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STRESZCZENIE 

Przedmiotem pracy jest klasyfikacja danych sekwencyjnych. W jej treści 
przedstawiono definicje, niezbędne do zrozumienia opisywanego zagadnienia oraz 
wskazano podstawowe zastosowania klasyfikacji danych sekwencyjnych.  

Ponadto w pracy zawarty jest przegląd technik służących klasyfikacji danych 
sekwencyjnych. Przedstawione zostały trzy grupy klasyfikatorów, bazujące na: 
rachunku prawdopodobieństwa, dystansie między sekwencjami oraz cechach 
odkrywanych na podstawie danych trenujących. Wśród opisanych technik klasyfikacji 
zaprezentowano między innymi: ukryty model Markowa, sieci neuronowe, metodę 
najbliższych sąsiadów i klasyfikację opartą o wzorce wyłaniające. 

Praca zawiera również opis i przedstawia badania dwóch algorytmów. Pierwszy z 
nich opiera swoje działanie na wzorcach sekwencyjnych. W przypadku tego algorytmu 
zbadana została jakość klasyfikacji dla kilku jego modyfikacji, które polegały na 
zmianie odkrywanego wzorca. Zbadane zostały: wzorce sekwencyjne, domknięte 
wzorce sekwencyjne, wzorce reprezentujące oraz minimalne wzorce wyróżniające. 
Drugi badany algorytm bazuje na reprezentacji falkowej sekwencji. 
 
 
 
Słowa kluczowe: klasyfikacja, dane sekwencyjne, wzorce sekwencyjne 
 
 
 

CLASSIFIACTION OF SEQUENTIAL DATA 

The main subject of the thesis is supervised classification of sequential data. The 
thesis defines the classification problem. Basic real-world applications for sequence 
classification have been presented. 

The thesis includes review of modern sequence classification techniques. Three 
main groups of sequence classification have been presented: classification based on 
features extracted from training data, classification based on sequence similarity and 
dissimilarity measures, classification based on statistical models. The review includes: 
hidden Markov models, artificial neural networks, nearest neighbors method and 
classification emerging substrings. 

In the thesis two data classification algorithms have been presented and examined. 
The first of them is based on sequential pattern mining. Classification accuracy has been 
tested for different pattern types. Frequent sequences, closed sequences, discriminating 
sequences and minimal distinguish sequence patterns have been tested. The second 
described algorithm is based on wavelet representation of sequential data. 
 
 
 
Keywords: classification, sequences, frequent sequence mining 
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1  Wstęp 

1.1  Wprowadzenie 

Eksploracja danych to jedna z najbardziej popularnych 

i najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej informatyki. 

Jednym z jej podstawowych zagadnień jest eksploracja danych 

sekwencyjnych. Sekwencje idealnie nadają się do modelowania wielu 

występujących w rzeczywistości zjawisk. Dźwięki, teksty czy łańcuch 

DNA bez wątpienia mają charakter sekwencyjny.  

Jednym z przełomowych momentów w analizie danych 

sekwencyjnych była publikacja [7] z 1995 roku, autorstwa R. Agrawala i 

S. Srikana, wprowadzająca pojęcie sekwencji częstych. Od tamtej pory, 

powstało wiele algorytmów bazujących na wzorcach sekwencyjnych i ich 

modyfikacjach.  Wzorce zaczęły być wykorzystywane do rozwiązywania 

podstawowych problemów eksploracji danych, w tym klasyfikacji.   

Poza technikami związanymi z wzorcami sekwencyjnymi, istnieje 

wiele podejść do problemu klasyfikacji sekwencji. Część z nich bazuje 

na rachunku prawdopodobieństwa, inne opierają swoje działanie na 

funkcjach wyznaczających dystans między sekwencjami.  

Ze względu na różnorodność metod i zastosowań klasyfikacja 

danych sekwencyjnych jest bardzo interesująca. Tej dziedziny dotyczy 

niniejsza praca. 

1.1.1  Cel pracy 

Praca ma dwa podstawowe cele. Pierwszy z nich, to  

przedstawienie problemu klasyfikacji danych sekwencyjnych oraz 

omówienie podstawowych technik rozwiązywania tego problemu. Praca 

obejmuje szeroki opis współcześnie stosowanych metod klasyfikacji. 

Metody dobrane zostały tak, aby przedstawić wiele różnych podejść do 

opisywanego problemu. 

