метод на плъзгащия прозорец (sliding window) ([2], стр. 470), при който
от времевия ред последователно се взимат сегменти с определен размер като
сегментите се припокриват. При тази техника се прекарва прозорец с дължина K, който
обхваща K поредни стойности на изследвания времеви ред и по този начин образува
сегмент с дължина K. На всяка стъпка прозорецът се премества едно деление напред и
така се образува следващия сегмент (Фигура 13).
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Фигура 13. Последователни сегменти от времевата серия с дължина 4
При обработка на поток от данни
прозорец“

с

дължина

S  (s1,s2 ,...,sN ) с големина N чрез „плъзгащ

K се получава редицата от L сегменти, а именно

S1,K  (s1, s2 , …., sK ) ,

S2 ,K  (s2 , s3 , …., sK 1 ) , … , S N-K,K  (sN-K , sN-K 1, …., sN ) ,

където L  N  K . Предвид това, че в повечето случаи потоците данни са съставени от
много стойности, а сегментите са много по-къси (N>>K), то L е близък като порядък с N
(L~N). Тази последователност може да бъде представена чрез матрица на сегментите

S L x K (9):

SL x K

Стъпка 2.



S1,K
S 2 ,K
...
S L,K



s1
s2

s2
s3
...

sL

s L1

... s K
... s K 1
...

(9)

sN

Сходство на сегменти. Изразяване на сегмент чрез множество

атрибути
ЧСП методът се основава на намиране на прототипи на сходни сегменти, като
прототипите служат като обобщаващ образец на подобни сегменти. Поради това е
необходима дефиниция на сходство на сегменти. Въпросът за подобност между сегменти
няма еднозначен отговор.
-

Ако се разгледат стойностите на 5-те последователни стойности от всеки сегмент

на Фигура 14, последните 2 сегмента (в) и (г) са подобни, доколкото стойностите са в
една зона.
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-

Ако подобието е основано на базата на формата на сегментите, то първи и

четвърти сегменти (а) и (г) са най-сходни (Фигура 14).

Фигура 14. Сегменти с дължина 5
Така сходството между сегменти е въпрос на дефиниция. В разработения ЧСП
метод, сегментите не се сравняват на базата на техните оригинални (сурови) стойности.
Преминава се през междинна стъпка за представяне на сегментите чрез краен брой техни
свойства, като тези изчислени свойства се използват за крайното сравнение за сходство.
За описание на свойства на сегменти се използва понятието атрибут(и) на сегмент с
цел разграничаване от понятието характеристика(и), използвано за описание на
свойствата на изследваните потоци данни.
По този начин, всеки сегмент се представя чрез вектор от ограничен брой (M)
атрибута (10).

S1,K  (s1, s2 , …., sK )
S2 ,K  (s2 , s3 , …., sK 1 )




A1  (a11,a12,...,a1M )
A2  (a21,a22,...,a2 M )
(10)

….

S L,K  (sL , sL1, …., sN )



AL  (aL1,aL 2 ,...,aLM )

Сравнението за сходство на сегменти се свежда до изчисляване на сходство между
векторите от атрибути. За тази цел може да се приложи разстояние, в частност Евклидово
разстояние.
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Изразяване на сегмент чрез множество атрибути
Атрибутите могат да бъдат разнообразни, като в зависимост от метода за
изчисляването им отразяват различни специфични свойства на сегмента. По-долу са
описани няколко варианта, като списъкът може да бъде продължен.
Вариант 1:

За атрибут на сегмента се счита всяка негова стойност (примитивен

тип атрибути)
Всяка стойност на сегмент се приема за отделен атрибути. Така сегмент Sj се
изразява в атрибути директно, без промяна (11), като броят на атрибути е равен на
дължината на сегмента (M=K).

S j,K  (s j , s j 1, …., s j K 1 )  Aj  (s j , s j 1, …., s j K 1 ) ,

(11)

за j=1,2,…L.
Това е най-простият вариант, който силно зависи от Y координатата.
Четирите сегмента от Фигура 14 се представят като A(a)=(23, 22, 14, 18, 19); A(б)=(3, 14,
14, 20, 7); A(в)=(7, 9, 6, 11, 4); A(г)=(8, 7, 3, 8, 8). Сравнението на атрибутите показва
най-голямо сходство между сегменти (в) и (г).
Вариант 2:

Времева производна (производен тип атрибути).

Атрибутите представляват първа времева производна и се образуват като разлика
между две последователните стойности. Така описанието на трансформацията на
сегмент j в атрибути е (12).

S j,K  (s j , s j 1, …., s j K 1 )  Aj  (s j 1- s j , s j 2- s j 1, …., s j K 1- s j K 2 )

(12)

за j=1,2,…L.
Полученото пространство на атрибути е с размерност M=K-1.
Тогава четирите сегмента (Фигура 14) се представят като: A(a)=(-1,-8,4,1); A(б)=(11,0,6,13); A(в)=(2,-3,5,-7); A(г)=(-1,-4,5,0). Евклидовото разстояние на атрибутните вектори
показва най-голям сходство между сегменти (а) и (г).
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Вариант 3:

Статистически свойства на сегмента (производен тип атрибути).

От всеки сегмент се извличат различни статистически свойства. За пример са дадени
три свойства: наклон на най-добре съвпадащата регресионна линия (slope),
осреднена стойност (mean) и стойност на отклоненията (variance). Представянето jтия сегмент чрез атрибути е (13).

S j,K  (s j , s j 1, …., s j  K 1 )

 Aj  (slope j , mean j , distr j )

(13)

Броят на атрибутите е константа за сегменти с различни дължини, което е
предимство. Въпреки това, различни форми биха могли да произведат подобни
атрибути.
Вариант 4:

Скритите Модели на Марков (производен тип атрибути).

Силата на Скритите Модели на Марков (Hidden Markov Models /HMM) [31] [78] се
използва за откриване на зависимости във времевите данни. Методът генерира
ограничен брой атрибути. Недостатък е високата изчислителна натовареност.
След заместване на всеки сегмент с вектор от атрибути, получен по един от
описаните по-горе подходи, матрицата на сегментите

S L x K се трансформира в матрица

AL x M на съответстващите атрибути (14):

AL x M



A1
A2
...
AL



a11
a21

a12
a22

... a1M
... a2 M

aL1

...
aL 2

... aLM

(14)

Така, в M-мерното пространство на атрибутите, всеки сегмент се представя чрез
една точка. Сегментите, образуващи времевия ред са L на брой и се представят чрез L
точки в M-мерното пространство на атрибутите.
Стъпка 3.

Определяне на прототипи на сегменти

Прототипите се дефинират на базата на всички сегменти, получени от всички
разглеждани времеви данни. Разглежда се обединение на потоците данни с цел намиране
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на общи прототипи на сегменти за всички от тях. По този начин, за изследваното
множество от Q времеви редове, всеки представен от L сегмента се получават Q x L точки
в М-мерното пространство на атрибутите (15).

A( QxL ) xM



A11

1
a11

a1L 2

...

...

....

AL1

a1L 2

a1L 2

A12

a1L 2

a1L 2

1
... a L 2
... a1L 2

...

...

...

... ...

a1L 2

a1L 2

...

...

...

... a1L 2
... ...

...

...

...

...

...

...

...

....

A1Q

a1L 2

a1L 2

...

...

...

ALQ

a1L 2

a1L 2

AL2



1
... a L 2
...

(15)

... a1
L2
...
... a1
L2

Колоните Атрибутm  (a1m , ....., aLm , a1m ,...aLm ,......, a1m ,..., aLm ) , за m = 1,2, ..., M в
1

1

2

2

Q

Q

матрицата A(QxL ) x M представляват стойностите за атрибут m, получени за всички
сегменти за всички времеви данни. Различните изчислени атрибути разкриват различни
аспекти на сегментите. Те не са изключващи се, могат да се използват заедно и обединени
да дадат по-добро решение.
Целта на тази стъпка е дефиниране на ограничен брой прототипи на атрибутните
вектори Prot1, Prot2,… ProtP, където P<< Q x L. Всеки сегмент в последствие се представя
чрез своя прототип, което значително намалява видовете сегменти до P на брой.
Задачата e клъстеризационна за обединяване на обекти в групи по сходство, като
всяка

група

се

представя

посредством

прототип,

обобщаващ

информацията,

характеризираща подгрупата. Всеки обект в последствие се идентифицира с прототипа на
групата, към която принадлежи.
Доколкото потоците данни са с голяма дължина (потенциално безкрайни), то и броя
на новопостъпващи сегменти е съществен. Всеки сегмент се представя като точка в
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пространството от атрибути и представлява обекти за класификация. Достига се до
клъстеризационна задача върху огромен брой обекти. В съответствие с изискването за
приложимост при работа в реално време е необходимо при избора на клъстеризационен
метод да се търси бързодействие и ограничени изчислителни ресурси.
Избран е ефективният Решетъчен метод (grid-based) за създаване на прототипи,
който отговаря на тези изисквания. Пространството от характеристики се разделя на
многомерна мрежа от клетки, всяка точка от попада в определена клетка и увеличава
нейната плътност. Клъстеризация, базирана на решетка, е независима от броя на обектите
на данни, а зависи само от разделянето по всяка размерност, което води до предимство в
краткото време за обработка и ограничена нужда от памет. Решетъчен метод е използван
при приложение на представения метод при задачата за класификация на UCR колекция
от времеви данни – Метод за определяне на прототипи (4.2.3) от Глава 4. Извличане на
зависимости от UCR колекция от времеви данни.
Стъпка 4.

Представяне на потоците данни чрез честотите на срещане

на прототипите. Построяване на честота на срещане на прототипите
На тази последна стъпка се отчита честотата на срещане на прототипите като всеки
времеви ред се трансформира следвайки последователността (а) Времеви ред => (б) L на
брой сегмента => (в) L на брой вектора от атрибути => (г) Честота на срещане на
прототипите (Фигура 15):

Фигура 15. Представяне на времеви ред чрез ЧСП
Различни времеви редове по описания подход се представят чрез различни L на
брой атрибутни вектори (или точки в М-мерното пространство на атрибутите), като L е
сравнително голямо число. На тази стъпка, времевите данни се представят с помощта на
установените в предишната стъпка базови прототипни вектори – Prot1, Prot2,… ProtP,
където P<<L.
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Изграждането на честота на срещане на прототипи (ЧСП) за всеки времеви ред се
извършва по несложен алгоритъм.
1. При всеки времевия ред се използва представянето на матрица

AL x M на

съответстващите атрибути (14), Фигура 15 (а).
2. За всеки ред в матрицата

AL x M (отговярящ на точка в пространстовото от

атрибути), се определя прототипът, към който принадлежи. Честотата на
срещане на този прототип се увеличава с едининца.
Накрая времевият ред S се представя посредством броя (честота) на срещания на
различните прототипи

S  [v( Рrot1 ), v( Рrot2 ),..., v( Рrot P )] , където v( Рroti )  Ν е броят на
P

срещания на прототип i (i=1…P). При L на брой атрибути

 Prot
i 1

i

 L.

Честотата на прототипите е консолидирана в хистограма на срещанията на
прототипите (Фигура 16). И всеки времеви поток от данни може да се визуализира
посредством такава хистограма.

Фигура 16. Хистограма на срещанията на прототипите
Честотата на срещане (разпределение) на различните прототипи във времевите
редове разкрива аспекти от тяхната вътрешна структура. Това честотно разпределение
може да се използва при последващите задачи за извличане на зависимости.
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2.1.2. Сходство на потоци от данни, представени с помощта на ЧСП
Прототипите са определени на базата на сегментите от всички времеви редове и са
еднакви за всеки ред. Времевите потоци се представят посредством честотите на срещане
на тези общи прототипи.
Нека са дадени два потока данни X и Y, представени посредством ЧСП, а именно:
X
X
X
X = [v ( Рrot1 ), v ( Рrot2 ),..., v ( Рrot P )]

Y
Y
Y
Y = [v ( Рrot1 ), v ( Рrot 2 ),..., v ( Рrot P )]

Разликите в честотите на срещане на отделните времеви данни може да служи за
основа при определяне на сходството/разликата между тези времеви редове. Разликата
между X и Y се дефинира като (16)
P

Diff ( X , Y )   | v X ( Рrot i )  v Y ( Рrot i ) |

(16)

i 1

Колкото по-близки са броя на срещанията на различните прототипи, толкова помалка е разликата между времевите редове, тоест по-голямо е тяхното сходство.
Така дефинираната метрика за сходство между ЧСП представянията на времевите
данни се използва в последващите класификационните и клъстерни методи.

2.2. Методология за извличане на зависимости от потоци данни
В дисертационния труд се поставя задачата за разработване на подходяща, нова
методология за извличане на зависимости от потоци данни. Методологията се основава
на отделни етапи, обобщени в процеса на откриване на знания в данни (Knowledge
Discovery from Data, KDD Фигура 6, раздел 1.3), при който изборът и прилагането на
конкретни процедури и алгоритми в отделните етапи на KDD процеса създава
разнообразни решения.
В докторантурата се конкретизират стъпките от този процес и оригинално се
специфицират за целите на анализ на потоци от данни. В някои от стъпките - на анализ и
трансформация на данни, се предлагат нови решения и алгоритми. Предложената
методология притежава следните качества:
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представя решение за анализ на потоци от динамични данни;



отчита значителния обем и продължителност на данните;



не зависи от предметната област и така е приложима над данни от различни

области на интерес


зависи от малко параметри, което опростява инициализацията и настройката на

цялостната процедура.
Данните да се обработват, анализират и описват автоматично или (по-често)
полуавтоматично. Изпълнява се последователност от етапи, в които се прилагат
алгоритми за обработка и трансформиране на данни. Изискването е също разработената
методология да бъде приложима над данни от различни области на интерес.
2.2.1. Етапи в методологията за извличане на зависимости от потоци
данни
Предложената методология за извличане на зависимости от потоци данни следва
дискутираната структура, като е съставена от четири основни етапа, които са описани
систематизирано както следва и обобщени в блок схемата на Фигура 17:
Етап 1.

Представяне на потоците данни в нова структура. На базата на

направеното предварително проучване е предложен метод за трансформиране на
потоците данни в нова форма, която запазва и подчертава основни свойства на
наблюдаваните динамични обекти. Новият компактен вид на времевите редове
подпомага последващите задачи за извличане на зависимости от тях като
подобрява качеството и ефективността на прилаганите класификационни и
клъстеризационни процедури.
Етап 2.

Подбор

на

най-значими

характеристики.

Когато

генерираните

в

предишната стъпка характеристики са значителен брой е препоръчително да се
включат процедури за избор на най-значимите от тях.
Етап 3.

Прилагане на методи за анализ и извличане на зависимости. На базата на

избраните характеристики се дефинира пространство от данни, над което се
изпълняват различни алгоритми за клъстерен анализ и класификация.
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Етап 4.

Оценка на изпълнението и получените резултати. Резултатите от

приложените методи за класификация и клъстерен анализ на потоци от данни се
оценяват, използвайки вътрешни и външни валидационни измерители.

Фигура 17. Блок схема на методология за извличане на зависимости от потоци
данни
Методологията е визуализирана и на следващата Фигура 18.

Фигура 18. Методология за извличане на зависимости от потоци данни
Някои от описаните стъпки са задължителни, докато други са опционални и могат да
бъдат пропуснати при някои изследвания. Винаги се изпълнява Етап 3 по прилагане на
методи за анализ и извличане на зависимости от потоци данни, както и Етап 4 за оценка
на получените резултати. Някои от останалите стъпки може да не бъдат включени, като
например в следните ситуации:
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Понякога, потоците от данни може да бъдат получени с дефинирани най-важни

-

характеристики. В други случаи алгоритъм за извличането им е приложим за
специфичната предметна област. Така Етап 1 за добиване на характеристики по
предложения метод не е приложима.
При задачите за класификация, Етап 2 за избор на най-важни характеристики

-

може да бъде пропусната в случаите, когато в самия класификационен алгоритъм има
вградена селекция на характеристики.
Представената методология е разширяема – тя определя рамка от последователни
етапи, като във всеки от тях може да се добавят нови методи - както за добиване на
характеристики, така и за техния избор, нови алгоритми за извличане на закономерности,
както и нови подходи за оценка на получения резултат, нови методи за подобрение и
оптимизация на приложенията.
Предложената методология представя решение за анализ на потоци от динамични
данни и притежава следните качества, които я правят широко и лесно приложима и
гарантират нейното автоматизирано изпълнение:


Приложимост над данни от различни области, от различно естество.

Предложената процедура не изисква и не използва знания за контекста и областта и
обкръжението, за които се отнасят времевите редове и потоци данни.


С възможно най-малко параметри. Стремежът е използване на възможно най-

малко параметри, което е постигнато чрез намаляване на използваните свободни
променливи. По този начин се избягва необходимостта от специалното настройване на
параметрите с подходящи стойности, множество сравнения за различни комбинации и
свързаните усложнения и неточности.


Приложими за работа в реално време. Използване на методи, които имат

ограничени изисквания откъм изчислителни ресурси. Предвид обработката на потоци,
които може да са значителни като обем, е възприето представяне в компресиран вид,
което помага за ограничаване на капацитета при съхранение. Бързодействието и
ефективността са важни характеристики и приложими за онлайн работа.


