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INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

WSTĘP
Świat reprezentujemy w systemach komputerowych w sposób uprosz-
czony. W tym artykule będą to obiekty, z których każdy ma zbiór (ko-
lekcję) cech. Najprostszą do reprezentacji komputerowej cechą jest 
cecha binarna, inaczej dwuwartościowa. Cecha taka przybiera tylko 
dwie wartości: pozytywną i negatywną.

Jedną, interesującą nas binarną cechę obiektu będziemy traktować 
szczególnie i będziemy ją nazywać stanem obiektu. Obiekt ma zawsze 
jedną z dwóch wartości stanu: pozytywny albo negatywny. Stany te są 
wzajemnie wykluczające się, to znaczy, że jeżeli obiekt jest w stanie 
pozytywnym, to nie jest w negatywnym, zaś jeżeli jest w negatywnym, 
to nie jest w pozytywnym. Innymi słowy, obiekt nie może być częścio-
wo w stanie pozytywnym i częściowo w stanie negatywnym. Ponad-
to jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jaki jest rzeczywisty stan obiektu 
(ang. ground-truth), przynajmniej dla niektórych obiektów.

Przykład użycia tych definicji: obiektem jest klient, stanem jest 
informacja, czy klient kupił dany produkt. Klient albo kupił, albo nie 
kupił. Inny przykład: obiekt to osoba, stan to informacja, czy ta osoba 
jest chora na daną chorobę.

Mając obiekty mające stan, możemy wykonać test binarny, ina-
czej test dwu-klasowy, o którym mowa w tytule. Test binarny dostar-
cza stan obiektu. Nie jest to bezpośrednia obserwacja stanu, bo wtedy 
test nigdy by się nie mylił. Test wykorzystuje wnioskowanie oraz inne 
niż stan cechy obiektu. Test wykonujemy, gdy bezpośrednia obser-
wacja stanu jest trudna, czasochłonna, kosztowna czy zabroniona. 
Na przykład, jeżeli bycie chorym na chorobę wynika z występowa-
nia pewnej bakterii w określonym organie wewnętrznym, a przecież 
trudno bezpośrednio obserwować bakterie w tym organie, to można 
stworzyć test binarny, który wykorzystuje inne cechy badanej osoby, 
łatwiejsze do bezpośredniej obserwacji, takie jak temperatura skóry.

Test wykonujemy na obiektach, dla których nie znamy stanu, 
właśnie po to, aby go poznać. Inaczej jest przy badaniu jakości testu, 
ponieważ takie badanie wykonujemy na specjalnych obiektach, dla 
których znamy stan. Badając jakość, mamy stan zwracany przez test 
oraz rzeczywisty stan obiektu.

Na Rysunku 1 jest pokazanych 10 kółek. Przeprowadzamy test na ko-
lor, na przykład algorytmem rozpoznawania obrazów. Test zwraca war-
tość binarną, koło jest albo nie jest kolorowe. Algorytm może się pomylić, 
test dla kulki nr 0 jest poprawny, natomiast test dla kulki nr 1 jest błędny.

Istnieje wiele sposobów opisywania jakości testów binarnych. 
Przedstawienie najważniejszych z nich jest celem tego artykułu. Testy 
binarne są istotnym obszarem analizy danych i sztucznej inteligencji.

Dalej będziemy oznaczali przez N liczbę obiektów, przez P+ odse-
tek obiektów, które mają stan pozytywny, przez P- odsetek obiektów, 
które mają stan negatywny. Na Rysunku 1 mamy N=10, P+=0.5, P-=0.5.

Rysunek 1. Kolorowe i czarno-białe koła, przykład zbioru obiektów. W tabeli jest rzeczywisty stan 
obiektu oraz wynik testu binarnego. Wartość „TAK” oznacza koło kolorowe, „NIE” koło czarno-białe

MACIERZ POMYŁEK
Do określenia jakości testu wykorzystujemy obiekty, dla których zna-
my stan i wynik testu. Dla testów binarnych każdy taki obiekt jest 
jednym z 4 następujących przypadków:

 » obiekt w stanie pozytywnym, dla którego wynik testu jest pozy-
tywny; obiekt taki nazywamy prawdziwie pozytywnym (ang. true 
positive, TP),

 » obiekt w stanie negatywnym, dla którego wynik testu także jest nega-
tywny, nazywamy prawdziwie negatywnym (ang. true negative, TN),

 » obiekt w stanie pozytywnym, dla którego wynik testu jest nega-
tywny, nazywamy fałszywie negatywnym (ang. false negative, FN),

 » obiekt w stanie negatywnym z wynikiem testu pozytywnym to 
obiekt fałszywie pozytywny (ang. false positive, FP).