Drugim celem pracy jest omówienie i przebadanie dwóch 

algorytmów klasyfikacji danych sekwencyjnych.  Eksperymenty 
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przeprowadzone w ramach pracy skupiają się na skuteczności 

opisywanych metod. Pierwszy z badanych algorytmów to uniwersalny 

algorytm klasyfikacji, oparty na sekwencjach częstych. Drugi algorytm, 

może zostać zastosowany jedynie do pewnego wąskiego grona 

zastosowań. Dodatkowo, dla pierwszego algorytmu, badana jest jakość 

klasyfikacji dla kilku jego modyfikacji.  

1.1.2  Zawartość pracy 

Praca została podzielna na rozdziały, które dotyczą następujących 

zagadnień: 

Rozdział drugi przedstawia problem klasyfikacji danych 

sekwencyjnych. Zawarte są w nim podstawowe definicje. Dodatkowo 

opisuje on do jakich rzeczywistych zastosowań można wykorzystać 

klasyfikację danych sekwencyjnych. 

Rozdział trzeci zawiera przegląd literatury przedstawiającej 

metody klasyfikacji danych sekwencyjnych. Został on podzielony na 

pięć części: 

Część pierwsza opisuje klasyfikacje za pomocą przyrostkowych 

drzew przewidujących. 

W części drugiej zaprezentowany został klasyfikator 

wykorzystujący ukryty model Markowa.  

Część trzecia opisuje rożne metody oceny dystansu między 

danymi sekwencyjnymi. Dodatkowo opisana została metoda 

najbliższych sąsiadów. 

Część czwarta zawiera informacje na temat sieci neuronowych. 

Część ta zawiera także informacje na temat sposobu kodowania danych 

sekwencyjnych, tak aby nadawały się do klasyfikacji za pomocą sieci 

neuronowych. 

Część piąta opisuje klasyfikację danych z wykorzystaniem 

podłańcuchów wyskakujących i wyłaniających. 

Rozdział czwarty zawiera informacje na temat metody klasyfikacji 

wykorzystującej wzorce sekwencyjne. W ramach rozdziału 
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przedstawione zostały różne rodzaje wzorców. Wszystkie opisywane 

rodzaje zostały przebadane na przykładzie klasyfikacji danych 

biologicznych.  

W rozdziale piątym omówiona została technika klasyfikacji 

danych wykorzystująca reprezentację falkową sekwencji. Poza opisem 

działania, rozdział ten zawiera badania jakości klasyfikacji opisywanego 

algorytmu. 

Rozdział szósty zawiera podsumowanie pracy. 
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2   Klasyfikacja danych sekwencyjnych 

2.1  Definicja problemu 

2.1.1  Klasyfikacja 

Klasyfikacja danych to jeden z podstawowych problemów, którymi 

zajmuje się eksploracja danych. Polega on na tym, że na podstawie 

znanych przykładów, podzielonych na pewne grupy, nazywane klasami, 

próbujemy odgadnąć do jakiej klasy należą inne dane. Podstawowymi 

pojęciami związanymi z klasyfikacją są: 

• Klasa – zbiór obiektów zbliżonych do siebie (względem 

jakiejś miary). 

• Dane trenujące – zbiór danych podzielonych na klasy, na 

których podstawie algorytm przydziela nowe elementy do 

odpowiednich klas. 

• Dane testowe – dane, na podstawie których oceniamy 

jakość algorytmu klasyfikacji. Dane, dla których znamy ich 

prawidłową klasę. 

• Dokładność klasyfikacji – najprostsza z metod oceny jakości 

klasyfikacji, wyliczana jako stosunek ilości dobrze 

zaklasyfikowanych danych, do wielkości zbioru testowego. 

Przykładowe zastosowania problemu klasyfikacji to między innymi 

rozpoznawanie pisma, rozpoznawanie mowy lub przewidywanie 

wystąpienia chorób na podstawie danych pacjenta. 

2.1.2  Dane sekwencyjne 

Dane sekwencyjne idealnie nadają się do modelowania niektórych 

wycinków rzeczywistości. Jako przykład można podać cykliczne zakupy 

dokonywane przez jednego klienta w sklepie internetowym lub serie 

nawigacji na pewnym portalu internetowym. Wiele sekwencji występuje 

w  przyrodzie. Przykładem mogą być dane biochemiczne, takie jak 

struktura pierwszorzędowa białek czy łańcuchy DNA. 
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Jest wiele różnych rodzajów sekwencji. Jednym z najbardziej 

znanych rodzajów sekwencji jest ta zaproponowana przez R. Agrawala 

i R. Srikanta [7]: 

Definicja. Sekwencja. 