Единствено преминаване на изпълнение (one pass). Предвид възможната

голяма продължителност при потоците данни, стремежът е за единична обработка на
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постъпващите данни. Потоците данни не се запазват в суров вид, а се обработват и
представят в ограничен брой характеристики.
Предимство на подход, базиран на изложените характеристики е, че той е
автоматизиран. Пълна автоматизация е предизвикателство или дори невъзможна задача
[26], [29], но стремежът за намаляване на човешкия фактор е постижима крачка в тази
посока. Това подчертава значението на алгоритми, които са независими от типа на задачи
и контекста, приложими към различни данни, в голяма степен автономни, изчислително
ефективни и са в състояние да откриват и закономерности в данните.
Следва подробно описание на различните етапи от предложената методология за
извличане на закономерности от потоци данни.
2.2.2. Избор на характеристики
Трудно е да се дефинират универсални критерии, които да дадат предпочитание на
определени методи за селекция на значими характеристики, приложими за всички задачи.
Възможно е използването на различни методи за избор на характеристики като се оцени
точността на решението на текущо изследваните данни. Заслужава внимание подход,
който е и комбинацията от няколко различни метода за селекция на характеристики.
Методи за избор на характеристики
2.2.2.1.

Pearson product-moment correlation coefficient

При този филтърен метод се изчислява коефициентът на Пиърсън, който измерва
линейната връзка между числови променливи [6].
Нека е дадено множество

O n , n  1,2..., N

е

представен

принадлежност към клас

O  {O1 , O2 ,...ON } от N обекта, като всеки обект
чрез

M

характеристики

On  { f1n , f 2n ,... f Mn }

и

cl n {C1 , C2 ,...CK } , където {C1 , C2 ,...CK } е множество от всички

К на брой класове.
Обектите представени последователно образуват вектори по всяка характеристика
и по класовата принадлежност (17). Векторът на класовата принадлежност на обектите е
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cl  [cl1 , cl 2 ,..., cl N ]

и

всяка

характеристичен вектор

fi

характеристика

се

представя

посредством

f i  [ f i1 , f i 2 ,..., f iN ] за i  1,2..., M .

O1 = (f11, f21 … fM1);

O1 ∈ cl1

O2 = (f12, f22 … fM2);

O2 ∈ cl2

(17)

….
ON = (f1N, f2N … fMN);

ON ∈ clN

Коефициентът r f i оценява съответствието между вектора за дадена характеристика

f i и класовия вектор cl , като по-голяма стойност на коефициента представя по-голяма
корелация (18)

r fi 

N

N

N

j 1

j 1

j 1

N  f ij cl j   f ij  cl j
N

N

N

N

[ N  f  ( f ij ) ] [ N  cl  ( cl j ) ]
j 1

2
ij

2

j 1

j 1

2
j

(18)

2

j 1

Изчислява се коефициентът на корелация r f i за всеки характеристичен вектор

fi

спрямо класовия вектор cl , като тези с най-високи стойности на коефициента на Пиърсън
се считат за най-значими.
2.2.2.2.

Correlation-based feature selection (CFS)

Недостатъкът на подходите с независима оценка на характеристиките (univariate
associations) е, че при тях значимостта на характеристиките се изчислява поотделно и не
се отчита взаимодействието между характеристиките. Този недостатък се преодолява чрез
изчисляване на значимостта на характеристиките в група, като пример за това е CFS.
Correlation-based Feature Selection (CFS) оценява подмножество от характеристики въз
основа на принципа, че добрите подмножества съдържат характеристики, които имат
силна корелация с класа, при все това не са свързани помежду си [79].
CFS оценява подмножество от характеристики, като взима предвид както
индивидуалната предсказуема способност на всяка характеристика, така и степента на
излишество между тях. Коефициенти на корелация се използват за определяне на
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съответствието между подмножеството от характеристики и класа и вътрешната
корелация между характеристиките. Значението на подмножество от характеристики расте
при по-голяма корелация между избраните характеристики и класовете и намалява с
нарастване на вътрешната корелация.
CFS се използва заедно с метод за намиране на корелация между вектори и
обикновено се комбинира със стратегии за търсене.
CFS се изразява чрез формула (19) за подмножество Z от k характеристики.

rZ 

kr fc

(19)

k  k (k  1)r ff

където:
o

r fc (20) е осреднената корелация между характеристиките и променливата на

класа (average feature-class correlation)
n

r fc 
o

r ff

 r ( f , c)
i

i 1

(20)

n

(21) е осреднена вътрешна корелация между характеристиките (average

feature-feature inter-correlation)
n

r ff 

n

  r( f
j 1 m  j 1

2.2.2.3.

j

, fm )

(21)

n.(n  1)

Метод за оценка на характеристики Gain Ratio

Gain Ratio е метод, основан на информационната теория и показателите за ентропия
[80]. Той определя значимостта на отделните характеристики чрез анализ на данните и
пресмятане на информацията, с която всяка характеристика допринася за разпознаването
и разграничаването на класовете от обучаващото множество.
Ентропията (неофициално разхвърляност / Impurity) идва от теорията на
информацията и представлява очакваната информация, необходима, за да
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се

класифицира даден обект. По-голямата ентропия съответства на по-високо съдържание
на информацията. За илюстрация - група, в която всички примери принадлежат към един
клас има ентропията 0. Ентропията на група с два класа и поравно обекти във всеки клас
има максимална ентропия 1.
Ентропията за множество

O  {O1 , O2 ,..., ON } от N обекта, всеки един от които

принадлежи на един от К отделни класа

{C1 , C2 ,...CK } се пресмята по (22)

K

Entropy (O)   Pj log 2 (Pj )

(22)

j 1

където Pj е вероятността обект да принадлежи към класа Cj (изчислен като
съотношение на клас j в множеството)
Информационна печалба (Information gain)
Информационната печалба изразява доколко важна е дадена характеристика и
служи за определяне на характеристиките, които са най-полезни за дискриминация между
класовете.
Основната идея е да се раздели множество О в подмножества по всяка
характеристика fi (за i  1,2..., M , където M е броят на характеристиките). Информационна
печалба за характеристика fi е информацията, която ще бъде спечелена от разделянето
на О по тази характеристика (Фигура 19).

Фигура 19. Разделяне по определена характеристика
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Например, когато характеристика fi има v различни стойности, то след разделянето
на множество О по fi се образуват v производни подмножества

O1i , O2i ,....Ovi .

Информацията след разделянето е сума от претеглените стойности на ентропия за всяко
производно подмножество, а именно (23):
v

E ( f i )   wk Entropy (Oki ) ,

(23)

k 1

където

wk е процента от обекти в Оk, , wk  |Ok| |O| .

Спечелената информация от разделянето по характеристика fi представлява
разликата от информацията преди разделянето и след разделянето (24).

Information Gain (fi) = Entropy (О) – E(fi)

(24)

Информационната печалба се изчислява за всяка характеристика, като се смята, че
характеристиките с по-висока информационна печалба притежават по-голяма значимост.
Максималната стойност на информационната печалба е 1.
Gain Ratio (пропорция на печалбата)
Характеристиките с голям брой различни стойности са по-склонни да произвеждат
„чисти“ подмножества, тоест притежаващи малка ентропия. Информационната печалба
има склонност и предпочитание към такива характеристики, което може да доведе до
прекомерно нагаждане на модела към обучаващото множество от данни. Като пример при характеристика уникален идентификатор (ID) броя на различните стойности е равен
на броя на обектите и информационната печалба при разделянето по тази характеристика
е максимална.
Метриката за Gain Ratio е модификация и подобрение на информационната
печалба, при която се цели намаляване на предпочитанието към характеристики с много
различни стойности. При оценката на дадена характеристика при Gain Ratio се отчита и
броя

и

размера

на

подмножествата,

на

които

тази

характеристика

разделя

първоначалното множество. Това се постига чрез прилагане на нормализиране на
информационната печалбата. Нормализирането се извършва по Присъщата информация
(Intrinsic information) - ентропията на разпределение на обектите в подмножества (тоест
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колко информация е необходима, за да се определи към кое подмножество принадлежи
даден обект) (25)

 |O | 
|Ok|
log 2  k 
k 1 |O|
 |O| 
v

Intrinsic Info (O,fi )  

(25)

Тогава за Gain Ratio се получава (26):

Gain Ratio (f i ) 

2.2.2.4.

Information Gain (f i )
Intrinsic Info(O, f i )

(26)

Алгоритъм за избор на характеристики Relief

Relief е алгоритъм за избор на характеристики, който се използва за двоична
дискриминация [81]. Оригинално, методът е създаден и приложим за случаите, когато
всички обекти принадлежат към точно два класа, като в последствие е разработен
разширен метод ReliefF, действащ върху повече класове [44]. Методът използва оценка,
базирана на обучение върху обекти. Различните обекти се обработват итеративно, като на
всяка стъпка се извършва настройка на оценките за приложимост (или значимост) за всяка
характеристика.
Алгоритъм Relief работи по следната схема (Фигура 20 [82] стр. 5) :


За всяка характеристика се задава оценка за значимост, първоначално със

стойност нула Relevencei = 0, за i=1,2,…,M, където M е броят на характеристиките.


На всяка итерация се взима един обект (O) и се извършват следните стъпки:

1. Намира се обект от същия клас, който е най-близък до O (по Евклидово
разстояние). Откритият обект се означава като Onear_hit
2. Намира се обект от другия клас, който е най-близък до O и се именува като Onear_miss
3. Актуализират се оценките за приложимостта на характеристиките в съответствие с
тези разлики (27)

Relevancei = Relevancei - (Oi - O near_hit i )2 + (Oi - O near_missi )2
77

(27)

Фигура 20. Алгоритъм Relief
Формулата може да се тълкува като:
o

Ако

характеристика

една
на

характеристика
обект

от

на

същия

обекта

клас,

то

е

по-близка

оценката

за

до

съответната

приложимост

на

характеристиката се увеличава;
o

В обратния случай – ако характеристиката на обекта е по-близо до

характеристика на обект от другия клас, то оценката за значимост се намалява.
2.2.2.5.

Избор на характеристики чрез Support Vector Machines

Основата на избора на характеристики е механизма на Support Vector Machines
(SVM), който предлага един добър и стабилен класификационен метод [83]. При него се
създава линейна класификационна функция, съответстваща на хипер-равнината, която
най-добре разделя класовете [84].

Фигура 21. Оптимална хипер-равнина
Оптималната хипер-равнина е тази с максимални граници на отстояние между двата
класа (Фигура 21). Оптималната хипер-равнина се представя чрез формула (28).
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( w  x)  b  0 , където

wRN, b R,

(28)

Стойността на векторните коефициенти на тази функция е теглови вектор (w), който
има размерност равна на броя на характеристиките. Този теглови вектор (w) се използва
за оценка на значимостта на характеристиките. Характеристиките, съответстващи на
тежести с по-голяма абсолютна стойност в претегления вектор се считат за важни, докато
характеристиките с ниско тегло могат да бъдат премахнати.
2.2.3. Прилагане на методи за анализ и извличане на зависимости
Кои от съществуващите методи за извличане на закономерности в потоците данни
са подходящи за използване не е тривиален въпрос. Изборът на подходящ подход е трудна
задача и зависи от разглеждания проблем, от данните върху които се прилага, от
съществуващото знание и други фактори.
Различни алгоритми за класификации и клъстеризация са подходящи за различни
цели, така че не може да се твърди, че определен метод е най-добрият ( [41] стр. 6).
Предвид това наблюдение, множество от методи за класификация и клъстерен анализ е
възможно да бъдат приложени. По този начин търсенето и изборът на най-подходящ метод
за разкриване на закономерности в данните се прехвърля в следваща стъпка – след
оценка на резултата на приложение на различни методи за клъстеризация и
класификация, според способността им за групиране, дискриминация и моделиране на
специфични данни.
2.2.3.1.

Методи за клъстерен анализ

Описани методи за клъстерен анализ, които се използват в експерименталната
рамка и обхващат широк спектър от подходи:


Оптимизация на целева функция.
o

K-means (KM). Методът разделя обектите в К клъстера, като броят се задава

експлицитно преди клъстеризацията и е предмет на допълнителен анализ. Всеки обект
от базата данни се разпределя към най-близкия клъстерен център, който от своя страна
служи като прототип за съответния клъстер. Итеративно всеки клъстерен център се
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преизчислява и премества в центъра на всички точки определени към този клъстер като
целта е минимизиране на целевата функция (29).
c

N

J   xk  v j

(29)

j 1 k 1

където xk, k=1,..., N; N е броят обекта за клъстеризация (или точки в пространството
от характеристики); c е броят на клъстерите; || xk - vj || е избрана мярка за разстояние
между обект (точка) xk и клъстерните центрове vj, j=1,...,c.
o

X-Means (XM) е вариант на K-means, където броят на клъстерите не е

определен първоначално, а се оценява на всяка итерация.
o

Farthest First (FF) също е вариант на K-means, при който клъстерните центрове

се инициализират в точка, която се намира в зоната на данни и е най-отдалечена от
съществуващите клъстерни центрове. В повечето случаи FF ускорява групирането, тъй
като са необходими по-малко итерации и настройки.
o

Fuzzy-C-Means (FCM) алгоритъм е вариант на K-means, допълнен чрез

теорията на размитите множества [57]. Клъстерите са определени от техния център,
представляващ точката в пространството, която е най-представителна за клъстера.
Всеки обект принадлежи на различни клъстери със степен на принадлежност със
стойност между 0 и 1, като ако обектите са в близост до центъра на клъстер, степента
им на членство е по-близо до 1. Fuzzy-C-Means (FCM) алгоритъмът оптимизира
целевата функция с клъстерен критерии J (30) [85].
c

N

2

J   u jk xk  v j ,
m

(30)

j 1 k 1

където ujk обозначава степента на принадлежност на обект xk, k=1,..., N, към j-тия
клъстер с център vj, j=1,...,c. Коефициент m ∈ [1,) определя доколко клъстерите могат
да се припокриват, със стойност по подразбиране m=2;


Expectation-Maximization (EM) е добре известен представител на вероятностните

алгоритми за клъстеризация. Данните са представени като комбинация от модели с
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различни вероятностни разпределения (често използвано е Гаусовото разпределение).
Алгоритмите с максимизация на очакването поддържат вероятностно определяне на
принадлежността към клъстер. Те позволяват клъстерите да имат различни форми, за
разлика от K-means алгоритмите, които проявяват тенденция да определят овални
клъстери;


Йерархична клъстеризация. При тези методи се изгражда йерархично дърво на

клъстери, като по този начин се постига различно ниво на детайлност. Стратегиите за
построяването му са обединяващи (agglomerative) в приложените експерименти.
Потоците данни на настоящия етап от методология са редуцирани значително като
обем, благодарение на представянето чрез краен брой характеристики на първи етап
представяне на потоците данни в нова структура и допълнителното им намалени на
следващия

етап

избор

на

най-значими

характеристики.

Така

основните

предизвикателства при потоците данни по отношение бързодействие и изчислителни
изисквания, предизвикани от значителната им продължителност, са решени на
предишните етапи. Това разширява възможностите избор на клъстеризационни
алгоритми.
2.2.3.2.

Методи за класификация

Описани са методите за класификация, използвани в експерименталната рамка и
обхващат широк спектър от подходи:


Базирана на отделни примери. Първи най-близък съсед (1NN). Представлява

частен случай на алгоритъм k-най-близки съседи (kNN) при k=1
Нов обект се определя към класа на най-близкия си съсед, като използваната
метрика за сходство е от съществено значение за резултатите на 1NN. Метод 1NN е найпростият класификационен метод основан на сходство, но притежава предимства
-

Класификатор 1NN не зависи от иницииращи параметри, което опростява

приложението;
-

Доказано е, че съотношението на грешка на 1NN класификатор е най-много два

пъти спрямо грешката, получената при Наивния Бейс (Bayes error ratio) ([17], стр. 14);
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-

Въпреки значителния брой опити за класифициране на времеви редове с

Дървета на решенията, Невронни мрежи, Bayesian networks, Supporting Vector
Machines и т.н., едни от най-добрите публикувани резултати идват от опростения метод
на най-близък съсед 1NN ([17], стр. 14);


Статистически техники
o Наивният Бейс класификатор (Naive Bayes classifiers /NB)

Наивният Бейс класификатор е статистически алгоритъм за обучение. Той
представлява опростен вид на Мрежите на Бейс (Bayesian networks), съставен от
насочени графи само с един родител и няколко наследника, съответстващи на
наблюдаваните възли. Допускането е за независимост сред наследствените възли в
контекста на техния родител [86]. По този начин, независимият модел (Naive Bayes) се
основава на оценка (31) [87]:

R

P(i). P( X r | i)
P(i | X )
P(i).P( X | i)


P( j | X ) P( j ).P( X | j ) P( j ). P( X r | j )

(31)

Стойностите на R показва по-голяма вероятност за принадлежност към класа (при R
>1 се предсказва i и j в обратния случай).
Предположението на независимост между наследниците почти винаги не е
изпълнено, поради което Наивeн Бейс класификатор се смята за по-малко точен от други
по-сложни алгоритми (например като невронни мрежи). Въпреки това, при извършено
мащабно сравнение с други съвременни алгоритми по стандартни еталонни масиви от
данни (benchmark datasets) е установено, че Наивният Бейс класификатор често
превъзхожда другите схеми за обучение, дори и на масиви от данни със значителни
зависимости между характеристиките [88].
o Логистична регресия на Бейс (Bayesian Logistic Regression /BLR).
В статистиката, логистична регресия е регресионен модел, където зависимата
променлива принадлежи на една от ограничени брой категории. При логистичната
регресия на Бейс, статистическият анализ се извършва в контекста на Бейс изводи, като
подробно описание на метода е налично в [89].
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Дървета на решение (Decision trees).