Obiekty, na których badamy jakość testu, nazywamy przykładami. 
Dla zbioru przykładów liczymy, ile jest prawdziwych pozytywów, 
prawdziwych negatywów, fałszywych pozytywów i fałszywych nega-
tywów. Liczby te, oznaczone TP, TN, FP i FN, pokazują jakość testu. 
Macierz pomyłek (ang. confusion matrix), czasami nazywana macie-
rzą błędów, to dla testów binarnych macierz z dwiema kolumnami 
i dwoma wierszami, zawierająca te liczby.

macierz pomyłek
stan

pozytywny negatywny
test pozytywny prawdziwie pozytywne (TP) fałszywie pozytywne (FP)

negatywny fałszywie negatywne (FN) prawdziwie negatywne (TN)

Macierz pomyłek dla przykładu z Rysunku 1 to:

4 2

1 3

Są 4 przykłady prawdziwie pozytywne (TP) – to kulki 2, 3, 4 i 5, kulki 
0, 8 i 9 to prawdziwe negatywy, kulki 6 i 7 to przykłady fałszywie po-
zytywne, a kulka 1 to fałszywy negatyw.

Ocena testów binarnych
Testy binarne są istotnym obszarem analizy danych. Istnieje wiele sposobów 
opisu jakości takich testów. Celem tego artykułu jest przedstawienie najważ-
niejszych z nich, czyli macierzy pomyłek, krzywych ROC, PR i krzywych kosztu.
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Zwróćmy uwagę, że TP+FP+FN+TN=N (N to liczba obiektów), 
P+=(TP+FN)/N, P-=(FP+TN)/N. Czasami pokazujemy znormalizo-
waną macierz pomyłek, to znaczy komórki macierzy zawierają liczby 
TP, FP, FN i TN podzielone przez N. Macierz taka jest wygodniejsza 
do oceny jakości testu, bo nie widać wielkości zbioru obiektów użytej 
do jej utworzenia. My jednak będziemy dalej posługiwać się pierwot-
ną (tzn. nieznormalizowaną) macierzą pomyłek.

Mając dwa testy i dwie macierze pomyłek, nie jest łatwo rozstrzy-
gnąć, który test jest lepszy, bo każdy test jest opisany przez 4 liczby. 
Gdy chcemy uzyskać możliwość szybkiej oceny jakości testu, to uży-
wamy wartości obliczanych na podstawie macierzy pomyłek, takich 
jak dokładność i błąd. Dokładność (ang. accuracy, Acc) to odsetek 
przykładów, dla których test jest poprawny, zaś błąd (ang. error, Err)  
to odsetek przykładów, dla których test nie jest poprawny.

Dla przykładu z kółkami z Rysunku 1 mamy dokładność 70%, zaś błąd 
to 30%.

Im wyższa dokładność, tym lepiej, w sytuacji idealnej dokładność 
jest równa 100%. Teoretycznie minimalna dokładność testu to 0%, gdy 
test za każdym razem się myli, ale w takiej sytuacji możemy podejmo-
wać decyzję odwrotną. Najgorszy test binarny ma dokładność 50%.

Dokładność i błąd to miary uproszczone, mogą one dawać fałszy-
wy obraz jakości testu. Jeżeli w naszym zbiorze 1000 osób 990 będzie 
zdrowych, a tylko 10 będzie chorych, a to test, który zawsze zwraca 
wartość „zdrowa”, ma wysoką dokładność Acc=99% (błąd 1%). Test 
ten jest bezużyteczny, on nigdy nie wykrywa chorych. Dlatego oprócz 
dokładności dostarczamy innych miar jakości testu.

Czułość (ang. sensitivity, true positive rate, TPR) to odsetek przy-
kładów prawdziwie pozytywnych wśród wszystkich mających stan 
pozytywny. Jeżeli wykryciem przez test nazwiemy wynik pozytywny 
testu, to czułością jest odsetek przykładów wykrywanych przez test 
do wszystkich przykładów, które powinny być wykryte. Jeżeli czułość 
wynosi 100% (maksymalna wartość), to znaczy, że wszystkie przy-
kłady, które powinny być wykrywane, są wykrywane. Nie oznacza to 
jednak, że test jest bezbłędny, bo osiągamy czułość 100% nawet wte-
dy, gdy są przykłady fałszywie pozytywne, czyli fałszywe wykrycia.

Swoistość (ang. specifity, true negative rate, TNR) to odsetek przy-
kładów prawdziwie negatywnych wśród wszystkich mających stan 
negatywny. Swoistość to odsetek przykładów, które nie są wykry-
wane, do wszystkich, które nie powinny być wykryte. Innymi słowy, 
swoistość 100% oznacza brak fałszywych wykryć.

Precyzja (ang. precision, positive predictive value, PPV) to odsetek 
przykładów mających stan pozytywny wśród wszystkich mających 
etykietę „pozytywny” przypisaną przez test. Precyzja pokazuje, jaki 
jest odsetek obiektów w stanie pozytywnym wśród pozytywnych wy-
ników testu. Jest to odsetek prawdziwych wykryć do wszystkich wy-
kryć. Precyzja 100% oznacza, że wszystkie wykrycia są prawdziwe.

Precyzja przewidywania negatywnego lub wartość predykcyjna 
ujemna (ang. negative predictive value, NPV) to odsetek przykładów ma-
jących stan negatywny wśród wszystkich negatywnych wyników testu.

Czułość, swoistość, precyzję obliczamy na podstawie macierzy 
pomyłek, a wzory zaprezentowano poniżej:

Parametry testów binarnych. TP, FP, FN i TN to wartości z macierzy pomyłek, kolejno 
ilość prawdziwych pozytywów, fałszywych pozytywów, fałszywych negatywów i praw-
dziwych negatywów.