Sekwencja � to uporządkowana lista zbiorów zdarzeń, oznaczana jako: 

S = �i�, … , i	
��i�, … , i	�� … �i�, … , i	�. 
Przykładem takiej sekwencji są zakupy dokonywane, przez jednego 

klienta, w pewnym sklepie komputerowym: 

� = ���������, �������������, ��� ��������!�����, "��#��#�� 
 Niniejsza praca dotyczy jedynie pewnego podzbioru sekwencji 

w rozumieniu R. Agrawala i R. Srikanta. Opisywanym sekwencjom 

narzucone są dwa ograniczenia: 

• Zbiory zdarzeń są jednoelementowe. 

• Zdarzenia należą do znanego z góry, skończonego alfabetu 

symboli, oznaczanego jako Σ. 

Przykładami takich sekwencji mogą być łańcuchy DNA, zbudowane na 

podstawie czteroelementowego alfabetu nukleotydów lub białka 

zbudowane z dwudziestoelementowego alfabetu aminokwasów.   

2.2  Zastosowania 

Klasyfikacja danych sekwencyjnych wykorzystywana jest w wielu 

różnych dziedzinach nauki. W tym rozdziale przedstawione są niektóre 

z nich. 

2.2.1  Dane biologiczne 

Zdecydowana większość literatury dotyczącej klasyfikacji 

sekwencji dotyczy klasyfikacji danych biologicznych [12]. Algorytmy 

klasyfikacji mogą zostać wykorzystane do: 

• Wskazania, czy w danym fragmencie łańcucha DNA 

zakodowana jest informacja genetyczna. 
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• Stwierdzenia, czy dany fragment DNA wykorzystywany jest 

w procesie syntezy białek. 

• Przydzielenia pewnego białka do rodziny – czyli grupy 

o podobnych cechach lub funkcjach.  

2.2.2  Klasyfikacja dokumentów 

2.2.2.1  Klasyfikacja pod względem treści 

Kolejnym przykładem zastosowania algorytmów klasyfikacji 

danych sekwencyjnych jest klasyfikacja dokumentów pod względem 

treści [18]. Każdy tekst może zostać przekształcony w sekwencję. Aby 

tego dokonać, konieczne jest odpowiednie przygotowanie tekstu [22]. 

Niezbędne kroki to: 

1. Usunięcie wyrazów nie niosących ze sobą cennej informacji, 

występujących w większości tekstów, niezależnie od 

tematyki. Na przykład: „i”, „to”, „a”.  

2. Przekształcenie słów na tematy wyrazu. Temat wyrazu to 

część wyrazu, która nie uczestniczy w odmianie. 

Przykładem może być przekształcenie wyrazów: „domowy”, 

„domu”, „domem”, „domami” na temat „dom”. 

3. Przekonwertowanie sekwencji tematów wyrazów 

w sekwencję symboli alfabetu. 

Klasyfikacja dokumentów może być wykorzystana do 

przydzielenia odpowiednich grup tematycznych witrynom internetowym, 

w celu ułatwienia wyszukiwania. Innym zastosowaniem, może być 

przeszukiwanie portali informacyjnych i klasyfikacja artykułów pod 

względem tematycznym. Następnie zaklasyfikowane artykuły mogą być 

wysyłane do osób zainteresowanych daną tematyką. Innym 

zastosowaniem klasyfikacji dokumentów jest analiza otrzymywanej 

poczty elektronicznej i oddzielenie wiadomości pożądanych od 

niepożądanych.  
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2.2.2.2  Klasyfikacja dokumentów XML pod względem struktury 

Algorytmy, przeznaczone do klasyfikacji sekwencji, mogą zostać 

przeznaczone do klasyfikacji dokumentów XML pod względem 

struktury [25]. Dokumenty XML są powszechnie używane do 

przekazywania danych między aplikacjami biznesowymi.   

Dokumenty XML mają strukturę drzewiastą, jednak bardzo prosto 

można przedstawić je jako sekwencje. Wystarczy każdy element 

występujący w dokumencie XML zmapować na symbol alfabetu. Dzięki 

takiej operacji, możemy klasyfikować dokumenty jedynie pod względem 

struktury, a nie zawartej w nich treści. W wielu przypadkach takie 

podejście do problemu jest bardziej pożądane.  

2.2.3  Analiza ruchu sieciowego 

2.2.3.1  Wykrywanie robotów sieciowych 

Sieć WWW jest obecnie przeglądana w sposób automatyczny przez 

programy zwane robotami [23]. Mają one na celu pobieranie 

i przetwarzanie informacji zawartej na stronach. Informacje te zbierane 

są w różnych celach, w szczególności: 

• Przeglądania sieci w celu zaindeksowania stron 

w wyszukiwarkach. 