Използвани са три алгоритъма от групата на дървета на решение - Rules from partial
decision trees (PART) [90], Naive Bayes/Decision-Tree Hybrid (NBTree) [91] и Logistic Model
Trees (LMT) [92].


Невронни мрежи (Neural networks)

Използвана е невронна мрежа тип Многослойния перцептрон (Multilayer Perceptron
MP). Топологията ѝ е съставенa от няколко обособени последователни слоя от елементи
(изкуствени неврони) – входен слой, изходен слой и няколко скрити слоя. Обучениeтo се
извършва по алгоритъма с обратно разпространение на грешката (Back Propagation
algorithm) [93].


Support Vector Machines (SVMs)

При SVM се създава модел на базата на регресионен анализ върху данните от
обучаващото множество използвани за класифициране [84] [94]. За обучение на SVM се
използва широко използвания алгоритъм Sequential Minimal Optimization [95], който в
повечето случаи е по-бърз и притежава добри свойства за мащабиране.
2.2.4. Оценка на резултатите и търсене на най-добро решение
Оценяване на резултатите
Времевите данни, използвани в различните експерименти, съдържат информация
за класова принадлежност. Това предполага употребата на външни критерии при
задачите за клъстерен анализ, като в проучванията се използва Индекс на Ранд [76].
При

класификационните

задачи

като

оценъчен

критерий

е

използвана

класификационната грешка (Error rate). Критерият е възприет и с цел възможност за
сравнение на предложената методология с другите изследвания, използващи такава
оценка. Класификационната грешка е изчислена по консервативен начин - броят на
потоците данни с неправилна прогноза се разделя на броя на всички обекти.
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Оптимизация на решението
Оптимизацията представлява процес на търсене сред множество валидни
алтернативи на най-доброто решение, според определен критерий [6].
В контекста на предложената методология, пространството от решения се състои от
комбинации от различни методи за извличане на зависимости от данните, а критерий е
оценката на резултата от прилагането им. Съществуват множество алгоритми за
извличане на зависимости в данните, които водят до различни резултати. В допълнение,
използваните методи често изискват определяне на един или повече параметри.
Стойностите на тези параметри не са ясно определени преди началото на процеса на
решение и резултатите зависят от специфичните настройки. Налага се търсене в
пространството на решенията.
Използваната в докторантурата практика се основава на решения, получени при
различни комбинации от похвати за представяне на потоците данни, алгоритми за избор
на характеристики, методи за извличане на закономерности. Получава се дървовидна
структура от възможни решения, като резултатите получени по различните клонове се
оценяват. Впоследствие, оценките се сравняват в посока за разкриване на най-добрите
решения и се анализира кои похвати при различните етапи са подходящи за специфично
изследваните потоци данни.

2.3. Обобщение и изводи
Подробно е разгледана задачата за обработката и анализа на времевите свойства
на потоците от данни, като е разработен нов метод за представяне на потоците данни в
нова структура, посредством честота на срещане на прототипи (ЧСП), удобна за
целите на последващо извличане на зависимости. Методът е основан на изследване на
локални свойства на времевите данни и е съставен от 4 стъпки – Сегментация на
времевите редове чрез способа на плъзгащия прозорец; Изразяване на сегмент чрез
множество атрибути с цел тяхното сравняване; Определяне на ограничен брой
прототипи от сегменти и накрая - Представяне на потоците данни чрез честотите
на срещане на прототипите.
Създаденият метод за представяне на потоците данни в нова структура притежава
следните качества:
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Приложим

-

е

върху

потоци

от

данни

(потенциално

неограничени),

чрез

представянето им чрез краен брой съществени характеристики;
Използва се по унифициран начин към бази времеви данни от различни области на

-

приложение и не се нуждае от специфични настройки;
Има ограничен брой параметри, което спомага и за лесно вграждане в цялостната

-

методология за извличане на зависимости от потоци данни;
Приложим е за работа в реално време.

-

По отношение на разработения метод за представяне на потоци данни чрез ЧСП
съществуват различни реализации, в зависимост от начина на изразяване на сегмент чрез
множество атрибути и процедурата за определяне на прототипите на сегментите. Един
вариант на метода е разработен в четвърта глава и приложен над избрани бази от времеви
данни.
Предложена е цялостна методология като систематичен подход за извличане на
зависимости от потоци данни, оригинално специфицирана за целите на анализ на
потоци от данни. Подробно са разгледани отделните етапи, следващи представянето на
потоците данни в обобщен вид, а именно - избор на характеристики, клъстеризационни
и класификационни методи за анализ и извличане на зависимости от данните и оценка
на резултатите. Описани са ефективни алгоритми за всеки етап, които са използвани в
трета и четвърта глава при изследване на приложения на предложената методология.
Практическото приложение на методологията е способността ѝ за решаване на една
основна и особено актуална в момента задача на потоците данни, а именно отчитане на
времевата характеристика и анализът на времеви данни с голяма продължителност.
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Глава 3.

Извличане на зависимости от ЕЕГ потоци данни

Развитието при медицинските информационни устройства подпомага разработката
на нови начини и подобряването на утвърдени методи за надеждна диагностика и лечение
като предоставя данни за състоянието на пациентите. Тази съвременна технологична база
е необходимо да бъде съответстващо допълнена с подходящи алгоритми за обработка и
анализ на тези данни [46]. Приложението на разработената методология (Глава 2. ) и
последващия експериментален анализ на био-сигнали от активността на мозъка,
представени в настоящата глава, са усилия в тази посока.
Електроенцефалограмата (ЕЕГ) представлява електрофизиологично наблюдение и
записване на електрическата активност на мозъка. Този метод е неинвазивен, като към
главата

се

прикрепват

специални

сензори

(електроди).

Електродите

изпращат

електрически сигнали, които представляват потоци от данни за активността на мозъка
наречени био-сигнали (Фигура 22).

Фигура 22. ЕЕГ - записване на електрическата активност на мозъка
Визуално Подбудените Потенциали (Visually Evoked Potentials /VEP) представляват
ЕЕГ сигнали, записани при наблюдение на различни обекти или събития.
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3.1. Описание на използваните потоци данни
3.1.1. ЕЕГ био-сигнали
Изследвани са визуално подбудените био-сигнали, записани при наблюдение на
картини с високо положително и отрицателно емоционално въздействие. Данните са
регистрирани при показване на две картини (по една от всеки вид) на 26 доброволци.
Получени са общо 52 потока от данни.
При наблюдение на дадена картина се записват електрическата активност от 21 ЕЕГ
канала в продължение на 500 мили-секунди. Всички ЕЕГ сигнали са обработени чрез
NeuroScan софтуер (филтриране, корекция на движение на окото, компенсация на изходно
ниво). Фигура 23 ([28] стр. 575) представя примерен запис на био-сигнал в суров вид (а) и
резултата след неговата обработка (б) [96].

Фигура 23. ЕЕГ поток от данни от един канал.
От потока данни, регистриран за всеки ЕЕК канал, са извлечени характеристики.
Характеристиките се определят на базата на първите шест локални екстремума – 3
минимума и 3 максимума (Фигура 23 (в)). Амплитудите на тези първоначални екстремуми
и времето на тяхното настъпване (латентност) се приемат за характеристики на текущия
поток данни. Така всеки ЕЕГ канал се представя посредством 12 характеристики амплитудите и латентността на шестте екстремума.
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3.1.2. Структуриране на ЕЕГ потоци от данни
Всеки опит се състои от записите на 21 ЕЕГ потоци данни, съответстващи на
наблюдаваните канали. Всеки ЕЕГ поток данни от своя страна е представен посредством
12 характеристики, извлечени по описания алгоритъм на поредните екстремуми. Като
резултат се получава масив от данни, който може да се разглежда в четири размерности:
26 Доброволци × 2 картини × 21 Канала × 12 Характеристики (Фигура 24)

Фигура 24. Структуриране на ЕЕГ потоци от данни
Това дава възможност данните от ЕЕГ записите да бъдат комбинирани по различен
начин, с цел в тях да бъдат търсени различни зависимости.
- Обща база данни. Една единствена база данни съдържа всички данни, групирани
по отделно наблюдение. Тя се състои от 52 отделни случая - 26 участници x 2
наблюдения. Всеки случай агрегира показателите за всичките 21 канала за съответното
наблюдение. Така всеки случай се състои от 256 характеристики (21 канала x 12
характеристики)

както

и

информация

(положително/отрицателно въздействие).
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за

класова

принадлежност

Задача: Анализът на тази база данни може да даде информация за цялостния отговор
на мозъка при визуално подбудена реакция на различно емоционално натоварени
картини.
- Формиране на бази данни по участници (Intra-subject). Наблюденията за всеки
отделен участник образуват независима база данни. Това разделя данните в 26 бази
данни - по един за данните за всеки от участниците (Фигура 25 (а)). Всяка база данни е
образувана от 42 отделни случая с данни за отделен индивид (21 канала Х 2
наблюдения). Всеки случай е съставен от 12 характеристики – амплитуда и латентност
на първите шест екстремума, наблюдаване в съответния канал, както и информация за
класова принадлежност.
Задача: Чрез така формираните бази от данни могат да се оценяват реакциите на
отделните индивиди на база на сравнителен анализ между тях при наличие на визуална
задача от описания вид.

Фигура 25. Групиране (а) по участници (Intra-subject); (б) по канали (Inter-subject)
- Формиране на бази данни по канали (Inter-subject). Данните се групират по всеки
канал, при което се образуват 21 отделни бази данни - по един за всеки канал (Фигура
24 (б)). Всяка база данни съдържа 52 отделни случая – 26 участника по 2 записа
(положителен и отрицателен стимул) за съответния канал. Всеки случай отново е
съставен от 12 характеристики и класова принадлежност.
Задача: Тази база от данни позволява да бъдат разкрити зависимости в отделните
канали на мозъка като се направят изводи кои от тях са отговорни при наличие на
визуална задача от описания вид.
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3.2. Приложение на методологията към ЕЕГ данни
Анализът на ЕЕГ потоците от данни е предизвикателна задача, поради високата
променливост и различие между субектите. Различните хора генерират различна мозъчна
активност при еднакъв вид външни условия. Дори едни и същи индивиди отговорят с
различни био-сигнали при еднакви стимули в зависимост от текущото им емоционално,
физическо и психическо състояние. Описаните ЕЕГ потоци от данни се нуждаят от
подходящ анализ и интерпретация, за да бъдат решени по-горе поставените задачи.
Към ЕЕГ био-сигналите е приложена методологията за извличане на зависимости от
потоци данни, като отделните етапи са обяснени в следващите подраздели. Потоците
данни са представени чрез 12 характеристики (3.1.1), което редуцира първа стъпка
Представяне на потоците данни в нова структура от методологията (2.2.1).
За целите на това изследване (задачите от 3.1.2) са приложени алгоритми за
извличане на зависимости, получени както чрез клъстеризация, така и класификация.
Прилагат се различни техники за извличане на данни с цел идентифициране на найподходящите методи и алгоритми.
-

Клъстерният анализ е мощен метод за изследване на данни със сложна и неясна

структура каквито са ЕЕГ сигналите. Целта при изследването е да се проучат
възможностите за разпознаване, дискриминация и групиране на визуално подбудени
ЕЕГ био-сигнали [28].
-

Потенциалът на процедурите за класификация се изследва като приложение на

ЕЕГ потоци от данни.
Търсят се секции от мозъка с най-добра дискриминативност на валентността (знака)
на визуално предизвиканата емоция.
3.2.1.

Представяне

на

потоците

данни

чрез

краен

брой

характеристики
Методът за извличане на характеристики от потоците данни следва изложения
подход (3.1.1) приложен в контекста на био-сигнали, а именно - ЕЕГ сигнала по всеки канал
се представя посредством 12 характеристики, извлечени по алгоритъма на поредните
екстремуми. Характеристики с номера от 1 до 6 съответстват на амплитуди (Amin1, Amax1,
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Amin2, Amax2, Amin3, Amax3), а номера от 7 до 12 – на латентността на поредните екстремуми,
наблюдавани при био-сигналите (Lmin1, Lmax1, Lmin2, Lmax2, Lmin3, Lmax3).


При общото групиране, всеки обект се представя чрез 256 характеристики –

обединения на всички характеристики по всички канали.
1
1
2
2
21
21
[( Amin1
, Amax1
,...L1max 3 ), ( Amin1
, Amax1
,...L2max 3 ),.........( Amin1
, Amax1
,...L21
max 3 )]



При групиране по участници (Intra-subject) и групиране по канали (Inter-subject)

всеки обект се представя чрез тези 12 характеристики и класова принадлежност.
[Amin1, Amax1, Amin2, Amax2, Amin3, Amax3, Lmin1, Lmax1, Lmin2, Lmax2, Lmin3, Lmax3]
3.2.2.

Подбор на най-значими характеристики

В това проучване са приложени 4 метода за избор на характеристики върху
формираните бази данни - три филтърни (Pearson product-moment correlation coefficient,
Gain Ratio и Relief) и един обхващащ метод (Feature selection with Support Vector Machines).
В експерименталните изследвания също е включена и оценка на резултатите без
извършване на стъпката за избор на характеристики с намерение да се разкрият ползите
от включването на този етап в цялостната процедура.
По отношение на вида използваните алгоритми за избор на характеристики,
филтърните методи са преобладаващи, тъй като те разчитат единствено на свойства на
данните и не са зависими от последващите модели и алгоритми за извличане на
зависимости от тях.
3.2.3.

Анализ и намиране на зависимости в данните

Класове и клъстери
Всеки от разглежданите ЕЕГ потоци данни принадлежи на един от двата класа
наблюдения, свързани с положителните и отрицателните емоционални въздействия,
наричани съответно Стимул_P (положителна валентност) и Стимул_N (отрицателна
валентност). Затова и в използваните алгоритми за клъстеризация и класификация се
търси разделяне в два клъстера/класа, които да отговарят на двата вида стимули.
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Клъстерът, който има повече случаи от Стимул_P се означава като Клъстер_P.
Клъстер_N съответно обхваща преобладаващо наблюдения от Стимул_N.
Клъстерни алгоритми
Способността за дискриминиране на различни клъстерни алгоритми са изследвани
в проучването, за да се определят тези, които могат да дадат най-точна информация за
наличните зависимости. Те са избрани като представители на категориите, описани в
обзора на теоретичната част (1.3.2.1):
а) категория Йерархични Клъстерите - Agglomerative Hierarchical Cluster (HC);
б) категория Разпределяща вероятностна клъстеризация - Максимизация на
очакването (EM);
в) категория Разпределяща клъстеризация с оптимизация на целева функция:
o KMeans (КМ)
o XMeans (ХМ)
o Farthest First (FF)
o Fuzzy-C-Means (FCM)
В изследването не са включени методи от категория „Разпределяща клъстеризация,
базирана на плътност“. Тези методи не са подходящи за решение на поставения проблем,
защото формират клъстери според плътността им, а не търсят предваритено заден брой
клъстери т.е. на желаните 2 клъстера.
3.2.4.

Оценка на модела

Различните методи на клъстеризация се оценяват по отношение на тяхната
надеждност правилно да разграничават двата класа, съответно свързани с положителни и
отрицателни емоции. Известната класова принадлежност на ЕЕГ биосигналите се
използва като външен измерител.
Оценката на двата резултатни клъстера Клъстер_P и Клъстер_N се изчислява като
процента на обектите от съответния свързан клас (Стимул_P и Стимул_N), които са
определени правилно към клъстера. Цялостното представяне на клъстеризационния
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експеримент се изчислява като средно аритметично от оценките на двата клъстера, което
съответства на Индекс на Ранд. (7)

3.3. Извършени експерименти и получени резултати
Приложимостта на методологията се оценява по отношение на различните
формирани бази данни – обединени по индивиди (intra-subject), групирани по ЕЕГ канал
(inter-subject) и обща база данни по експеримент. Изследванията включват различните
етапи от методологията – избор на характеристики, извличане на закономерности, оценка
на резултата, търсене на най-подходящи решения.
3.3.1. Избор на характеристики
Задачите за подбор на характеристики са приложени върху трите вида групиране на
данните – бази данни, обединени в рамките на индивид (intra-subject); бази данни,
групирани по ЕЕГ канал (inter-subject) и обща база данни, групирана по експеримент.
Върху всяка от изследваните бази данни са приложени четирите описани
алгоритъма за селекция на характеристики (раздел 2.2.2) и са избрани четирите найзначими характеристики.

3.3.1.1.

Бази данни обединени по участник (intra-subject)

Резултатите от избора на характеристики са дадени в Таблица 2. Следващата
Таблица 3 обединява резултатите като сумира броя на избор на различните
характеристики.
Таблица 2. Избрани характеристики при групирани по участник
Участник

Pearson Correl.