   (dokładność)

   (błąd)

   (czułość)

   (swoistość)

   (precyzja)

   (wartość predykcyjna ujemna)

Jeżeli test rozpoznaje, czy osoba jest chora, to wysoka czułość ozna-
cza, że nie przegapimy osoby chorej, wysoka swoistość, że nie będzie-
my stresować osób zdrowych, zaś wysoka precyzja, że osoby z pozy-
tywnym wynikiem testu na pewno są chore.

Dla przykładu rozpoznawania kolorowych kółek, pokazanego na 
Rysunku 1:

czułość =  = 80%, 

swoistość =  = 60%, 

precyzja =  ≈67%, 

zaś wartość predykcyjna ujemna = 75%.

Podobnie jak dokładność, każda z przedstawionych miar jakości 
(czułość, swoistość, precyzja) może prowadzić do fałszywych wnio-
sków na temat jakości testu, gdy jest używana w pojedynkę. Aby temu 
zapobiec, podajemy kilka miar. Na przykład dla testu, który zawsze 
zwraca wartość „zdrowa”, badanego na zbiorze 990 osób zdrowych i 
10 chorych, mamy dokładność 99%, ale czułość to 0%. Czułość poka-
zuje, że nie ma sensu używać tego testu.

Pokazując jakość za pomocą dwóch odpowiednio dobranych 
miar, zawsze dostrzeżemy bezużyteczne testy. Możemy pokazać, jak 
nasz test zachowuje się dla przypadków pozytywnych i negatywnych. 
Typowe pary używane do raportowania jakości to czułość i swoistość 
albo czułość i precyzja. Umożliwiamy porównywanie testów, na pew-
no test A jest lepszy niż test B, jeżeli ma jednocześnie wyższą czułość 
i wyższą swoistość. Niestety, nie wiadomo, który test jest lepszy, jeżeli 
jeden ma wyższą czułość, a drugi wyższą swoistość. Wtedy albo de-
cydujemy, co jest dla nas bardziej istotne: czułość czy swoistość, albo 
obliczamy wspólną miarę. Popularna jest miara zdefiniowana jako 
średnia harmoniczna czułości i precyzji, patrz wzór poniżej.

Dla naszego przykładu z kółkami F1≈73%.
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KRZYWA ROC
Test binarny może mieć parametry, które wpływają na jego wynik. 
Wtedy miary jakości testu zależą od tych parametrów. Gdy chcemy 
czytelnie pokazać jakość testu dla różnych parametrów, macierz pomy-
łek już nie wystarczy.

Typowy przykład testu, który ma parametr, to test zwracający 
miarę pewności. Miara pewności może być obliczona, gdy test binar-
ny wykorzystuje wiele reguł lub wiele cech obiektu. Miarą pewności 
może być ilość reguł, które wspierają wynik, albo suma wag tych re-
guł, gdy reguły mają różne wagi. Załóżmy, że nasz test dostarcza licz-
bę od 0 do 1, która oznacza, jak bardzo test jest pewien, że wyniki 
jest pozytywny. Na przykład test może dostarczyć liczbę 0.3. Aby uzy-
skać wynik binarny, czyli wartość pozytywną lub negatywną, musimy 
przekształcić tę liczbę na odpowiednią etykietę. Takie przekształcenie 
realizujemy, wprowadzając parametr nazywany dalej progiem. Dla 
wartości powyżej progu uznajemy, że test zwraca wartość pozytyw-
ną, dla wartości mniejszej lub równej wartości progu uznajemy, że 
test zwraca wartość negatywną. Jeżeli próg wynosi 0.5, to wartość 0.3, 
uzyskana dla danego obiektu, generuje etykietę „obiekt jest w stanie 
negatywnym”.

Przykład takiego testu pokazano na Rysunku 2. Dla progu 0.5 
mamy takie same wyniki jak pokazano na Rysunku 1.

Jeżeli próg będzie miał wartość 0, to nasz test przypisze wszystkim 
obiektom wartość pozytywną. Oznacza to, że nie mamy przypadków 
prawdziwie negatywnych i fałszywie negatywnych, czyli mamy czu-
łość = 100% i swoistość = 0%. Jeżeli próg będzie miał wartość 1, to 
test przypisze wszystkim obiektom wartość negatywną, co da czułość 
= 0% i swoistość = 100%. Innymi słowy, dla naszego testu z parame-
trem (progiem) możemy uzyskać wiele różnych macierzy pomyłek, 
w tym dwie skrajne, dla progu 0 i progu 1.