Gain Ratio

Relief

SVM

1

2

5

6

12

4

8

11

12

4

10

11

12

5

6

11

12

2

2

9

10

12

9

10

11

12

4

7

8

9

2

7

8

9

3

1

2

3

8

2

3

9

11

2

3

10

11

1

2

4

7

4

2

5

9

12

7

10

11

12

5

10

11

12

2

5

6

12

5

1

3

6

7

3

6

10

11

3

4

5

6

1

3

6

7

6

6

7

8

9

6

7

10

12

5

6

7

12

4

5

6

7

7

2

4

9

10

6

10

11

12

2

9

10

12

1

2

4

6
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8

1

3

7

8

1

7

9

12

1

7

8

9

1

7

8

10

9

5

6

7

11

2

7

8

11

3

6

7

8

3

5

6

7

10

1

6

11

12

1

6

10

12

5

10

11

12

1

2

9

12

11

1

2

3

5

3

5

10

11

2

5

11

12

1

2

3

5

12

5

10

11

12

9

10

11

12

5

10

11

12

8

9

11

12

13

1

3

7

10

3

4

9

10

2

3

10

11

3

4

7

10

14

3

4

6

7

6

10

11

12

3

4

11

12

2

3

4

6

15

5

10

11

12

7

9

10

11

9

10

11

12

4

5

7

10

16

1

3

7

8

9

10

11

12

1

8

9

10

1

2

7

8

17

5

10

11

12

7

9

10

11

9

10

11

12

4

5

7

10

18

2

3

6

12

5

6

11

12

3

5

6

12

1

3

6

7

19

2

3

4

5

1

3

9

11

3

4

5

10

2

3

4

8

20

1

3

5

7

2

7

8

10

1

3

7

10

1

2

3

7

21

1

3

4

10

1

3

7

10

1

3

10

11

1

2

3

10

22

1

4

6

7

8

10

11

12

1

6

11

12

1

3

6

7

23

3

10

11

12

2

9

10

12

5

10

11

12

2

5

6

12

24

2

3

5

11

2

4

7

10

2

3

5

10

3

4

5

11

25

2

3

6

12

5

6

10

12

5

6

10

12

6

8

10

12

26

2

5

11

12

2

6

11

12

1

2

4

12

4

8

9

12

Резултатите могат да бъдат обобщени, както следва:
o Броят на избраните характеристики тип „латентност“ надвишава с малко броя
на характеристиките тип „амплитуда“ - 217 латентностни спрямо 199
амплитудни селектирани типа.
o Характеристики Lmax2 и Lmax3 (съответстващи на 10 и 12) са най-често
селектирани - съответно 49 и 48 пъти. Следващите характеристики, които имат
висока честота на избор са: амплитуда Amin2 (характеристика 3) и латентност

Lmin3 (характеристика 11) избрани по 41 пъти (Таблица 3).
Таблица 3. Избрани характеристики за данни, обединени по участник
Характеристика номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Брой избирания

31

35

41

24

34

34

36

19

24

49

41

48

o Трите характеристики Amin2, Lmax2 и Lmax3, са добри кандидати за използване в
последващите задачи за извличане на закономерности от данни предвид найчестия им избор.
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3.3.1.2.

Бази данни обединени по канал (inter-subject)

Резултатите от избора на характеристики за базите данни тип (inter-subject) са
показани в Таблица 4, като броя на избирания на отделните характеристики са обобщени
в Таблица 5.
Таблица 4. Избрани характеристики при групиране по канали (inter-subject)
Канал

Pearson Correl.

Gain Ratio

Relief

SVM

1

4

6

8

9

3

4

6

9

2

4

6

9

2

4

6

8

2

2

5

6

10

3

6

8

10

6

7

10

12

2

5

6

10

3

2

5

8

11

2

10

11

12

7

10

11

12

2

5

8

11

4

3

4

6

7

6

8

9

10

1

6

7

8

1

4

6

7

5

3

6

9

10

1

4

8

9

6

10

11

12

2

3

6

9

6

3

6

7

10

3

5

6

12

2

6

7

10

3

6

7

10

7

3

7

10

12

3

4

7

12

2

10

11

12

3

7

10

12

8

4

10

11

12

2

5

7

9

1

3

7

9

4

10

11

12

9

1

2

3

6

2

9

10

12

3

10

11

12

2

3

6

11

10

1

3

6

12

1

4

11

12

3

4

11

12

3

6

8

12

11

3

6

10

12

4

6

11

12

4

6

11

12

3

6

10

12

12

1

3

6

8

3

4

8

11

3

6

11

12

3

6

8

10

13

1

6

7

12

1

5

6

8

3

5

6

7

1

6

7

10

14

5

7

10

11

4

7

10

12

5

10

11

12

3

5

10

11

15

1

3

6

10

3

10

11

12

1

3

10

11

1

3

6

10

16
17

1

3

4

10

1

2

4

11

1

4

10

11

1

3

4

10

1

3

4

12

1

4

8

12

4

10

11

12

3

4

10

12

18

1

8

9

10

2

4

11

12

4

5

10

11

3

6

8

9

19

1

4

6

12

7

9

10

11

5

6

9

10

1

5

6

12

20

8

9

10

12

4

7

10

12

1

6

10

12

1

5

10

12

21

1

7

10

12

1

4

7

8

1

4

5

12

1

7

10

12

Обобщение на резултатите е дадено по-долу:
o

Избраните характеристики от тип „амплитуда“ и „латентност“ притежават

сходно разпределение - 167 амплитудни спрямо 169 латентностни характеристики.
o

Латентности Lmax2 и Lmax3 (характеристики 10 и 12) са предпочетени най-много

пъти (в 46 и 40 случая), а съответно за амплитуда – Amax3 (характеристика 6) е найчестия избор - 41 пъти (Таблица 5).
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Таблица 5. Избрани характеристики за данни, обединени по канал
Характеристика номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Брой избирания

29

16

35

30

16

41

23

18

15

46

27

40

o

По този начин, три характеристики Amax3, Lmax2 и Lmax3 са преимуществено

определени като най-съществени за базите данни, обединени по канал. Тези
характеристики могат да се използват в последващите задачи за извличане на
зависимости в данните.
Невро-биологичната гледна точка и интерпретация също се взима под внимание при
анализа на стъпката за избор на характеристики. Например, латентността (времето за
отговор) може да се различава поради специфики в мисловните способности на отделния
човек и поради това тези характеристики да са по-информативни при обработката на
данните, обединени по участник. При оценка на базите данни, обединени по канал,
характеристиките от амплитуден тип са еднакво важни с характеристиките тип латентност.
3.3.1.3.

Обща база данни по експеримент

Над ЕЕГ данните, групирани общо (по експеримент) са приложени са 4 метода за
избора на характеристики (Pearson product-moment correlation coefficient, Gain Ratio, Relief
и избор на характеристики чрез SVM). Резултатите при избор на 10 характеристики са
показани в Таблица 6.
Таблица 6. Избор на характеристики - общо групиране
Метод за избор на Избрани
характеристики характеристики

Формат X/Y, където
- ChX – Канал (X ∈1 .. 21])
- Y– характеристика в канала

Pearson correlation

[Ch6/Amax3, Ch10/Amin2, Ch11/Amax3, Ch11/Amax3, Ch13/Lmax3,
Ch14/Amin3, Ch17/Lmax3, Ch20/Lmin2, Ch20/Lmax2, Ch20/Lmax3]

Gain Ratio

[Ch8/Lmin2, Ch9/Lmax3, Ch11/Amax3, Ch14/Lmax3, Ch16/Amax2,
Ch19/Lmin1, Ch19/Lmin2, Ch19/Lmax2, Ch20/Lmin1, Ch21/Lmin1]

Relief

[Ch9/Amin2, Ch10/Amin2, Ch11/Amax3, Ch11/Lmax3, Ch13/Amax3,
Ch14/Lmax3, Ch15/Lmax2, Ch20/Lmin2, Ch20/Lmax2, Ch21/Amin1]

SVM

[Ch1/Amax2, Ch4/Amax3, Ch6/Lmax2, Ch10/Amin2, Ch11/Amax3,
Ch11/Lmax3, Ch13/Amax3, Ch20/Lmax2, Ch20/Lmax3, Ch21/Amin1]
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Най-често избираните канали са Ch20 и Ch11, съответно с 8 и 7 срещания. Това е в
съответствие с резултатите в следващия експеримент 3.3.2.2 Fuzzy-C-Means (FCM)
клъстеризация по ЕЕГ канали (inter-subject) , при който канали Ch20 (Oz) и Ch11 (Cz) се
отличават с високи дискриминационни качества.
3.3.2. Клъстеризация Fuzzy-C-Means (FCM)
Дискриминация на състояние P и състояние N.
Изследва се приложимостта на избраните характеристики на ЕЕГ био-сигналите от
предходната стъпка да формират база данни, над която да се приложи алгоритъм за
обучение без наставление (unsupervised learning) за разпознаване на визуално подбудени
емоционални състояния.
Експериментите са проведени с алгоритъм Fuzzy-C-Means [85] – размита техника за
клъстеризация, в която обектите са причислени към повече класове с определена степен
на принадлежност. Отново се разглежда обединение на данните по индивиди (intra-subject)
и групирани по ЕЕГ канал (inter-subject)
3.3.2.1.

Fuzzy-C-Means (FCM) клъстеризация на бази данни, обединени
по индивиди (intra-subject)

За всяка база данни е извършен независим клъстерен анализ с FCM. Разглеждат се
26 бази данни, всяка обединяваща данните за определен участник (Intra-subject). Всяка
база данни съдържат 42 отделни случая с размерност

3, съответстваща на

характеристиките [Amin2, Lmax2, Lmax3], избрани на предишната стъпка (Раздел 3.3.1.1).
Информацията за класовата принадлежност служи за оценка на резултата.
Таблица 7 представя интегрирана смесена матрица на оценката на резултатите за
базите данни, участващи в експеримента. Два клъстера са добре разделени, доколкото
степените на членството на определени данни на два клъстера са добре разграничени.
Членството в клъстер се определя от по-голямата степен на принадлежност на данните на
отделния участник.
Резултатите ясно показват по-добро ниво на дискриминация на Стимул_P спрямо
Стимул_N, макар и наборът от данни да е балансиран (по 21 наблюдения за всяко
състояние). За 23 участника (от общо 26) от каналите Клъстер_P е оценен повече от 50%
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(колона 4 на Таблица 7). Следвайки правилото за „мнозинството от гласували“,
наблюденията според пълния набор от канали са правилно клъстеризирани. Докато по
отношение на Клъстер_ N, за 12 участници групирането е над 50% (колона 7 на Таблица
7). Правилно групиране на двете състояния P и N се постига за 10 участници.
Таблица 7. FCM клъстеризация на бази данни, обединени по индивиди (intra-subject)
Клъстер_ P

Клъстер_N

Обща
оценка

База дани Стимул_P Стимул_N Оценка_P Стимул_P Стимул_N Оценка_N
Участник
(% точност)
(% точност) (% точност)
PPx

PNx

PPx / 21

NPx

NNx

PPx / 21

(PPx + NNx)/42

1

14

12

66,67

7

9

42,86

54,76

2

14

8

66,67

7

13

61,91

64,28

3

16

8

76,19

5

13

61,91

69,05

4

13

5

61,91

8

16

76,19

69,05

5

15

13

71,43

6

8

38,1

54,76

6

20

16

95,24

1

5

23,81

59,52

7

15

11

71,43

6

10

47,62

59,52

8

6

0

28,57

15

21

100

64,28

9

16

16

76,19

5

5

23,81

50

10

17

17

80,95

4

4

19,05

50

11

18

11

85,71

3

10

47,62

66,67

12

8

6

38,1

13

15

71,43

54,76

13

19

9

90,48

2

12

57,14

73,81

14

17

16

80,95

4

5

23,81

52,38

15

13

13

61,91

8

8

38,1

50

16

6

0

28,57

15

21

100

64,28

17

13

12

61,91

8

9

42,86

52,38

18

17

9

80,95

4

12

57,14

69,05

19

12

11

57,14

9

10

47,62

52,38

20

17

11

80,95

4

10

47,62

64,28

21

21

6

100

0

15

71,43

85,71

22

12

11

57,14

9

10

47,62

52,38

23

20

10

95,24

1

11

52,38

73,81

24

18

10

85,71

3

11

52,38

69,05

25

19

8

90,48

2

13

61,91

76,19

26

16

12

76,19

5

9

42,86

59,52

Наблюдава се по-добър резултат от дискриминацията на био-сигналите за някои
лица, които са представени с удебелен шрифт в Таблица 7. Някои от най-добрите примери
на дискриминация са илюстрирани на Фигура 26 ([96] стр. 4).
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(а) Участник 3

(а) Участник 21

Фигура 26. FCM клъстерни резултати на бази данни, обединени по индивиди (intrasubject)
Интересно

заключение,

разкрито

от

този

експеримент

е,

че

избраните

характеристики са в по-голяма степен подходящи за дискриминиране на състояние P
(средна мярка 72% на правилното групиране) и по-малко подходящи за разграничаване на
състояние N (средна мярка 52% на правилното групиране). Подробно разглеждане на
Таблица 7 показва, че две от избраните характеристики (Amin2, Lmax2) съответстват на
времеви прозорец на 200-400 мили-секунди след стимула. Според [28], по време на този
период на мозъчния отговор на изображения с висока положителна валентност е по-силна.
Това може да обясни и по-висок процент на дискриминация за състоянието P.
3.3.2.2.

Fuzzy-C-Means (FCM) клъстеризация по ЕЕГ канали (intersubject)

Аналогично алгоритъм FCM е приложен при изследване на бази данни от ЕЕГ
потоците данни групирани по канали (Inter-subject) - общо 21 бази данни, по един за всеки
канал, всеки от тях включващ 52 случая. Всеки случай е с размерност 3, съответстващ на
характеристиките [Amax3, Lmax2, Lmax3], избрани в предишния раздел и класова
принадлежност.
Резултатите от FCM клъстеризацията са обобщени в Таблица 8, която представя
интегрирана смесена матрица за всички канали. Членството в клъстер се определя от по-
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голямата степен на принадлежност на данните, получени за отделен канал при двата
стимула.
Таблица 8. Резултати от алгоритъм FCM при групиране по канали (inter-subject)
Бази
Клъстер_ P
Клъстер_N
Обща
данни Стимул_P Стимул_N Оценка_P Стимул_P Стимул_N Оценка_N
оценка
Канал
(% точност)
(% точност) (% точност)
PPx

PNx

PPx / 26

NPx

NNx

PPx / 26

(PPx + NNx)/52

Ch 1 (FP1)

17

12

65,38

9

14

53,85

59,62

Ch 2 (FPz)

17

13

65,38

9

13

50

57.69

Ch 3 (FP2)

15

15

57,69

11

11

42,31

50

Ch 4 (F7)

15

14

57,69

11

12

46,15

51,92

Ch5 (F3

13

10

50

13

16

61,54

55.77

Ch 6 (Fz)

20

11

76,92

6

15

57,69

67.31

Ch 7 (F4)

15

12

57,69

11

14

53,85

55.77

Ch 8 (F8)

14

14

53,85

12

12

46,15

50

Ch 9 (T7)

14

13

53,85

12

13

50

51,92

Ch 10 (C3)

20

12

76,92

6

14

53,85

65.38

Ch 11 (Cz)

18

6

69,23

8

20

76,92

73.08

Ch 12 (C4)

12

11

46,15

14

15

57,69

51,92

Ch 13 (T8)

11

10

42,31

15

16

61,53

51,92

Ch 14 (P7)

12

8

46,15

14

18

69,23

57.69

Ch 15 (P3)

13

12

50

13

14

53,85

51,92

Ch 16 (Pz)

15

9

57,69

11

17

65,38

61.54

Ch 17 (P4)

16

11

61,54

10

15

57,69

59.62

Ch 18 (P8)

12

9

46,15

14

17

65,38

55.77

Ch 19 (O1)

14

10

53,859

12

16

61,545

57.69

Ch 20 (Oz)

17

10

65,38

9

16

61,54

63.

Ch 21 (O2)

12

10

46,15

14

16

61,54

53.85

Получените

клъстери

за

различните

бази

данни

се

припокриват

със

съществуващите класове с резултати по-високи от 50% при общата оценка. Трябва да се
отбележи, че някои канали (в удебелен шрифт) излагат по-високи резултати от останалите,
което демонстрира тяхната по-добра способност за дискриминация на визуално подбудени
био-сигнали. Например, данните по канал 6 (Fz) са много добре разпознаваеми по този
алгоритъм. Това може да се обясни с факта, че този канал е свързан с възприемането на
емоция. Други канали, които също представляват добра оценка са канали 10 (C3) и 11 (Cz),
които се свързват с визуалното възприятие.
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Някои от каналите с най-добра дискриминационна способност са илюстрирани на
Фигура 27.

(а) Канал 6

(а) Канал 11

Фигура 27. FCM клъстерни резултати на бази данни, обединени по по канали
(inter-subject)
Анализ на дискриминацията на състояние P от състояние N
Няколко различни аспекти на получените резултати са разгледани и анализирани
допълнително.


Резултатите от изпълнението на клъстеризация на базите данни получени при

групиране по канали (inter-subject), оценени чрез стойностите на общата оценка в %, е полош в сравнение с резултатите от клъстеризация на данните групирани по индивиди (intrasubject). Това се дължи на по-голямата изменчивост на inter-subject базите данни,
доколкото те съдържат данни за различни лица. Всеки човек има своя собствена,
индивидуална реакция на стимулите на околната среда, която въвежда голямо
разнообразие и съответно неопределеност в данните на сигнала.


Интересно е да се види, че при FCM клъстеризацията приложена върху Inter-

subject базите данни, Стимул_P отново е по-добре дискриминиран от Стимул_ N
(Таблица 8), което е аналогично на FCM клъстеризацията на бази данни, обединени по
индивиди (intra-subject) (Таблица 7).


Най-добрата мярка на разпознаване при групиране по канали (inter-subject) за

Стимул_P е 77%. Физическата интерпретация на резултатите разкрива например, че
разглеждайки характеристиките, извлечени само от канал 6 (Fz) или канал 10 (C3) може да
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бъде открита правилна положителна емоционална валентност при 20 участника. Що се
отнася до Стимул_N - наблюдава се същата тенденция - най-добрата норма на
дискриминация за Стимул_ N е 77%, получена чрез клъстеризация по характеристиките
добити от канал 11 (Cz).


При групирани по индивиди (intra-subject) най-добрите мерки на разпознаване за

Стимул_P достигат над 80% за множество участници (индивиди 6, 10, 11, 13, 14, 18, 20,
21, 23, 24, 25) като средно-аритметичната стойност е 72%. Що се отнася до Стимул_N –
ефективността е значително по-ниска.


Изследване на клъстеризация по отделни канали улеснява анализа на

значението на пространственото разположение на съответните зони. Таблица 8 показва,
че централните канали (в частност Fz, Cz и Pz) осигуряват по-висока клъстеризационна
точност от повече от 70% за състояние P. Това е в съответствие с констатациите, че
визуалните стимули са свързани с по-силна реакция в централната кортикална линия [28].


Резултатите от двата експеримента демонстрират, че емоционалните стимули P

и N не корелират с едни и същи характеристики и че хора с различни личностни и
психологически характеристики могат да генерират различна невронална активност при
получаване на идентични емоционални стимули.


Няколко допълнителни експерименти показват, че FCM клъстеризацията и при

двете групирания (Inter-subject и intra-subject) проявява определена устойчивост спрямо
инициализационния вектор. Те представят приблизително еквивалентни разделяния под
матрици с различни първоначални стойности.
3.3.3. Клъстеризация (HC, EM, KM, ZM и FF) след избор на характеристики
(Pearson Correlation Coefficient и Gain Ratio)
Изследва се приложение на разработената методология за извличане на
зависимости от потоци данни при комбинация от различни алгоритми за избор на
характеристики и методи за клъстеризация. Данните са групирани по канал за всички
участници (Inter-subject), което води до създаване и изследване на 21 отделни бази данни
– по един за всеки записван ЕЕГ канал. Методите за избор на характеристики се прилагат
върху всяка база данни поотделно и най-подходящите характеристики за специфичната
база данни се използват при последващия клъстерен анализ. Това е разлика от
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предишните изследвания, при които на стъпка избор на характеристики се определяха найдобрите характеристики глобално за всички бази данни.
В този раздел се анализира цялостното представяне на различни клъстерни техники
и влиянието на прилагане на метод за избор на характеристиките. Изследвани са пет
метода за клъстеризация - Hierarchical Cluster (HC), Expectation Maximization (EM), KMeans
(KM), XMeans (XM) и Farthest First (FF) комбинирани с подходите за намаляване на
характеристики Pearson product-moment correlation coefficient и Gain Ratio, както и
клъстеризационните методи без стъпка за избор на характеристики.
Способност за дискриминация по канал при комбинация от различни методи
за избор на характеристики и клъстерни техники
Към всеки от избраните методи за избор на характеристики са приложени петте
описани клъстерни алгоритми. Резултатите от клъстеризационните експерименти са по
отношение на три подхода за подбор функция и пет методи за клъстерен анализ, като
комбинацията образува петнадесет експериментални сценария за всяка база данни.
Резултатите от клъстеризацията за различните бази данни за всеки сценарий са показани
в Таблица 9. За всяка комбинация < база данни  избор на характеристики  клъстерен
подход> е отбелязана общата оценка, изчислена чрез Индекс на Ранд (RI), представен като
процентна стойност. Стойностите на резултати с оценка от 65% и повече са отбелязани с
удебелен шрифт.
Таблица 9. Всички участници (Inter-subject) клъстеризация с HC, EM, KM, XM и FF
Feature
Selection
Clustering
Channels
1(FP1)
2(FPz)
3(FP2)
4(F7)
5(F3)
6(Fz)
7(F4)
8(F8)
9(T7)
10(C3)
11(Cz)

None

Pearson correlation FS

Gain Ratio

HC

EM

KM

XM

FF

HC

EM

KM

XM

FF

HC

EM

KM

XM

FF

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

RI %

51
51
51
49
51
51
51
51
51
51
51

61
49
53
55
51
49
53
53
49
51
49

63
51
55
53
51
59
61
53
49
53
59

61
51
55
53
51
53
53
49
49
53
49

51
51
51
49
51
53
59
51
53
53
51

51
51
49
51
51
51
51
51
51
51
51

51
57
55
53
61
59
51
51
61
63
69

63
57
53
51
59
65
55
53
63
51
72

67
57
53
55
59
61
57
49
63
51
71

51
51
49
55
53
51
51
51
55
49
57

51
51
51
51
51
51
51
51
51
53
51

57
49
59
55
51
59
57
53
51
63
65

61
55
51
55
49
55
57
53
49
61
66

61
49
57
55
51
53
49
49
49
63
65

61
51
51
59
53
51
61
53
59
51
49
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12(C4)
13(T8)
14(P7)
15(P3)
16(Pz)
17(P4)
18(P8)
19(O1)
20(Oz)
21(O2)

51
51
51
51
53
51
51
53
53
51

51
51
53
49
53
53
51
55
63
49

51
51
55
49
53
51
53
53
61
51

51
51
53
49
49
53
53
57
61
51

51
53
53
53
53
51
49
55
65
49
HC
EM
KM
XM
FF

53
57
57
57
61
51
51
63
68
67
55
51
51
57
63
63
61
51
51
55
55
57
59
51
53
57
73
59
67
53
51
53
65
65
55
51
53
53
53
53
53
51
51
51
59
53
57
53
53
64
67
67
69
53
51
49
53
59
49
49
Hierarchical Clusterer
Expectation Maximization
KMeans
XMeans
Farthest First

53
49
57
51
53
53
51
55
67
49

55
51
49
53
61
65
51
55
78
53

55
51
57
53
57
65
51
51
78
53

53
51
51
51
65
55
49
55
61
57

Обобщените резултати показват интересни зависимости.


Анализ по отношение на изпълнените клъстеризационни алгоритми.

Следните наблюдения правят впечатление, относно получените оценки при
различните клъстерни подходи:
o

Клъстеризационните

алгоритми,

следващи

подхода

за

разпределяща

клъстеризация с оптимизация на целева функция, демонстрират най-добра оценка на
групиране, като между тях алгоритъм KMean представя най-добри резултатни
показатели. KM и нейната близка вариация XM надминават другите техники и имат
добра клъстеризационна оценка (до 78% за канал Oz), което е близко до резултатите,
получени чрез FCM (3.3.2). Това не е неочаквано, тъй FCM, KM и XM следват обща
парадигма за оптимизация на целева функция. Това наблюдение потвърждава
приложимостта на тези методи в широк спектър от задачи и в частност – при
извличането на зависимости от ЕЕГ био-сигнални данни.
o

Йерархичните клъстерни методи са на другия полюс със средна оценка малко

над 50%, придавайки минимална практическа стойност по отношение на класовата
дискриминация. Получените незадоволителни оценки не изключва възможни
положителни резултати, добити чрез използване на други алгоритми от този вид.
o

Алгоритмите,

следващи

разпределяща

клъстеризация,

базирана

на

максимизация на очакването се представят по средата - по-добре от йерархичните
клъстери, но не постигат нивата на алгоритмите следващи разпределяща
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клъстеризация. Най-добрите резултати достигат до 65%-70% способност за
дискриминация при канали 11(Cz) и 20(Oz). Причината за този резултат може да се
обясни с естеството на данните, като моделите на изследваните вероятностни
разпределения

навярно

не

се

вписват

добре

по

отношение

на

реално

съществуващите разпределения в данните в изследването.


Анализ на методите за избор на характеристики.

Потвърждава се очакването за подобряване на резултатите от клъстерния анализ
при прилагане на предварителна стъпка за избора на характеристики. И двете използвани
техники за подбор на най-важни характеристики подпомагат клъстеризацията, като
резултатите, получени след прилагане на двата алгоритъма значително надвишават
случая без избор на характеристики.
Двата алгоритъма за подбор на характеристики показват предимство на Pearson
product-moment correlation coefficient - 14 резултата над 65% сравнено с 9 резултата над
65% при Gain Ratio. Клъстеризация, която не е предхождана от етап за избор на
характеристики постига резултати близки до случайно двоично предположение (50%).


Резюме на каналите, представящи най-добри резултати при клъстерна

дискриминация.
o

Както в случая с FCM клъстеризация върху бази данни групирани по ЕЕГ канал

(inter-subject), централните канали (в частност Cz, Pz и Oz) осигуряват по-добра
точност на клъстеризация (над 65%), което се дължи на по-силна корелация между
валентността на стимулите и централните кортикални зони [28].
o

Изследването е базирано на различен подход за избор на характеристики в

сравнение с предходния подход за FCM клъстеризация. Независимо от това се
демонстрират сходни резултати по отношение на силно дискриминиращи канали, което
потвърждава препоръката за тяхното използване.
o

ЕЕГ Канал 11 (Cz Central) и ЕЕГ Канал 20 (Oz Occipital) показват най-голяма

дискриминационна точност (над 65%).
o

ЕЕГ Канал 16 (Pz Parietal) и ЕЕГ Канал 17 (P4 Parietal) също се представят

сравнително добре.
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Правдоподобна неврологична интерпретация на тези резултати е, че централно
разположените канали (Z посока) се проявяват като по-дискриминативни по отношение на
човешките основни двоични (±) емоции при различните участници. Вторият извод е, че
париеталните канали (P) очевидно носят повече съдържание за групиране на същите
човешки емоционални състояния, отново при изследване на различните участници (Intersubject).


Обединен анализ.

Накрая се разглежда комбинацията от канали, алгоритми за клъстеризация и методи
за избор на характеристики според изчислената оценка на получените клъстери:
o

Най-добрият клъстерен резултат изпълнява комбинацията <Gain Ratio +

KMean / XMeans + ЕЕГ Канал 20 (Oz Occipital)>.
Канал 20 има силна способност за дискриминация, както е разкрито по-горе.
Клъстеризационните

алгоритми

с

оптимизация

на

целева

функция

също

демонстрират превъзхождащи резултати. Gain Ratio е включен в най-добрия
резултат, въпреки общото по-добро представяне на Pearson product-moment
correlation.
o

Добра клъстеризация се проявява за комбинациите <Pearson correlation +

KMeans + ЕЕГ Канал 16 (Pz Parietal)> и <Pearson correlation + KMeans + ЕЕГ Канал 11
(Cz Central)>. Това би могло да бъде добро предложение за успешна комбинация от
канали и клъстерни алгоритми със съответния алгоритъм за избор на характеристики.
3.3.4. Класификация на ЕЕГ сигнали
Изследвано е приложение на предложената методологията за класификация на
описаните ЕЕГ сигнали. Разглежда се общо групиране, съставено от 52 отделни
експеримента. Всеки случай обединява характеристиките на всички 21 канала и се състои
от 256 характеристики.
Използват се четири метода за извличане на значими характеристики - Pearson
product-moment correlation coefficient, Gain Ratio, Relief и избор на характеристики чрез
SVM. С всеки от методите са избрани различен брой най-подходящи характеристики 2, 3,
4, 6, 8 и 10. По такъв начин се получават 24 представяния на данните.
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Към всяко представяне на данните са приложени различни класификационни
методи – Bayesian Logistic Regression (BLR), Naive Bayes (NB), Multilayer Perceptron (MP),
Sequential Minimal Optimization algorithm for training a Support Vector Machine classifier
(SMO_SVM), Rules from partial decision trees (PART), A Naive Bayes/Decision-Tree Hybrid
(NBTree) и Logistic Model Trees (LMT).
Оценката за представянето за всеки класификатор е точност (accuracy) - броя на
случаите с правилна прогноза се разделя на броя на всички обекти, представен като
процентна стойност (%T).
Анализира се цялостното представяне на различни класификационни техники,
влиянието на прилагания метод за избор на характеристиките и въздействието на броя на
избраните характеристики. Резултатите са представяни в Таблица 10.
Таблица 10. Резултати общо групиране,
характеристики, 7 метода за класификация
Метод

Pearson

GainRatio

4

алгоритъма

за

Relief

избор

на

SVM

Брой
характ.

%T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T %T

BLR

66 71 72 74 75 75 53 51 51 46 56 53 62 67 69 67 74 71 64 70 79 74 76 80

NB

72 67 75 76 77 77 49 48 60 61 68 68 67 73 72 74 78 79 73 81 79 78 82 82

MP

74 67 76 82 79 75 66 66 57 66 77 76 78 71 75 71 82 79 70 79 88 83 78 85

2

3

4

6

8

10

2

3

4

6

8

10

2

3

4

6

8

10

2

3

4

6

8

10

SMO_SVM 67 70 79 85 86 84 57 56 57 54 59 61 65 75 72 73 83 85 69 78 82 86 83 87
PART

66 65 78 73 76 73 58 57 59 59 69 70 77 83 74 74 68 71 73 67 79 75 72 73

NBTree

63 61 73 74 76 77 54 53 57 56 75 77 80 73 74 69 66 69 73 71 71 76 76 71

LMT

69 67 74 76 76 72 58 58 61 56 65 66 72 73 76 75 75 76 73 79 81 79 77 81

Средно

68 67 75 77 78 76 56 55 57 57 67 67 72 74 73 72 75 76 71 75 80 79 78 80

Анализирани са различни аспекти на получените обобщени резултати.


Анализ по отношение на алгоритмите за избор на характеристики

Алгоритъм

SVM

явно

превъзхожда

останалите

алгоритми

за

избор

на

характеристики. Средната стойност на оценките за различните класификационни методи
и различен брой избрани характеристики е 77%, като при избрани 4 и повече
характеристики средните резултати наближават 80%. Резултатът може да се обясни както
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с присъщите силни страни на SVM метода [97], така и с принадлежността му към
обхващащите (wrappers) методи за избор на характеристики.
Двата алгоритъма Pearson product-moment correlation coefficient и Relief – следват
със среден резултат от 74%. При Gain Ratio се наблюдават най-ниски резултати, което е в
съответствие с резултатите, наблюдавани в предишния експеримент.


Анализ на оптималния брой за избрани характеристики

Резултатите

показват

интересна

зависимост.

Увеличаването

на

броя

на

използваните характеристики първоначално подобрява резултатите (за 2, 3 и донякъде 4
характеристики), докато при достигане на 6, 8 и 10 характеристики, резултатите се
изравняват. На базата на получените резултати може да се заключи, че брой на
характеристики в интервала 6-8 е оптимален за ЕЕГ данните при общо групиране.


Анализ на класификационните алгоритми
o

Multilayer Perceptron и SMO демонстрират най-добри резултати;

o

Методите, базирани на дървета на решения (PART, NBTree и LMT) не са

подходящи за изследваните данни.


Обединен анализ

Накрая

се

разглеждат

различните

комбинации

от

методи

за

избор

на

характеристики, брой избрани характеристики и алгоритми за класификация според
изчислената оценка:
o

Най-добрият

клъстерен

резултат

изпълнява

комбинацията

<4

характеристики SVM + Multilayer Perceptron>. SVM и Multilayer Perceptron са
методите с най-добри резултати. Интересно наблюдение е, че най-добрият резултат
се получава при избор на само 4 характеристики.
o

При SVM се наблюдават добри резултати за класификационни методи Naive

Bayes и Multilayer Perceptron (MP) за брой на характеристики над 3.
o

Pearson product-moment correlation coefficient демонстрира добри резултати

заедно със SMO при повече от 4 избрани характеристики.
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3.4. Обобщение и изводи
Изследвани са подходи за оценка на различни състояния на активността на мозъка
посредством анализ на ЕЕГ данни, получени от група доброволци при наблюдение на
картини с високо положително и отрицателно емоционално въздействие.
Първоначално в настоящата глава е разяснена същността на набора от данни от
електроенцефалограми (ЕЕГ). Разяснен е методът за тяхното представяне чрез краен
брой характеристики

(амплитуда и латентност на първите екстремуми) и са описани

подробно три начина на структуриране ЕЕГ данните – бази данни основани на групиране
по участници, групиране по канали и общо групиране за целите на извличане на различни
зависимости от тези данни.
Методологията за извличане на зависимости от потоци данни е приложена над
различните формирани бази данни по отношение на задачите за клъстеризация и
класификация. Извършени са множество разнообразни експерименти - избор на
характеристики за всички видове групирания; FCM клъстеризация за групиране по
участници и канали; прилагане на множество клъстеризационни методи в комбинация с
избор на характеристики; класификация в комбинация с избор на характеристики при общо
групиране.
За всеки експеримент е извършен анализ на резултатите от дискриминацията на
положителен и отрицателен стимул. Въз основа на това са направени някои важни
заключения по отношение на:


Локализиране на каналите, осигуряващи по-висока клъстеризационна точност.
Данните са много добре разграничими по канал 6 (Fz), което отговаря на неговата
връзка с възприемането на емоции. Други канали с добра оценка са 10 (C3) и 11
(Cz), които се свързват с визуалното възприятие.