Rysunek 2. Kolorowe i czarno-białe kółka, przykład do badania jakości testu binarnego. Wynik 
testu jest liczbą pomiędzy 0 i 1, im wyższa, tym test jest bardziej pewien, że kulka jest kolorowa

Jakość testu binarnego z parametrem (lub parametrami) przedsta-
wiamy graficznie, bo jest to bardziej czytelne, niż kolekcja macierzy 
pomyłek. Jedną z możliwości jest krzywa ROC (ang. receiver ope-
rating characterstic curve). Krzywa jest rysowana w prostokątnym 
układzie współrzędnych, oś pionowa to czułość, oś pozioma to 1 – 
swoistość. Macierz pomyłek jest jednym punktem na tej krzywej. Dla 
różnych parametrów testu otrzymujemy różne punkty. Rysunek 3 to 
krzywa ROC dla testu na kolor kulek z Rysunku 2. Krzywą uzyskano 
dla progów 0, 0.15, 0.25, 0.35, 0.5, 0.65, 0.75, 0.85 i 1. Zakładamy do-
datkowo, że próg możemy zmieniać w sposób ciągły, więc łączymy 
uzyskane punkty, dostając łamaną. Na wykresie nie pokazujemy war-
tości parametru (lub parametrów), nie pokazujemy wartości progu.

Wybór progów, dla których podaliśmy czułość i swoistość, nie był 
przypadkowy – są to wartości, które dają różne macierze pomyłek. 

Krzywa na Rysunku 3 nie jest gładka, nasz przykład używa jedynie 10 
obiektów do badania jakości tekstu. W rzeczywistości, dla większych 
zbiorów, krzywe wyglądają inaczej (Rysunek 4).

Rysunek 3. Macierz pomyłek, czułość i swoistość dla testu pokazanego na Rysunku 2, sto-
sując różne wartości progu. Po prawej krzywa ROC. Dla każdej wartości progu narysowano 
punkt, następnie połączono, tworząc łamaną

Krzywa ROC zawsze przechodzi przez punkt o współrzędnych <0,0>, 
który uzyskujemy wtedy, gdy test wszystkie przykłady oznacza jako ne-
gatywne (na przykład próg jest równy 1, gdy algorytm użyty wewnątrz 
testu zwraca wartość od 0 do 1). Krzywa przechodzi też przez punkt 
o współrzędnych <1,1>, wtedy test oznacza wszystkie przykłady jako 
pozytywne. Jeżeli na krzywej jest punkt <0,1>, to mamy test idealny, czy-
li dla zbioru obiektów, na którym badamy jakość, mamy taką wartość 
progu (lub takie wartości parametrów), że test ma 100% czułości i 100% 
swoistości (zero błędów). Dla testu, który daje wynik losowy, krzywa 
ROC to prosta przechodząca przez punkt <0,0> i <1,1> (Rysunek 4).

Rysunek 4. Krzywa ROC. Pokazano krzywą dla testu idealnego (zielona linia) i losowego 
zgadywania (niebieska, przerywana linia). Pokazano też obszary, które pozwalają ocenić, 
czy test jest wartościowy. Po prawej pokazano krzywe ROC dla trzech przykładowych 
testów A, B i C – każdy z nich jest lepszy niż losowe zgadywanie

Krzywa ROC dostarcza nam swoistość naszego testu, gdy chcemy 
mieć określoną czułość; znajdujemy wtedy punkt na krzywej dla da-
nej czułości. Podobnie możemy wyznaczyć czułość, gdy założymy 
swoistość. Krzywa ROC pozwala wybrać punkt pracy. Niestety war-
tości parametrów dla tego punktu pracy, na przykład wartości progu, 
nie ma na wykresie – musimy je dodatkowo obliczać.

Krzywa ROC pozwala ocenić przydatność testu. Jeżeli cała krzywa 
znajduje się w lewej górnej połowie, to test jest przydatny dla wszystkich 
wartości parametrów, co oznacza, że test daje wyniki lepsze niż losowe zga-
dywanie. Jeżeli krzywa znajdujze się całkowicie w prawej dolnej połowie, to 
test nie jest przydatny – lepiej brać wartość odwrotną niż zwraca test.

Jeżeli mamy dwie krzywe, dla dwóch różnych testów, to można 
jednoznacznie powiedzieć, który z testów jest lepszy tylko w sytuacji, 
gdy krzywe nie przecinają się, co pokazano na Rysunku 4. Jak wi-
dać, test A jest lepszy niż C, test B jest lepszy niż C, natomiast nie 
wiadomo, czy test A jest lepszy niż B. Jeżeli ustalimy interesującą nas 
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czułość, to wtedy zawsze możemy pokazać, który test jest lepszy. Dla 
czułości 80% test A z Rysunku 4 jest lepszy niż test B, bo ma wyższą 
swoistość. Dla czułości 90% test B jest lepszy niż A.

Pole pod krzywą ROC (ang. area under the ROC, AUC) jest wy-
godną formą oceny jakości testu. Wygodną, bo to jedna liczba. Dla 
testu idealnego pole to jest równe 1, dla losowego zgadywania pole to 
jest równe 0.5. Im wyższa wartość AUC, tym lepiej. Wskaźnik Ginie-
go dla testu binarnego jest natomiast podwójnym polem powierzchni 
pomiędzy krzywą ROC a krzywą ROC dla testu zwracającego war-
tości losowe. Wskaźnik ten dla testu idealnego jest równy 1, zaś dla 
testu losowego jest równy 0. Przykładową krzywą ROC i obszar do 
obliczania AUC i wskaźnika Giniego pokazano na Rysunku 5.

Rysunek 5. Obliczanie AUC i współczynnika Giniego dla testu binarnego. AUC to pole zielo-
nej figury, zaś współczynnik Giniego to pole ciemnozielonego obszaru pomnożony przez 2. 
Pokazano też zrównoważony błąd (EER)

Na Rysunku 5 pokazano jeszcze jeden parametr jakości testu: współ-
czynnik EER (ang. equal error rate, zrównoważony błąd). Podobnie 
jak AUC, jest to jedna liczba. Jest to błąd w przypadku, gdy mamy tyle 
samo przykładów fałszywie pozytywnych co fałszywie negatywnych. Im 
mniejsza wartość EER, tym lepiej, test idealny ma EER=0, losowe zgady-
wanie ma ERR=0.5. Wartość EER można odczytać z krzywej ROC.

KRZYWA PR
Krzywa ROC jest czytelnym sposobem oceny jakości testu binarne-
go. Podobną rolę pełni krzywa PR.

Krzywa PR (ang. precision-recall, recall to czułość) jest tworzona 
na podobnej zasadzie, co krzywa ROC. Na osi poziomej jest czułość, 
zaś na osi pionowej precyzja. Na wykres nanosi się punkty, które od-
powiadają określonej wartości parametru (lub parametrów) testu. 
Punkt tworzy się na podstawie macierzy pomyłek.

Przykładowa krzywa PR jest pokazana na Rysunku 6. Krzywa ta zo-
stała utworzona dla testu binarnego zwracającego kolor kółek, pokaza-
nego na Rysunku 2. Użyto macierzy pomyłek pokazanych na Rysunku 3.

Rysunek 6. Czułość i precyzja dla testu pokazanego na Rysunku 2, stosując różne wartości 
progu. Po prawej krzywa PR. Dla każdej wartości progu obliczamy macierz pomyłek 
i nanosimy punkt. Łącząc punkty, dostajemy łamaną

Jeżeli wszystkie przykłady test oznacza jako pozytywne (na przy-
kład próg jest równy 0), to czułość jest równa 100%, zaś precyzja 
jest równa stosunkowi obiektów pozytywnych i negatywnych. Jeże-
li wszystkie przykłady są oznaczone jako ujemne (na przykład próg 
jest równy 1), to nie można obliczyć precyzji – występowałoby wte-
dy dzielenie przez 0. Krzywa PR nie ma punktu dla czułości 0%, ale 
dla czułości bliskiej 0 mamy precyzję bliską 1. Losowe zgadywanie 
ma zawsze taką samą precyzję, równą odsetkowi przykładów pozy-
tywnych, my oznaczamy tę wartość jako P+. Krzywa PR dla losowe-
go zgadywania to prosta – przykład znajduje się na Rysunku 7. Test 
idealny pozwala osiągnąć czułość 100% i precyzję 100%, dla takiego 
testu krzywa PR zawiera punkt <1,1>.

Mając kilka krzywych, można jednoznacznie powiedzieć, który 
z testów jest lepszy tylko w sytuacji, gdy krzywe nie przecinają się. 
Lepszy jest test, którego krzywa leży powyżej. Krzywa PR pozwala 
zbadać, czy test jest użyteczny. Jeżeli krzywa leży w obszarze powyżej 
prostej dla losowego zgadywania, to warto go używać, jeżeli poniżej, 
to lepiej podejmować decyzję odwrotną, niż wynik testu.

Rysunek 7. Krzywa PR. Test losowy jest prostą y=P+ – P+ to odsetek obiektów w stanie po-
zytywnym. Jeżeli krzywa PR dla testu ma fragmenty powyżej tej prostej, to jest użyteczny. 
Test idealny przechodzi przez punkt <1,1>

W przypadku gdy stanem pozytywnym interesujemy się bardziej niż 
stanem negatywnym, na przykład gdy ilość obiektów w stanie pozy-
tywnym jest znikoma (problem typu szukanie igły w stogu siana), 
więcej widać na krzywej PR niż na krzywej ROC (Rysunek 8).

Dla każdego zbioru obiektów, na którym badamy test, istnieje 
wzajemnie jednoznaczne przekształcenie pomiędzy krzywą ROC 
i krzywą PR, to znaczy można utworzyć krzywą PR, mając krzywą 
ROC, oraz można utworzyć krzywą ROC, mając krzywą PR. Wyjąt-
kiem jest sytuacja, gdy czułość = 0, ale takie testy nie są przydatne.

Rysunek 8. Krzywa ROC (po lewej) i krzywa PR (po prawej) dla testów A (zielony) i B (czer-
wony). Krzywe ROC są podobne, na podstawie ich analizy trudno pokazać, który przypadek 
jest lepszy. Różnica na krzywych PR jest widoczna

Czasami posługujemy się polem pod krzywą PR (PR AUC), podob-
nie jak polem pod krzywą ROC (ROC AUC).
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KRZYWA KOSZTU
Krzywa kosztu pozwala pokazać, jak zachowuje się nasz test dla róż-
nych proporcji obiektów mających stan pozytywny i stan negatyw-
ny. Potrzeba takiego przedstawienia jakości testu wynika z tego, że 
test badamy na zbiorze obiektów, dla których znamy stan. Gdy testu 
będziemy używali dla nowych danych, to proporcje stanów mogą 
być inne. Oczywiście dbamy o to, aby proporcje w tych dwóch przy-
padkach były zbliżone, odpowiednio dobierając zbiór obiektów, na 
którym mierzymy jakość testu. Niestety nie mamy wpływu na zbiór, 
na którym test będzie używany „w produkcji” – do określania sta-
nu obiektów. Wiemy, że zbiór ten jest znacznie większy od zbioru, na 
którym określamy jakość.