Анализира се значението на пространственото разположение на съответните
зони
Централните

канали

(в

частност

Fz,

Cz

и

Pz)

осигуряват

по-висока

клъстеризационна точност, което е в съответствие с констатациите, че визуалните
стимули са свързани с по-силна реакция в централната кортикална линия [28].


Оценка на представянето при положителни и отрицателни стимули.
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Методологията е в по-голяма степен подходяща за дискриминиране на състояние P


Анализ по отношение на алгоритмите за избор на характеристики,
клъстеризация и класификация.
-

Алгоритъм SVM превъзхожда останалите алгоритми за избор на характеристики
при последваща класификация;

-

Клъстеризационните

алгоритми,

следващи

подхода

за

разпределяща

клъстеризация с оптимизация на целева функция, демонстрират най-добра
оценка на групиране;
-

Алгоритми Multilayer Perceptron и SMO демонстрират най-добри резултати при
задачите за класификация.
Оценката осигурява теоретична основа за автоматизиране на прогноза на

човешкото състояние и съдържащите се експериментални доказателства. Изследванията
може да се считат като първоначален опит за разкриване на общи представителни модели
на емоционални състояния върху множество индивиди. Такива изградени модели могат да
бъдат използвани като софтуерни сензори за откриване на емоционалните състояния на
субекти извън участниците в експеримента. Това знание е от значение и може да бъде
използвано при следните случаи:
-

добиване на допълнителна информация за състоянието на изследвания човек, за
да се предложат навременни решения или план за действие;

-

за диагностициране на ментални процеси при пациенти с мозъчни увреждания;

-

към

задачата

за

категоризация

на

човешката

личност

(като

например

дискриминация между хора с високо и хора с ниско ниво на невротизъм).
Изследвания и приложения на методологията върху ЕЕГ потоци данни са
представени теоретично, практически приложени и публикувани в статии с участие
на докторанта [96], [27], [28] и [46].
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Глава 4.

Извличане на зависимости от UCR колекция от времеви

данни
Предложената в докторантурата методология за извличане на зависимости в потоци
данни и разработеният нов метод за представяне на времевите данни чрез честота на
срещане на прототипите (ЧСП) са резултат от анализ на съществуващите подходи,
обосноваване на изисквания при потоците данни, разработване и оригинално комбиниране
на различни методи. Те представят обещаващ подход, който е необходимо да се
съпостави с други методи с цел експериментално валидиране на неговата приложимост.
За пълноценно сравнение се изисква прилагане върху известни, публични бази времеви
данни със значителен брой изследвания над тях.
Университетът в Калифорния (The University of California, Riverside UCR) претендира
да разполага с най-голямата колекция от бази времеви данни в света, включващи
принадлежност към даден клас [98]. Различните множества данни съдържат реални данни
от изключително разнообразни области на приложение.
Многообразието на UCR данните ги прави подходящи за проверка и валидиране на
целта на дисертационния труд за:
-

Разработване на методология за извличане на зависимости в потоци от данни,
наблюдавани и регистрирани от най-различни области на заобикалящата ни среда;

-

Приложение на методологията към множество различни UCR бази данни по
унифициран начин, без нагласяване към специфики на различните бази данни.

-

Методът за представяне на потоците данни чрез ЧСП автоматично се нагласява
към изследваните данни.
Доколкото UCR базите данни са голяма и разработвана колекция от времеви данни,

съществуват и множество изследвания, извършени над тях [12], [18], [20], [25], [26], [98].
Постиженията в тези изследвания може да се сравнят с резултатите, получени от
прилагане на разработената в дисертацията методология над UCR базите данни (в
частност на ЧСП представянето на потоците данни). Стремежът е резултатите на
създадените в докторантурата методи и методология да бъдат съизмерими и по
възможност превъзхождащи другите решения.
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4.1. Описание на използваните UCR времеви редове
Експериментите са проведени с 20 UCR бази данни от физическия свят, както и на
две синтетични UCR колекции. Използваните потоци от данни са регистрирани от
разнообразни източници, някои от които принадлежат на коренно различни сфери, като
например:
-

Спектрограми на различни видове светкавици (Lightning); Разгледани са две бази
данни със спектрограми, съдържащи 2 и 7 класа (Lighting2, Lighting7);

-

Видео наблюдение на процеса на стрелба с пистолет (Gun-Point);

-

Формите на шведски листа (Swedish Leaf);

-

Измервания на датчик за вакуум-камера по време на процеса на ецване на
силициеви пластини (Wafer);

-

Пози от йога (Yoga);

-

Изображения на едноклетъчни водорасли (Adiac);

-

Хранителни спектрографи на говеждо месо (Beef).
В допълнение към вече отбелязаните бази данни са CBF, FaceAll, OSULeaf, 50words,

Trace, Two_Patterns, Face (four), ECG200, Fish, Coffee, OliveOil, synthetic_control.
Всяка база времеви данни се състои от времеви данни, групирани в две множества
– обучаващо и тестово. За всеки времеви ред е известен класа, към който принадлежи,
като при различните бази данни броят на класовете се променя в рамките от 2 до 60 класа.
Дължината на времевите редове започват от 60 и достига до 2709 отчетени стойности.
Числеността на елементите в UCR базите данни достига до 6174 времеви реда.

4.2. Представяне на UCR времевите данни чрез честота на
срещане на прототипи (ЧСП)
Времевите редове от UCR базите данни достигат в суров вид като стойности на
наблюдавана променлива във времето. Поради това методологията, представена в Глава
2. , се прилага в цялостност, като последователност от всички описани етапи. Първият етап
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е представяне не потоците от данни посредством краен брой извлечени характеристики,
подлежащи на последващ анализ.
UCR времевите данни са представени по новия метод, разработен в дисертацията,
чрез честота на срещане на прототипи (ЧСП). Предложения метод позволява различни
реализации, главно в зависимост от начина на определяне на прототипите.
Следва описание на реализацията на ЧСП метода, използвана в изследването на
UCR колекция от времеви данни.
4.2.1. Сегментация на времевите редове
Използва се плъзгащ прозорец с дължина K=4 като по-късно се дискутират
основанията за този избор. Така при обработка на поток от данни

S  (s1 , s2 ,..., s N ) с

дължина N чрез плъзгащ прозорец се получава редицата от N-3 сегменти, а именно

S1,4  (s1, s2 ,s3,s4 ) , S2 ,4  (s2 , s3,s4 ,s5 ) , …, S N-3,4  (sN-3, sN-2 ,sN-1,sN )
4.2.2. Изразяване на сегменти чрез множество атрибути
Методът за формиране на множество атрибути от сегментите е от съществено
значение за определяне на сходството между сегментите, създаване на прототипи и
крайното представяне в ЧСП формат.
В изследването за атрибути на сегментите се използват времеви производни,
изчислени като разлика между последователните стойности (32).

S j,4  (s j , s j 1,s j 2 ,s j 3 )  Aj  (s j , s j 1,s j 2 ) ,

(32)

където s j  s j 1  s j , за j=1,2,… N-3.
Подходът предполага сходство основано на формата на сегментите, тъй като
сегменти с подобна форма произвеждат подобни характеризиращи вектори. Методът е и
инвариантен спрямо отдалечеността на сегмента по Y координатата. Методът е
интуитивен и разбираем, с ниски изчислителни разходи.
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Сегментите на потока от данни
атрибути в матрица

S  (s1 , s2 ,..., s N ) се представят чрез техните

AN-3 x M на съответстващите атрибути (33):

AN-3 x M



A1
A2
...



AN-3

s1 s2 s3
s2 s3 s4
...

(33)

s N-3 s N-2 s N-1

4.2.3. Метод за определяне на прототипи
Решетъчен метод за създаване на прототипи (grid-based clustering) ([2] стр.
424)
Избран е ефективният решетъчен метод (grid-based) за създаване на прототипи,
което би позволило приложение в реално време. Изгражда се многомерна мрежа от клетки
над пространството на данните, като всички операции за клъстеризация се извършват над
формираната решетъчна структура. Изчисляване на броя на информационните обекти,
попадащи във всяка клетка, е измерител на плътност. Клъстеризация, базирана на
решетка обикновено е независима от броя на обектите на данни, а зависи само от
разделянето по всяка размерност, което води до предимство в краткото време за
обработка. Всички сегменти от всички потоците данни в отделните бази времеви данни се
изследват общо с цел откриване на общи прототипи.
Решетъчният метод използва категоризация на характеристики
Категоризацията (binning) представлява процес на трансформиране на числени
променливи в ограничен брой категории. По този начин голям набор от стойности се
изобразяват към съществено по-малък брой. Всяка стойност се разпределя към
категорията, на която принадлежи и категорията обобщава и служи за прототип на
прилежащите стойности. Има различни методи за категоризация:
-

Категоризация е равна ширина (Equal Width Binning): Данните се разделят на
интервали с еднакъв размер;
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-

Категоризация е равна честота (Equal Frequency Binning): Границите на
интервалите се изчисляват така, че всяка категория да съдържа приблизително
еднакъв брой стойности;

-

Категоризация, основавана на статистически измерители, като средната,
quartiles, percentiles и т.н.;

-

Категоризация, базирана на ентропия (Entropy-based Binning).
Към всеки атрибут се прилага категоризация и като резултата Атрибут_1 се

1
1
1
2
2
2
разделя на категории cat1 , cat 2 ,...cat c1 Атрибут_2 на cat1 , cat 2 ,...cat c2 и така нататък до

Атрибут_М като по този начин решетката (grid) е създадена (Фигура 28).

Фигура 28. Решетъчен метод за създаване на прототипи
Избор на брой атрибути и категории. Общият брой клетки или прототипи е

c1  c2 .  ...  cM , където ci e броят на категориите, на които е разделен всеки атрибут.
Този брой участва като множител в резултата. Всеки атрибут създава ново измерение в
пространството на характеристиките и така броят на атрибутите участват като степен в
общия брой прототипи.
Брой атрибути. Предвид изискването броят на прототипите да е малък,
решетъчният подход е логично да се използва при малко на брой атрибути, всеки от които
разделен на ограничен брой категории. Именно затова, с цел ограничаване на
изчислителната сложност са избрани 3 атрибута за представяне на сегмент.
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Брой категории. Броят на категориите, на които се разделя всеки атрибут е друг
параметър при метода на решетка (grid).
За избягване на нуждата от задаване на този параметър е предложен следният нов
алгоритъм, при който не се задава изрична стойност за брой на категориите. Това е
основно предимство като се има

предвид идеята за използване на минимален брой

параметри в цялостната процедура по извличане на зависимости. За тази цел се прилага
комбинация от различен брой категории по следния Алгоритъм за създаване на
прототипи (АСП), оригинално разработен в дисертацията:
Стъпка 1:

Броят на категориите се инициализира на две (C = 2)

Стъпка 2:

Към всеки атрибут се прилага категоризация с C брой категории. Така

например, при 3 атрибута, пространството се разделя на C3 клетки, представляващи
прототипи за текущата категоризация.
Стъпка 3:

Алгоритъмът завършва при достигане на краен критерий за брой на

прототипите. В противен случай броят на категориите C се увеличава с единица и
се преминава към Стъпка 2.
По описания алгоритъм прототипите се създават на всяка итерация, започвайки от

23 прототипа при първоначалните 2 категории, допълвайки с 33 = 27 прототипа при 3
категории и така нататък. В експериментите е използван краен критерий за приключване
на алгоритъма достигане на повече от 1000 прототипа, т.е. до 8 категории с общ брой на
прототипите достига 1295 (23+33+…+83). Експериментите, включващи повече от 8
категории не показват значително подобрение в качеството на резултатите от
последващите методи (в частност класификация), което предполага достатъчност на 8
категории.
4.2.4. Изчисляване на честотата на срещане на прототипите
Следващият етап е построяване на честота на срещане на прототипите по следния
алгоритъм. Прототипите при различния брой категории (C = 2, 3, …) са определени в
предхождащия етап (4.2.3), като за даден сегмент ефективно се определят прототипите
при различните категории по следния Алгоритъм за изчисляване на честотата на
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срещане на прототипи (АИЧСП), създаден като част от метода за представяне на потоци
данни чрез ЧСП.
Итерация: За всеки сегмент

Si,4  (si , si1,si2 ,si3 ) за i  1..N  3 от разглеждания

поток данни:
Стъпка 1:

Броят на категориите се инициализира на две C = 2;

Стъпка 2:

Изчислява се прототипът на

Si,4 при C категории и честотата на

неговото срещане се увеличава;
Стъпка 3:

При достигане на максималния брой категории (в разгледания случай 8

категории) се преминава към следващата итерация. В противен случай броят
на категориите C се увеличава с единица и се отива в Стъпка 2.
Откъм гледна точка на ефективност, операциите в процеса на представяне на
времевите данни в ЧСП са в голяма степен са ефективни, бързи и ресурсо-икономични.
Изпълняват се следните стъпки, използващи минимални и базови математически
операции:
1) Извличане на атрибути на сегмент. Разликата между последователни
стойности;
2) Категоризация. Разделяне на всички атрибути по категории;
3) Определяне на прилежащия прототип. Изчисляване на принадлежност по
категории и увеличение честотата на съответната клетка.
Компютър с ограничени възможности (Intel I3, 2.5GH) представя всички 20 UCR бази
времеви данни в ЧСП формат, създава класификационни модели по 3 метода и ги оценява
за по-малко от 10 минути.
Ограничение на предложения подход е нуждата от две преминавания през потоците
данни – веднъж за изчисляване на прототипите (при алгоритъм АСП) и второ обхождане с
цел построяване на честотата на тяхното срещане (алгоритъм АИЧСП). При изследваните
в докторантурата данни това не е проблем предвид сравнително малката дължина на UCR
времевите данни.
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Това ограничение може да бъде преодоляно, посредством реализация на
Усъвършенстван адаптивен алгоритъм (УАА) за представяне на времеви данни в ЧСП,
използващ идеи за динамична промяна на наблюдавани свойства във времето [99] [100].
(в нашия подобрен алгоритъм динамично се променят самите прототипи).
Предварителна стъпка: Работи се с непокриващи се прозорци с определена
дължина. Изчисляват се прототипи P1 само над първи прозорец (по алгоритъм АСП).
Използват се Адаптивни прототипи AP, които се инициализират AP = P1 на тази стъпка.
Изчисляване на ЧСП + адаптиране на прототипи. Паралелно работят 2 процеса:
Процес 1:

В обработвания поток от данни се броят срещанията на прототипите

AP (по алгоритъм АИЧСП)
Процес 2:

При достигане на край на текущия прозорец:

- Изчисляват се прототипите Pnew за текущия прозорец (по алгоритъм АСП);
- Преизчисляват се AP = (1−α) * AP + α * Pnew ([100], стр. 3);
- Започва обработка на нов прозорец.
Така алгоритъм УАА е адаптивен към промяна на структурата на входните данни и
се прилага при голям обем от данни, за които се изисква единствена обработка на данните.
Като краен резултат, времевите редове са представени посредством 1295
целочислени стойности – срещания на съответните прототипи, което важи и за потоци от
данни от порядъка на хиляди и милиони стойности. Стойността е малка от гледна точка на
изисквана компютърна памет. Честотата на срещане на различните прототипи се явяват
характеристики за последващата стъпка на класификация.

4.3. Експериментален анализ
Изследвано е приложение на предложената методология за класификация на
двадесетте описани бази данни от времеви данни от колекцията на UCR. Всички времеви
данни са представени посредством честота на срещане на прототипи (ЧСП).
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4.3.1. Представяне на UCR колекцията бази данни посредством ЧСП
За изразяване на сегментите чрез атрибути се използват времеви производни.
Предвид избрания в раздел 4.2.3 решетъчен метод с представяне на сегменти
посредством 3 на брой атрибута, това отговаря на дължината на сегмента К=4.
Три различни метода за категоризация се използват при експериментите:
категоризация с равна ширина, категоризация с равна честота и категоризация,
основавана на статистически измерител средната стойност на използваните
атрибути. Средната аритметична стойност от абсолютните стойности на използваните
атрибути (33) е визуализирана на Фигура 29 ([16], стр. 483).