Możemy dostarczyć rodzinę krzywych ROC, czy rodzinę krzy-
wych PR, dla różnych proporcji obiektów w stanie pozytywnym 
i negatywnym, wykorzystując podzbiory o różnych proporcjach 
utworzone z naszego zbioru obiektów o znanym stanie. Przedstawie-
nie wyniku za pomocą rodziny krzywych nie jest tak czytelne, jak 
krzywa kosztu.

Łamana pokazująca błąd testu dla różnych proporcji obiektów 
w stanie pozytywnym będzie nazywana krzywą kosztu.

Krzywa kosztu dla testu, który zawsze twierdzi, że obiekty mają 
stan negatywny (test gdzie zawsze czułość = 0%), jest prostą y=x. 
Krzywa kosztu dla testu, który zawsze zwraca wynik pozytywny (test 
gdzie swoistość =0%), jest prostą y=−x+1. Te przypadki graniczne 
pokazano na Rysunku 9.

Krzywa kosztu dla testów użytecznych powinna być wewnątrz 
trójkąta o wierzchołkach <0,0>, <0,5>, <1,0>, oznaczonego na Ry-
sunku 9 kolorem zielonym. Fragmenty krzywej, które wykraczają 
poza ten trójkąt, lepiej zastąpić przez proste dla stałego wyniku po-
zytywnego i dla stałego wyniku negatywnego. Będziemy mieć wtedy 
mniejszy błąd. Innymi słowy, zawsze można tak dobrać odpowiedź 
spośród: wynik testu, zawsze wynik pozytywny albo zawsze wynik 
negatywny, że błąd nie przekroczy 50%, niezależnie od proporcji 
obiektów w stanie pozytywnym w badanym zbiorze. Z tego powodu 
wykresy są ograniczone do wartości od 0 do 0.5 na osi pionowej.

Rysunek 9. Krzywa kosztu dla testu, gdzie zawsze zwracamy wynik pozytywny, i testu, gdzie 
zawsze zwracamy wynik negatywny. Testy użyteczne znajdują się w dolnej ćwiartce, to 
znaczy wewnątrz trójkąta <0,0>, <0.5, 0.5>, <1,0>, który jest oznaczony kolorem zielonym

Konstrukcja krzywej kosztu jest następująca. Dla zbioru obiektów 
i dla ustalonej wartości parametrów testu wyznaczamy macierz po-
myłek, a następnie czułość, swoistość i precyzję, co daje punkt na 
krzywej ROC i krzywej PR. W przypadku krzywej kosztu to nie bę-
dzie punkt, ale odcinek (co zostanie pokazane za chwilę), bo pokazu-
jemy błąd różnych proporcji obiektów w stanie pozytywnym i obiek-
tów w stanie negatywnym.

Błąd (Err) zdefiniowany został wcześniej:

Jeżeli nie będzie przykładów w stanie pozytywnym, to błąd jest od-
setkiem przypadków fałszywie pozytywnych do wszystkich przypad-
ków w stanie negatywnym:

Jeżeli nie ma przykładów w stanie negatywnym, to błąd jest odset-
kiem przypadków fałszywie negatywnych do wszystkich w stanie 
pozytywnym:

Mamy więc dwa punkty krzywej kosztu. Pozostałe tworzymy, za-
kładając, że do obliczania błędu zachowujemy proporcje pomiędzy 
przykładami, dla których test daje wynik poprawny i dla których 
test daje wynik błędny zarówno dla obiektów w stanie pozytyw-
nym, jak i obiektów w stanie negatywnym. Inaczej to ujmując, mając 
zbiór obiektów do badania jakości testu, generujemy podzbiory dla 
kolejnych wartości prawdopodobieństwa wystąpienia przykładów 
pozytywnych, czyli od 0 do 100%. Zakładamy, że w każdym takim 
podzbiorze odsetek błędów dla obiektów w stanie pozytywnym i dla 
obiektów w stanie negatywnym się nie zmieni, będzie taki sam, jak 
dla całego zbioru, to znaczy Err1 dla obiektów w stanie pozytywnym 
i Err2 dla obiektów w stanie negatywnym. Wtedy krzywa kosztu bę-
dzie prostą – przykład na Rysunku 10.