A = (Avrg(|t2 - t1|, |t3 – t2|, …, |tK - tK-1|))

(34)

Фигура 29. Осреднена стойност на разликите, абсолютна стойност (а) времеви
ред; (б) разлики; (в) средната А на различията (модул)
Границите на категориите са показани в Таблица 11 [16].
Таблица 11. Граници на категории според средната стойност от абсолютните
стойности на времеви производни
Брой
категории

Граници на категориите

2

(-∞, 0]; (0, +∞)

3

(-∞, -2*A/3]; (-2*A/3, 2*A/3]; (2*A/3, +∞)

4

(-∞, -4*A/4]; (-4*A/4, 0]; (0, 4*A/4); (4*A/4, +∞)

5

(-∞, -6*A/5]; (-6*A/5, -2*A/5]; (-2*A/5, 2*A/5]; (2*A/5, 6*A/5]; (6*A/5, +∞)

6

(-∞, -8*A/6]; (-8*A/6, -4*A/6]; (-4*A/6, 0); (0, 4*A/6); (4*A/6, 8*A/6); (8*A/6, +∞)
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7

(-∞, -10*A/7]; (-10*A/7, -6*A/7] (-6*A/7, -2*A/7]; (-2*A/7, 2*A/7]; (2*A/7, 6*A/7]; (6*A/7,
10*A/7]; (10*A/7, +∞)

8

(-∞, -12*A/8]; (-12*A/8, -8*A/8]; (-8*A/8, -4*A/8]; (-4*A/8, 0); (0, 4*A/8); (4*A/8, 8*A/8);
(8*A/8, 12*A/8); (12*A/8, +∞)

4.3.2. Приложение на методологията към UCR бази данни
Всички времеви данни се представят в ЧСП формат по трите метода за
категоризация (равна ширина, честота и статистически измерител средната
стойност на използваните атрибути).
За всяка база времеви данни, представен чрез ЧСП, са обучени три класификатора
по методите на първи най-близък съсед (1NN), Наивен Бейс (Naive Bayes) класификатор и
Support Vector Machines (SVM). За обучение на SVM се използва алгоритъм Sequential
Minimal Optimization algorithm for training a SVM classifier [95].
Оценката за представянето за всеки класификатор е класификационната грешка
(error-rate / ER) - броят на случаите с неправилна прогноза се разделя на броя на всички
обекти, представен като процентна стойност (% ER). Оценка класификационна грешка е
възприета в настоящето проучване с цел възможност за сравнение на предложената
методология с другите изследвания над UCR бази времеви данни, където е използван този
измерител ([98], [12], [18], [25]).
По такъв начин за всеки от двадесетте UCR бази данни се получават 9 резултата
(отговарящи на комбинация от 3 метода за категоризация и 3 класификационни
алгоритъма). Таблица 12 представя резултатите в процентeн формат за трите
класификационни алгоритъма, приложени върху двадесетте описани бази данни
представени в ЧСП формат чрез трите метода за категоризация. Последният ред показва
средния резултат на грешките, получени за всички бази от времеви данни за съответния
класификационен алгоритъм и метод за категоризация.
Анализира се цялостното представяне на различни класификационни техники и
влиянието на прилагания метод за категоризация.
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Таблица 12. Резултати за 20 UCR бази данни, 3 алгоритъма за класификация, 3
метода за категоризация
Осреднена стойност на
разликите
1NN
NB
SVM

Категоризация с равна
ширина
1NN
NB
SVM

Категоризация с равна
честота
1NN
NB
SVM

% ER

% ER

% ER

% ER

% ER

% ER

% ER

% ER

% ER

13.0

10.3

5.0

43.3

46.0

40.0

31.3

20.0

18.7

Gun_Point
CBF
FaceAll
OSULeaf
SwedishLeaf
50words

8.0
4.0
44.4
44.6
18.9
47.7

2.0
22.3
39.6
16.5
12.6
50.8

0.0
2.1
27.9
3.3
6.7
45.3

26.7
18.8
36.5
9.1
12.2
78.5

12.7
17.4
29.2
4.1
9.1
58.5

4.0
2.7
18.4
1.7
5.6
52.7

12.0
20.7
58.5
20.7
30.1
68.4

15.3
35.7
59.3
16.1
27.8
62.0

10.7
19.3
52.5
8.3
26.2
61.3

Trace
Two_Patterns
wafer
Face (four)
Lighting2
Lighting7
ECG200
Adiac
yoga
fish
Beef
Coffee
OliveOil
Средна
стойност

26.0
32.3
0.1
33.0
29.5
43.8
14.0
46.8
21.4
35.4
53.3
25.0
20.0

0.0
21.0
0.1
53.4
39.3
49.3
17.0
31.5
33.2
17.1
40.0
7.1
6.7

0.0
13.7
0.0
33.0
29.5
31.5
13.0
24.8
17.0
6.3
40.0
3.6
6.7

0.0
26.9
8.6
70.5
37.7
72.6
33.0
35.0
32.2
48.6
63.3
7.1
26.7

3.0
19.7
6.3
59.1
29.5
54.8
12.0
33.5
30.4
16.0
36.7
3.6
30.0

1.0
10.6
0.6
47.7
31.1
45.2
15.0
28.4
21.2
8.0
36.7
3.6
23.3

23.0
61.7
0.0
35.2
36.1
60.3
26.0
56.8
25.0
44.6
46.7
39.3
36.7

16.0
38.0
1.3
53.4
29.5
67.1
27.0
48.6
36.1
29.1
50.0
28.6
26.7

20.0
38.0
0.0
28.4
32.8
60.3
19.0
55.2
32.8
28.0
33.3
17.9
20.0

28.1

23.5

15.5

34.4

25.6

19.9

36.7

34.4

29.1

База данни
synthetic_control

4.3.2.1.

Анализ по отношение на класификационния алгоритъм

И двата метода Naive Bayes и SVM показват като цяло по-добри резултати в
сравнение с 1NN. Това е обяснимо с това, че 1NN третира всички характеристики (тоест
честоти на срещане на различните прототипи) еднакво, докато Naive Bayes и SVM отдават
предпочитание на характеристиките с по-добра дискриминационна способност. Има
няколко случая (като пример бази данни CBF и Trace), при които 1NN класификатор дава
сравними стойности. Средният процент на грешка, посочен в последния ред на Таблица
12 показват превъзходство на SVM с най-нисък процент средна грешка, следвано от Naive
Bayes и 1NN. Този резултат предполага използване на метод SVM за класификация на
изследваните UCR данни.
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4.3.2.2.

Анализ на методите за категоризация.

Таблица 12 показва по-добри резултати при използване на категоризация с равна
ширина и категоризация, базирана на осреднената стойност на разликите и предполага
използването им. Причините за недоброто представяне на категоризация с равни честоти
заслужават допълнително разглеждане.
4.3.3. Сравнение с други изследвания
Таблица 13 сравнява резултатите, получени при класификация на базите данни чрез
представяне в ЧСП формат с други проучвания, приложени върху същите UCR бази данни
и публикувани в престижни издания. Първата колона съдържа резултати от представянето
на 1NN класификационен алгоритъм, приложен върху сурови данни. Втората и третата
колони представят процента на грешки, получени при предложената методология чрез
ПЧС представяне при SVM класификатор в рамките на настоящото изследване.
Следващите колони представят резултати, цитирани в литературата - от DTW [98], TSBF
[12], Bag of patterns (BoP) приложен върху SAX трансформирани данни [18], Feature-based
[25]. Методите, които изискват специално настройване на параметри са отбелязани с *.
Всяка от изследваните UCR бази данни е представена като ред в таблицата със
резултати при различните изследвания. Подходът с най-добър резултат за тази база данни
е отбелязан в сив фон. Последният ред в таблицата сумира броя бази данни, при които
съответният подход отбелязва най-добър резултат, тоест най-малка грешка.
Таблица 13. Резултати при различни подходи за обработка на времеви данни

База данни
Synthetic_control
Gun_Point
CBF
FaceAll
OSULeaf
SwedishLeaf
50words
Trace
Two_Patterns

ЧСП
DTW
TSBF
BoP
Raw
data,
*Ran *Unif
1NN Slp. Eq.W *Best No
*RF *SVM
Win dom orm
12
5
40
1.7
0.7
0.8
0.9
1.7
1.7
8.7
0
4
8.7
9.3
1.1
1.5
1.3 40.7
14.8 2.1
2.7
0.4
0.3
0.9
0.4
3
4.8
28.6 27.9 18.4 19.2 19.2 23.4 19.6 27.8 23.8
47.9 3.3
1.7 38.4 40.9 32.9 15.5 24 15.3
21.1 6.7
5.6 15.7 20.8 7.5
8.8 14.9 12.5
36.9 45.3 52.7 24.2 31 20.9 21.1 34.7 31.6
24
0
1
1
0
2
2
1.1
0
9
13.7 10.6 0.2
0
0.1
0.4
3.4
1
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Featue
based

3.7
7.3
28.9
29.2
16.5
22.7
45.3
1.0
7.4

Wafer
Face (four)
Lighting2
Lighting7
ECG200
Adiac
Yoga
Fish
Beef
Coffee
OliveOil
Брой UCR бази
данни с
минимална грешка

0.5
21.6
24.6
42.5
12
38.9
17
21.7
33.3
25
13.3

0
33
29.5
31.5
13
24.8
17
6.3
40
3.6
6.7

0.6
47.7
31.1
45.2
15
28.4
21.2
8
36.7
3.6
23.3

0.5
11.4
13.1
28.8
12
39.1
15.5
15.4
33.3
17.9
13.3

2
17
13.1
27.4
23
39.6
16.4
17.7
36.7
17.9
16.7

0.4
5.1
25.7
26.2
14.5
24.5
14.9
8
28.7
0.4
9

0.3
4.8
33.4
37
20.7
29.5
15.6
5.6
46
0.7
16.7

1.1
12.5
23
30.1
15
32.2
15.9
3.4
26.7
0
26.7

1
10.2
32.8
37
11
32.5
14.5
2.9
26.7
3.6
23.3

0
26.1
19.7
43.8
1
35.5
22.6
17.1
43.3
0
10

0

4

3

1

4

3

1

2

3

2

Предложеният в настоящия дисертационен труд подход на ЧСП постига най-малка
грешка (НМГ) в 7 (4 + 3) от двадесетте разглеждани UCR бази времеви данни. Подходи
DTW и BoP следват с 5 НМГ (1 + 4 за DTW и 2 + 3 за BoP). Подходът на TSBF постига НМГ
при 4 (3 + 1) бази данни и Feature based има 2 НМГ. Обобщение на базите данни с найдобър резултат е в Таблица 14.
Резултатите показват превъзходство в представянето на предложената в
докторантурата методология и разработения нов метод за представяне на времевите
данни чрез честота на срещане на прототипите (ЧСП), което може да служи като
експериментално доказателство на аргументирания избор и качествата на подходите.
Таблица 14. Обобщение на бази данни с най-добър резултат
Метод
ЧСП
DTW
BoP
TSBF
Featue based

Брой
НМГ
7
5
5
4
2

База данни с НМГ
Gun_Point, FaceAll, OSULeaf, SwedishLeaf, Trace, Wafer, OliveOil
Synt_control, CBF, Trace, Two_Patterns, Lighting2
Trace, Yoga, Fish, Beef, Coffee
50words, Face 4, Lighting7, Adiac
Wafer, CG200

4.4. Обобщение и изводи
Изследвано е приложението на предложената методология над колекцията UCR от
бази времеви данни с класова принадлежност.
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Използван е разработения метод за представяне на времевите данни чрез честота
на срещане на прототипи (ЧСП). При реализацията на метода се използват времеви
производни за атрибути на сегментите и решетъчен метод за определяне на прототипите,
като са изследвани 3 алгоритъма за категоризация.
Важно е да се отбележи, че ЧСП методът не се нуждае от специфични настройки и
е приложен по унифициран начин към всички изследвани бази времеви данни. UCR базите
данни са от изключително разнообразни области на приложение, което потвърждава
широка приложимост на ЧСП метода над времеви данни от различни сфери.
Извършена е задачата за класификация на времеви данни от колекцията на UCR по
предложената методология по три класификационни алгоритъма. Анализиранo е
представянето по отношение на класификационния алгоритъм и използваните методи за
категоризация, като са направени изводи за методите на клъстеризация и категоризация,
демонстриращи най-добри резултати (SVM клъстеризация, съчетано с категоризация с
равна ширина и категоризация, базирана на осреднената стойност).
Резултатите от прилагането на предложената методология с представяне на
времевите данни чрез ЧСП са сравнени с най-добрите изследвания и постижения в
областта. Представянето чрез разработената методология постига най-добър резултат
измежду всички подходи. Това потвърждава приложимостта и практическото значение на
възприетия подход, както и значимостта на предложеното в дисертацията представяне на
времевите данни чрез ЧСП за целите на извличане на зависимости в данни.
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Глава 5.

Софтуерно решение за извличане на зависимости от

потоци данни
В настоящата глава се разглежда реализацията на софтуерен пакет, наречен Data
Expert, за провеждане на научни експерименти по предложената методология за
извличане на зависимости от времеви данни. Дефинирани са изискванията на
софтуерното решение и областта му на приложение, избора на технологии и инструменти,
архитектура, организация на резултати.
Структурата на настоящата глава се състои от три раздела и заключение. В първи
раздел са представени изискванията към софтуера. Във втори раздел е аргументиран
изборът на програмния език Java за разработката на софтуерния пакет Data Expert. В
трети раздел систематично са описани различните модули, от които е изграден софтуера,
връзките и взаимодействието между тях и последователността на изпълнение, а в
четвърти раздел е представена диаграма на последователностите. Пета глава описва
структурата, използвана за запазване на резултата в база от данни, както и използваните
стратегии за неговата визуализация и анализ. В заключението е обобщена работата по
настоящата глава по отношение на разработения софтуер.

5.1. Изисквания към софтуера
Предложената методология за извличане на зависимости от времеви данни се
нуждае от съответстващ инструментариум за извършване на научни изследвания.
Необходимо е създаване на софтуерно решение, което да реализира отделните етапи от
методологията. Използването на Data Expert софтуера е в научно-експерименталната
област, като трябва да позволява провеждане на разнообразни експерименти с
използване и комбинация от различни методи и алгоритми, както и възможност за удобно
представяне на получените резултати за последващ анализ. Следните изисквания,
представени обобщено, са приложими и с практическо значение към разработваното
решение:
Функционални изисквания
 Софтуерна реализация на предложената в дисертационния труд методология за
извличане на зависимости от времеви данни (раздел 2.2)
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Разработка на метода за представяне на времеви данни чрез честота на срещане

-

на прототипи ЧСП (раздел 2.1);
-

Използване на разгледаните методи за избор на характеристики (раздел 2.2.2);

-

Поддръжка на описания набор от алгоритми за интелигентен анализ на данните,
по-конкретно за задачите за клъстерен анализ и класификация (раздел 2.2.3);
Оценка на получените резултати и подходящото им запазване за целите на

-

последваща визуализация и анализ (раздел 2.2.42.2.2).
 Възможност за лесна и гъвкава конфигурация при стартиране на разнообразни
експерименти
Определяне на изследвана група бази данни (ЕЕГ потоци данни или множество

-

UCR бази времеви данни);
-

Настройка на етапите, подходящи за настоящия експеримент;

-

Избор на методи за избор на характеристики и интелигентен анализ на данните,

-

Възможност за стартиране множество експерименти с цел сравнение на
представянето на различни комбинации от методи и алгоритми.
Нефункционални изисквания


Ограничени нужди от изчислителни ресурси с цел възможност за извършване на

проучвания на локален компютър;


Желателно е софтуерът да притежава скалируемост и възможност за

разширение в размер и обем при прилагане в мощни хардуерни конфигурации;


Лесен за поддържане програмен код, четим и разбираем, с достатъчно

коментари и обяснения.

5.2. Избор на технологии и инструменти
На база на описаните функционални изисквания към софтуера са избрани
подходящи технологии и инструменти за неговата реализация, както е проектирана
неговата архитектура.
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5.2.1. Избор на тип приложение
Предложената методология в същината си представлява цялостна систематизирана
процедура за изпълнение на процеса за извличане на зависимости от времеви данни.
Затова и

разработвания софтуер Data Expert трябва да може да оперира като

самостоятелна структура. Това определя основаната му реализация под формат на
софтуерен пакет, който се изпълнява на сървърната част. Софтуерният пакет
представлява базова функционалност, като позволява по-нататъшно разширение на
средата, в което той оперира (като включване в сървърната част на Web приложение или
чрез обвивка и предлагане като Web Services).
5.2.2. Избор на програмни средства за разработка на софтуера
При избора на език за програмиране съществуват различни критерии [101], като
следните фактори са взети предвид за разработвания софтуер.


Езикът трябва да е популярен, поддържан от голяма общност от разработчици,

което навежда към използване на някой от най-разпространените езици за програмиране
като Java, C, C++, Python, C# , R, PHP [102],


Преносимост на програмния код представя възможност за изпълнение на

софтуера на различни платформи – както на локален персонален компютър, опериращ под
Windows, MacOS или Linux операционна система, така и евентуално инсталиране на
високо производителни машини;


Наличие

на

поддръжка

на

допълващи

библиотеки,

предлагащи

като

функционалност разнообразни алгоритми и методи за задачите за интелигентен анализ на
данни, като класификация, клъстерен анали и избор на характеристики;


Професионален умения и опит на автора в избрания програмен език.

Езикът Java отговаря на изброените критерии.
-

Java е един от най-използваните езици за програмиране [102];

-

Организиран е много добре, притежава богата функционалност в стандартните
библиотеки, които могат да се използват многократно;
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-

Програми, написани на Java, могат да работят на много различни компютърни
архитектури и операционни системи, благодарение на употребата на JVM (Java
Virtual Machine);

-

Съществуват библиотеките, които съдържат колекция от инструменти и алгоритми
за анализ на данни и създаване на модели в областта на машинното самообучение
и извличането на знания от данните. В софтуерната реализация Data Expert са
използвани библиотеките WEKA [103] [104] и JavaML [105];

-

Докторантът притежава над 15 години професионален опит в Java технологията.
5.2.3. Използване на механизма за отражение (Reflection)
В компютърните науки, отражението е процес, при който една компютърна програма

може да променя собствената си структура и поведение. Отражение може да се използва
за наблюдаване и динамично адаптиране на дадена програма към различни ситуации [106]
[107].
При разработката е отделено внимание на лесна приспособимост и гъвкавост при
извършване на различни задачи. Това е реализирано с използване на механизмите на Java
Reflection, чрез което се постига декларативно описание на желаното поведение (Фигура
30). В софтуера Data Expert, механизмът на отражение се използва за лесна конфигурация
на експериментите – при задаване на специфични настройки на метода за представяне
на представяне на времеви данни чрез честота на срещане на прототипи, при
дефиниране на изпълнявания алгоритъм за избор на характеристики, на методите за
клъстеризация и класификация. Така използвания подход позволява добавяне на нови
методи без промяна на обхващащия код.

Фигура 30. Пример за декларативна дефиниция на множество от изследвани
методи
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5.2.4. Използване на система за контрол на версиите
Проектът е под централизирана система за контрол на версиите Concurrent Versions
System (CVS), Това позволява на няколко разработчици да работят върху един и същ
проект. CVS съхранява текущата версия на проекта и поддържа история на развитието и
промените, което позволява повторение на извършените експерименти и разширение на
публикуваните данни.

5.3. Основни модули
Приложението Data Expert е проектирано, използвайки модулна структура. Това
позволява запазване на общата архитектурна функционалност и независимо разширяване
с допълнителни нови методи във всеки етап от методологията.
Функционирането на системата е представено в обобщен вид на следващата
диаграма на основните модули (Фигура 31). Номериранията в схемата представляват
последователностите от стъпките, приложени за извършване на различните задачи.

Фигура 31. Основни модули на софтуерната система
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5.3.1. Модул експериментална рамка (Experimental framework)
В модула се описват провежданите експерименти. В голяма степен е постигнато
декларативно настройване на последователностите на изпълнение и множеството от
приложени алгоритми. Това улеснява стартирането на нови изследователки задачи с
минимално описание на използваните методи и техни параметри в отделните етапи.
5.3.2. Модул обработка на времеви данни (Data Expert module)
Основен модул в системата. Допълнително е разделен на под-модули


Под-модул представяне на времеви данни (Data stream representation).

Разработка на предложения метод за представяне на времеви данни чрез ЧСП.
Реализиран е решетъчен метод (grid-based) за създаване на прототипи. Възможност за
настройване на използван вид категоризация измежду равна ширина, равна честота и
статистически измерител, както и на брой на желаните категории.


Под-модул избор на характеристики (Attribute selection). На разположение са

следните алгоритми, описани като имена на класове в библиотеки WEKA и JavaML
GainRatio
CfsSubset
ChiSquared
GainRatio
InfoGain
ReliefF
SVM



Под-модул класификация. На разположение са следните алгоритми, описани

като имена на класове в библиотеки WEKA и JavaML
BayesianLogisticRegression
NaiveBayes
LinearRegression
MultilayerPerceptron
SVM_SMO
MISVM
RandomForest



Под-модул клъстерни алгоритми. На разположение са следните алгоритми,

описани като имена на класове в библиотеки WEKA и JavaML
EM
FarthestFirst
HierarchicalClusterer
SimpleKMeans
FCM
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XMeans

5.3.3. Модул получаване на потоци данни
Разширяем интерфейс, който приема потоци данни от различен вид. Разработен е
интерфейс за прочитане и представяне в подходяща структура на ЕЕГ времевите данните
и UCR бази времеви данни.
Модулът включва и възможност за разнообразни групирания на входните данни,
специфични за изследваната приложна среда. В модулът съществуват възможности и за
предварителна обработка на данните - филтърни и нормализиращи методи.
Добавянето на нов вид потоци данни в софтуерната разработка изисква само
създаване на нов клас имплементиращ входящ интерфейс към данните. Всички методи за
обработка и анализ на новите времеви редове са на разположение за използване без
нужда от промяна (Loose coupling).
5.3.4. Модул бази данни
Запис на резултатите в база данни за последващ анализ. Използва се следната
таблична структура за записване на резултатите от различните експерименти.
DATA_EXPERT_EXPERIMENT (CLASSIFIER/CLUSTER)
ID
DATE_ACTION
EXPERIMENT_ID
DATASET
DATA_MINING_METHOD
ATTR_SELECTION
DESCRIPTION
TP/Cluster1_Class1
TN/Cluster2_Class2
FP/Cluster1_Class2
FN/Cluster2_Class1
ERR_RATE_TRAIN/SCORE1
ERR_RATE_TEST/SCORE2
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5.4. Диаграма на последователностите
Фигура 32 представя диаграма на последователностите, които разработения
софтуерен пакет извършва за изпълнение на предложената методология за извличане на
зависимости от времеви данни. Следва кратко обяснени на извършваните стъпки:
1. Прочитане на времевия данни, подлежащи на изследване. Подготвящо групиране;
2. Представяне на потоците данни чрез честота на срещане на прототипи, следвайки
разработения нов метод;
3. Избор на най-важни характеристики;
4. Извършване на класификационна или клъстеризационна задача;
5. Оценка на получените резултати;
6. Запазване на резултатите в база данни за последваща визуализация и анализ.

Фигура 32. Диаграма на последователностите при софтуерен пакет Data Expert

132

5.5. Визуализация и анализ на получените резултати
Визуализацията на получените резултати се възлага (делегира) на външни
програми. Различни изгледи на резултатите се извличат чрез езика SQL. Няколко примера
са представени по-долу:
5.5.1. Представяне на резултатите от клъстеризация на ЕЕГ потоци данни
Следва пример за извличане на представянето на комбинации от методи за
клъстерен анализ и алгоритми за избор на характеристики върху ЕЕГ данните, общо
групиране.
select ALGORITHM, ATTR_SELECT, INFO, (SCORE1 + SCORE2)/2 avrg
from DATA_EXPERT_EXPERIMENT
where experiment_ID = 123
order by ALGORITHM, ATTR_SELECT

Резултатите от изпълнението на тази заявка са дадени в Таблица 15
Таблица 15. Пример за визуализация на представянето на ЕЕГ потоци данни,
общо групиране.
ID

ALGORITHM

ATTR_SELECT

AVRG

123

weka.clusterers.EM

GainRatio

61

123

weka.clusterers.EM

Pearson

61

123

weka.clusterers.EM

Relief

63

123

weka.clusterers.EM

SVM

68

123

weka.clusterers.FarthestFirst

GainRatio

67

123

weka.clusterers.FarthestFirst

Pearson

69

123

weka.clusterers.FarthestFirst

Relief

55

123

weka.clusterers.FarthestFirst

SVM

78

123

weka.clusterers.HierarchicalClusterer

GainRatio

55

123

weka.clusterers.HierarchicalClusterer

Pearson

51

123

weka.clusterers.HierarchicalClusterer

Relief

51

123

weka.clusterers.HierarchicalClusterer

SVM

51

123

weka.clusterers.SimpleKMeans

GainRatio

69

123

weka.clusterers.SimpleKMeans

Pearson

69

123

weka.clusterers.SimpleKMeans

Relief

70

123

weka.clusterers.SimpleKMeans

SVM

74

123

weka.clusterers.XMeans

GainRatio

69

123

weka.clusterers.XMeans

Pearson

69

123

weka.clusterers.XMeans

Relief

70

123

weka.clusterers.XMeans

SVM

68
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5.5.2. Представяне на резултатите от класификация на UCR потоци данни
Следва пример за извличане на представянето на определен класификационен
алгоритъм (1NN) върху всички UCR потоци данни за изследвания набор от експерименти
като резултатите са дадени в Таблица 16.
select EXPERIMENT_ID, DATASET, ATTR_SELECT, ALGORITHM, cast(err_rate_test *100 as
int), ROUND(err_rate_test *100, 1), info
from
DATA_EXPERT_EXPERIMENT
where
experiment_ID = (select max(experiment_id) from DATA_EXPERT_EXPERIMENT)
and ALGORITHM like '%1NN'
order by DATASET, ATTR_SELECT

Таблица 16. Пример за визуализация на представянето на всички изследвани UCR
бази времеви данни.

EXP.ID

DATASET

CAST ROUND
Err test Err test

336

50words

78

78.5

336

Adiac

35

35

336

Beef

63

63.3

336

CBF

19

18.8

336

Coffee

7

7.1

336

ECG200

33

33

336

FaceAll

37

36.5

78

78.5

…
336

50words

Така получените таблични резултати са подходящи за анализ. Възможно е
подходящо форматиране на информацията в таблицата и трансформиране и при
необходимост от допълнителен изглед на резултатите.

5.6. Обобщение
Представеният софтуерен продукт е разработван от автора в периода 2013-2017 г.
паралелно с настоящия дисертационен труд. По лично мнение на автора, реализацията на
проекта

отговаря

на

съвременните

функционални

и

технологични

изисквания,

осъществявайки една успешна система за извличане на зависимости от потоци данни.
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Разработката на софтуерния пакет Data Expert е базирана на съвременни
технологична база, спазва управляем работен процес за разработка и поддръжка на
софтуера, прилага системи за управление на програмния код.
Софтуерното решение следва съвременен работен процес, използва системи за
управление на програмния код, достатъчно документация в кода и между различните
версии. Приложението позволява разширяване с допълнителни нови методи във
отделните съставни части, благодарение на модулната си архитектура, както и лесна
настройка за изследване на нови задачи.
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Глава 6.

Заключение

6.1. Научни приноси
В дисертационния труд е разработена методология като систематизиран подход за
анализ на времеви данни, която използва и комбинира множество методи и алгоритми.
Тяхното изпълнение е обвързано в единна процедура, позволяваща да бъде обогатявана
с нови методи/алгоритми в отделните етапи. Методологията може да се използва в
приложения от разнообразни области, притежава научни нововъведения и оригиналност.
Резултатите от прилагането ѝ са сравними с най-добрите изследвания и постижения в
областта и за определени случаи ги превъзхождат.
Приносите на дисертационния труд могат да се обобщят както следва:
6.1.1. Научни приноси


Предложена е нова класификация на методите за анализ на потоци от данни, с

отчитане на спецификите на времевите данни и типичните задачи, приложими над тях и
съществуващите подходи за обработка и анализ на потоци от данни;


Разработен е нов метод за представяне на потоците данни в структура,

посредством честота на срещане на прототипи (ЧСП). Методът е основан на изследване
на локални свойства на времевите данни и е съставен от 4 стъпки - сегментация на
времевите редове чрез способа на плъзгащия прозорец; представяне на сегмент чрез
множество атрибути с цел сравняване на сегменти; определяне на ограничен брой
прототипи от сегменти и накрая - представяне на потоците данни чрез честотите на
срещане на прототипите;


Предложена е цялостна методология, формулирана като систематичен подход,

за извличане на зависимости от потоци данни. Подробно са разгледани отделните етапи,
следващи анализа и представянето на потоците от данни в обобщен вид, а именно - избор
на характеристики, клъстеризационни и класификационни методи за анализ и извличане
на зависимости от данните и интерпретация на получените резултати.
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6.1.2. Научно-приложни приноси


Прилагайки методологията за извличане на зависимости над ЕЕГ данни на

активността на мозъка при наблюдение на картини с високо положително и отрицателно
емоционално въздействие, са направени изводи във връзка с избора на значими
характеристики на ЕЕГ данните, както и възможността за използване на различни
клъстеризационни и класификационните алгоритми. Локализирани са ЕЕГ каналите,
осигуряващи по-висока клъстеризационна точност с цел дефиниране на пространственото
разположение на зоните в мозъка, отговорни за решението на тази визуална задача;
представени са важни изводи за възможностите за дискриминация по канали и по
участници в експеримента. Изследванията осигуряват основа за автоматизиране на
прогнозата на човешкото състояние, представлявайки първоначален опит за разкриване
на общи представителни модели на емоционалното състояние на индивидите.


Чрез използване на предложената методология с приложение на разработения

метод за представяне на времевите данни чрез честота на срещане на прототипи над
голяма

и

разнообразна

колекция

UCR

бази

от

времеви

данни

са

получени

класификационни резултати с висока точност. Сравнителният анализ с други изследвания
върху тези данни показва значим резултат и потвърждава приложимостта и практическото
значение на създадения метод за представяне чрез ЧСП и последващ анализ на времеви
данни.
6.1.3. Приложен принос
Разработен е софтуерен пакет, който реализира предложената методология за
извличане на закономерности от данни.
6.1.4. Обобщение
Основните приноси на дисертацията са описани обобщено в Таблица 17. За всеки
принос са отбелязани референция към изследваната задача, в коя глава на труда и в коя
статия е отразен.
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Таблица 17. Основни приноси на дисертационния труд
№

Принос

Рефе-

Публикаци

ренция
1

Нова класификация на методите Раздел 1.2

[16] S. Milanov, O. Georgieva, 2016,

за анализ на потоци от данни

Pattern Frequency Representation for
Time Series Classification

2

Нов метод за представяне на

Раздел 2.1

[16] S. Milanov, O. Georgieva, 2016,

потоци данни посредством

Pattern Frequency Representation for

честота на срещане на

Time Series Classification

прототипи (ЧСП)
3

4

Предложена е цялостна

Раздел 2.2

[16] S. Milanov, O. Georgieva, 2016,

методология за извличане на

Pattern Frequency Representation for

зависимости от потоци данни

Time Series Classification

Изследване и анализ на ЕЕГ

Глава 3

[28] O. Georgieva, S. Milanov, P.

данни посредством

Georgieva, I. M. Santos, A. T. Pereira

предложената методология

and C. F. Silva, 2015, Learning to decode
human emotions from event-related
potential
[27] Olga Georgieva, S. Milanov, Petia
Georgieva, 2014, Unsupervised EEG
biosignal discrimination
[46] Milanov S., O. Georgieva, P.
Georgieva, 2013, Comparative Analysis
of Brain Data Clustering
[96] Georgieva O., S. Milanov, P.
Georgieva, 2013, Cluster Analysis for
EEG Biosignal Discrimination

138

5

Изследване и анализ на UCR
колекция времеви данни
посредством предложената

Раздел 2.1
Глава 4

[16] S. Milanov, O. Georgieva, 2016,
Pattern Frequency Representation for
Time Series Classification

методология
6

Разработен е софтуерен пакет

Глава 5

6.2. Бъдещи направления за развитие и усъвършенстване на
изследванията
Набелязани са няколко основни направления за бъдещо усъвършенстване и
развитие на предложените в дисертационния труд подходи.


По отношение на разработения метод за представяне на потоци от данни чрез

честота на срещане на прототипи е интересно да се изследват различни вариации при
отделните стъпки:
o чрез алтернативен метод за изчисляване на атрибутите на сегментите;
o посредством друг метод за определяне на прототипите.


По отношение на предложената в дисертационния труд методология за

извличане на зависимости от потоци данни би било полезно разширяване на
приложението ѝ в проучените области, както и прилагане в нови области:
o Използване на подхода над различни ЕЕГ потоци данни - с повече участници,
повече класове или при друг вид възбуда (например звукова);
o Приложение върху потоци данни от други области - финансови пазари,
медицински и биологични записи, метеорологични данни, стойности, получени
от различни сензори.


Софтуерното решение за извличане на зависимости от потоци данни е

разработено като средство за провеждане на научни експерименти. Подчертани са
гъвкавостта и лесната конфигурация на различни научни опити, както и на разбираемостта
на програмния код. Софтуерният пакет може да се разшири с нови функционалности и
методи, както и да се извършат подобрения по отношение на оптимизация на използваните
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алгоритми. Добре е да се обмисли евентуалното му предлагане като услуга (включително
облачна услуга) или представяне като отворен код.

6.3. Публикации във връзка с дисертационния труд
Резултати от дисертационния труд са публикувани във водещо международно
научно списание Neural Computing and Applications с импакт фактор (1.492 за 2015) и в
международно научно списание International Journal of Reasoning-Based Intelligent
Друга част от тях са представени като доклади и публикувани в сборниците на две IEEE
конференции - IEEE Intelligent Systems 2016 и IEEE INISTA 2013, както и на докторантска
конференция, организирана от ФМИ на СУ ”Св. Кл. Охридски“.
Пълната литературна справка за тези публикации е дадена по-долу:
1) Sergey Milanov, Olga Georgieva, 2016, Pattern Frequency Representation for
Time Series Classification, Proceedings of IEEE 8th International Conference on

Intelligent Systems, 4-6 Sept., Sofia, Bulgaria, pp.478-483.
2) O. Georgieva, S. Milanov, P. Georgieva, I. M. Santos, A. T. Pereira and C. F. Silva,
2015, Learning to decode human emotions from event-related potential, Neural
Computing and Applications, v. 26, issue 3, pp.573-580.
3) Olga Georgieva, Sergey Milanov, Petia Georgieva, 2014 Unsupervised EEG
biosignal discrimination, International Journal of Reasoning-based Intelligent
Systems, Vol.6, Nos3/4, pp.118-125.
4) Milanov S., O. Georgieva, P. Georgieva, 2013, Comparative Analysis of Brain Data
Clustering, Proceedings of Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and
Education [MIE 2013], 19-29 Sept. Sofia, Bulgaria, pp. 94-101.
5) Georgieva O., S. Milanov, P. Georgieva, 2013, Cluster Analysis for EEG Biosignal
Discrimination. IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent
SysTems and Applications INISTA 2013, 19-21 June, Albena, Bulgaria
В публикации 1) и 4) докторантът е водещ автор.
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6.4. Декларация за оригиналност
Декларирам, че дисертационният труд на тема “Извличане на зависимости в
потоци от данни“, представен във връзка с провеждането на процедура за придобиване
на образователната и научна степен "Доктор" в Софийски университет “Св. Климент
Охридски“, е мой труд.
Резултатите и приносите на проведеното дисертационно изследване са оригинални
и не са заимствани от изследвания и публикации, в които нямам участие. Цитиранията на
източниците на информация, текст, илюстрации, таблици, изображения и други са
обозначени според стандартите.
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