Innymi słowy, dla danego zestawu parametrów testu, na przykład 
dla ustalonego progu, krzywa kosztu to odcinek przechodzący przez 
punkt:

 

oraz 

tak jak pokazano na Rysunku 10. Oznaczmy przez p+ odsetek przy-
kładów pozytywnych w podzbiorze, dla którego wyznaczamy punkt 
na krzywej kosztu, p- to odsetek przykładów negatywnych:

Wtedy prostą możemy opisać równaniem:

Jeżeli przykładów pozytywnych jest bardzo mało, to minimalizując 
błąd, najlepiej zawsze zwracać wynik negatywny. Z drugiej strony, 
jeżeli przykładów pozytywnych jest bardzo dużo, to najlepiej zawsze 
zwracać wynik pozytywny. Pokazano to na Rysunku 10 po prawej 
stronie.
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Rysunek 10. Prosta pokazująca zachowanie testu binarnego dla określonego zestawu pa-
rametrów przy różnych proporcjach obiektów w stanie pozytywnym i w stanie negatywnym. 
Po prawej pokazano krzywą kosztu, minimalizując błąd

Na Rysunku 11 pokazano krzywą kosztu dla testu z Rysunku 1, wyge-
nerowaną z macierzy pomyłek TP=4, FP=2, FN=1, TN=3.

Rysunek 11. Krzywa kosztu dla testu na kolor z Rysunku 1

Krzywą kosztu stosujemy dla testów mających parametry, podobnie 
jak krzywą ROC czy krzywą PR. Dla każdego zestawu parametrów 
wyznaczamy prostą. Krzywa kosztu jest łamaną, która zapewnia naj-
mniejszy błąd. Taką krzywą kosztu, dla testu z parametrem na kolor 
kółek, gdzie możemy sterować wartością progu, pokazano na Rysun-
ku 12. Z tego rysunku wynika, że największy błąd równy 15% wystą-
pi, gdy obiektów w stanie pozytywnym będzie 75%. Gdy obiektów 
w obu stanach będzie tyle samo, to możemy mieć test z błędem 10%.

Rysunek 12. Krzywa kosztu dla testu na kolor kulek pokazanego na Rysunku 2, stosując 
różne wartości progu. Macierze pomyłek pokazano na Rysunku 3

UWZGLĘDNIANIE KOSZTÓW POMYŁEK
W niektórych przypadkach koszt przy pomyłkach typu fałszywy po-
zytyw jest inny niż przy fałszywych negatywach. Na przykład przy 
testach wykrywających poważną chorobę fałszywy pozytyw oznacza, 
że osoba zdrowa zostanie uznana za chorą, co kosztuje ją stres i nie-
potrzebne wizyty lekarskie. Fałszywy negatyw w tym przypadku, czy-
li gdy osoba chora zostanie uznana za zdrową, oznacza dla tej osoby 
pogorszenie się stanu zdrowia, co jest o wiele bardziej kosztowne.

Nierówne koszty pomyłek to co innego, niż nierówna liczba 
obiektów w stanie pozytywnym i w stanie negatywnym. W przypad-
ku testu na wykrycie choroby mamy więcej zdrowych (stan negatyw-
ny) niż chorych (stan pozytywny) – tutaj koszt fałszywego negatywu 
jest znacznie większy niż koszt fałszywego pozytywu. W przypadku 
testu wykrywającego przestępstwo mamy także nierównowagę obiek-
tów: jest więcej osób uczciwych (stan negatywny) niż nieuczciwych 
(stan pozytywny), natomiast koszt fałszywego negatywu (nieuczciwy 
zostanie uznany za uczciwego) jest znacznie mniejszy, niż koszt fał-
szywego pozytywu (uczciwy zostanie uznany za nieuczciwego).

Uwzględnienie kosztów pomyłek, szczególnie gdy te koszty znacz-
nie się różnią, pozwala nam lepiej wybrać właściwy test binarny lub 
lepiej opisać istniejący test.

Do naszych rozważań wprowadzamy macierz kosztów. Są to 4 licz-
by: koszt dla prawdziwych pozytywów, koszt dla fałszywych pozyty-
wów, koszt dla fałszywych negatywów i koszt dla prawdziwych pozy-
tywów. Mając macierz kosztów i macierz pomyłek, możemy obliczyć 
koszt testu, używając poniższego równania:

Na przykład dla macierzy pomyłek z testu pokazanego na Rysunku 1, 
czyli dla macierzy pomyłek:

TP=4 FP=2

FN=1 TN=3

i macierzy kosztów:

KTP=1 KFP=10

KFN=2 KTN=1

koszt w naszym doświadczeniu wynosi 29, zaś koszt średni (na jeden 
obiekt) to 2.9 (bo mamy 10 obiektów).

W rzeczywistych przypadkach koszt pomyłki jest wyższy niż 
koszt braku pomyłki, dlatego wygodniej nam będzie dalej posługi-
wać się różnicą pomiędzy kosztem pomyłki i kosztem braku pomyłki 
dla obiektów w stanie pozytywnym i obiektów w stanie negatywnym, 
czyli używając wartości CFN=KFN-KTP oraz CFP=KFP-KTN. Innymi sło-
wy, koszt testu KT, pokazany poprzednio, można przedstawić jako:

Na pierwszy i ostatni składnik kosztu nie mamy wpływu, jest to stały 
koszt testu dla obiektów w stanie pozytywnym (koszt KTP dla obiek-
tu) i dla obiektów w stanie negatywnym (koszt KTN). Innymi słowy, 
dla danego zbioru, na którym badamy jakość, te liczby zawsze będą 
takie same, niezależnie od parametrów testu. Jeżeli KTP=KTN, to ten 
koszt nie będzie nawet zależny od proporcji obiektów w stanie po-
zytywnym i obiektów w stanie negatywnym. Dalej będziemy badali 
średni koszt pomyłki, pomijając te składniki, czyli będziemy badali 
koszt oznaczany przez C, pokazany poniższym równaniem:
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Dla naszego przykładu CFP=9, CFN=1, a dla macierzy pomyłek z te-
stu pokazanego na Rysunku 1 średni koszt pomyłki to C=1.9.

Nasz wykres konstruujemy podobnie jak krzywą kosztu bez uwzględ-
niania macierzy kosztów.

1. Dla ustalonego parametru testu, na podstawie macierzy pomy-
łek, obliczamy koszt C dla poszczególnych wartości (od 0 do 1), 
łącząc odpowiednie punkty.

2. Punkt (1) powtarzamy dla wielu parametrów testu, na przykład 
dla wielu progów.

3. Wynikowa krzywa to łamana, która daje najmniejszy koszt C.

Poniżej pokazano, że krzywa kosztu z uwzględnieniem macierzy 
kosztów, tworzona w punkcie 1, będzie prostą, w odpowiednim ukła-
dzie współrzędnych. Krzywą kosztu będziemy wyznaczać dla kolej-
nych wartości p+, obliczając wartość C.

Maksymalna wartość C wystąpi wtedy, gdy wszystkie decyzje te-
stu będą błędne, to znaczy będziemy mieć błąd o koszcie dla wszyst-
kich przykładów w stanie pozytywnym, a także błąd o koszcie dla 
wszystkich przykładów w stanie negatywnym:

max 

Przez C’ oznaczamy średni koszt unormowany – patrz równanie po-
niżej. Koszt ten ma wartości od 0 do 1.

Powyższe wyrażenie  można zapisać inaczej:

Wartość p’+ to miara uwzględniająca prawdopodobieństwo wystą-
pienia obiektu w stanie pozytywnym i macierz kosztów – będziemy 
tę wartość nazywać unormowanym prawdopodobieństwem wystą-
pienia obiektu w stanie pozytywnym. Podobnie p’- to unormowane 
prawdopodobieństwo obiektów w stanie negatywnym.

Równanie opisujące C’ jest bardzo podobne do równania:

definiującego prostą na krzywej kosztów. Innymi słowy, krzywa kosz-
tów, gdy na osi X będzie p’+, a na osi Y wartość C’, będzie identyczna jak 
krzywa kosztów, gdy na osi X jest p+, a na osi Y jest błąd. Co więcej, p’+ 
jest rosnące dla 0≤p+≤1, p’+=0, gdy p+=0, p'+=1, gdy p+=1, p_=1–p+.

Rysunek 13. Krzywa kosztu, uwzględniając macierz kosztów dla testu na kolor kółek 
pokazanego na Rysunku 2, stosując różne wartości progu

Krzywa kosztu uwzględniająca macierz kosztów jest identyczną ła-
maną co krzywa kosztu bez uwzględniania tej macierzy, jeżeli za-
stosujemy współrzędne C’ i p’+. Na osi poziomej jest unormowane 
prawdopodobieństwo wystąpienia klasy pozytywnej, na osi pionowej 
jest średni koszt znormalizowany. Rysunki 13 i 12 różnią się jedynie 
zmiennymi na osiach. Krzywa kosztu jest łamaną, która zapewnia 
najmniejszy średni błąd znormalizowany.

Jeżeli koszt pomyłki, gdy mamy fałszywy pozytyw, to 9, a koszt 
fałszywego negatywu to 1, czyli CFP=9, CFN=1, to największy średni 
koszt pomyłki dla testu przedstawionego na Rysunku 13 będzie dla 
p’+=0.75, czyli gdy będzie około 96% obiektów w stanie pozytywnym: 

( )

Wtedy średni koszt pomyłki będzie wynosił C’=0.15, co oznacza 
C≈0.12. Dla równej liczby obiektów w stanie pozytywnym i negatyw-
nym (p+=0.5), przy wspomnianych kosztach pomyłek (CFP=9, CFN=1), 
p’+=0.1, co oznacza średni błąd C’=0.02, czyli C=0.1. Test minima-
lizujący błąd jest reprezentowany przez prostą przechodzącą przez 
punkty <0,0>, <1,0.2>. Test ten odpowiada progowi 0.65 na Rysunku 
2. Dla takiego testu mamy tylko jeden przykład klasyfikowany błęd-
nie (fałszywy negatyw).

PODSUMOWANIE
Opisane w tym artykule testy binarne są nazywane w uczeniu ma-
szynowym klasyfikatorami binarnymi. Test jest realizowany przez 
algorytm, którego parametry są obliczane na podstawie przykładów 
o znanym stanie w taki sposób, aby algorytm z tymi parametrami 
miał określone właściwości – na przykład minimalizował błąd.

Uogólnieniem testu binarnego są testy wieloklasowe – wtedy za-
kładamy, że stan obiektu opisujemy przez wiele wzajemnie wyklucza-
jących się wartości. Istnieją metody oceny takich testów, ale to już jest 
materiał na osobny artykuł.

ROBERT M. NOWAK

rno@o2.pl

Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki na Politechnice Warszawskiej. Zainteresowania: bioinforma-
tyka, programowanie, sztuczna inteligencja.
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