• Wyszukiwania wadliwych odnośników,  w celu zgłoszenia 

błędów administratorom serwisów. 

• Zbierania opublikowanych adresów e-mail, danych 

osobowych, informacji o cenach. 

Działalność robotów sieciowych może być szkodliwa. Na przykład: 

dla firmy tworzącej statystyki, dotyczące wizyt  na jej stronie 

internetowej, wszelkie wizyty robotów w pewien sposób przekłamują 

wyniki. Drugim aspektem jest wykorzystywanie przez roboty dostępnej 

przepustowości, co wiąże się z pogorszeniem dostępności serwisu dla 

innych użytkowników. Roboty sieciowe są także problematyczne dla 

stron internetowych, na których pojawiają się reklamy. W uproszczeniu, 

właściciele tych stron otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość 
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uzależniona jest od liczby użytkowników klikających w daną reklamę. 

Takie zachowanie może być symulowane przez roboty, co naraża na 

straty agencję reklamową. 

 Jednym z rozwiązań blokujących roboty jest blokowanie adresów 

IP komputerów, na których pracują. Rozwiązanie to nie blokuje jednak 

nowych robotów. Klasyfikacja sekwencji nawigacji, pochodzących 

z konkretnej maszyny, może pozwolić na zidentyfikowanie niechcianych 

robotów i zablokowanie ich adresów IP automatycznie.      

2.2.3.2  Klasyfikacja użytkowników 

Innym interesującym zastosowaniem jest klasyfikacja 

użytkowników stron internetowych. Można tego dokonać na podstawie 

ścieżek nawigacji [24].  Taka wiedza daje wiele możliwości. Autorzy 

artykułu [24] proponują wykorzystanie tej wiedzy na potrzeby systemu 

edukacyjnego. Działanie takiego systemu polegałoby na 

dostosowywaniu treści do odkrytego profilu użytkownika.  

Analogicznie, profile użytkowników, odkrywane w identyczny 

sposób, mogą pomóc agencjom reklamowym, w celu lepszego doboru 

wyświetlanych reklam. 
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3  Przegląd metod klasyfikacji danych 

sekwencyjnych 

3.1  Przewidujące drzewa przyrostkowe 

Pierwsza opisywana metoda należy do grupy metod opartych 

o rachunek prawdopodobieństwa. Wykorzystuje ona strukturę danych, 

nazywaną drzewem przyrostkowym. Metoda ta została zaproponowana 

w artykule [1].  

Na początku rozdziału przedstawione są podstawowe pojęcia, 

które niezbędne są do zrozumienia omawianej techniki. W dalszej części 

wytłumaczona została zasada działania klasyfikatora oraz techniki 

poprawiające jego jakość i szybkość działania. 

3.1.1  Podstawowe pojęcia 

Drzewo przyrostkowe budowane jest na podstawie sekwencji, 

która zbudowana jest na podstawie znanego alfabetu Σ. Drzewo 

przyrostkowe ma następujące właściwości: 

• Korzeniem drzewa jest węzeł zawierający wyraz pusty, 

oznaczany symbolem %.  

• Z każdego węzła drzewa, który nie jest liściem, wychodzą 

krawędzie oznaczone kolejnymi symbolami alfabetu. 

• Każdy węzeł oznaczony jest wyrazem, który może zostać 

złożony poprzez połączenie symboli znajdujących się 

w drodze od węzła do korzenia. Wyraz ten oznaczany jest 

symbolem #. 

• Każdy węzeł, poza korzeniem, zawiera w sobie wektor 

o rozmiarze równym ilości symboli należących do alfabetu. 

Wartości te oznaczają kolejno prawdopodobieństwo 

wystąpienia � − ��'�  symbolu po wyrazie #. Wektor ten 

oznaczany jest symbolem )*. 

• W korzeniu drzewa również występuje wektor o długości 

równej długości alfabetu, ale zawiera on 



 

prawdopodobieństwa wystąpienia 

w modelowanej sekwencji.

• Wysokość drzewa ustalana jest 

Załóżmy, że dana jest sekwencja 

dwuelementowym alfabecie 

wysokość drzewa wynosi dwa.

sekwencji � wyglądało

Przewidujące drzewo przyrostkowe:

3.1.2  Klasyfikacja za pomocą drzew przyrostkowych

Powyżej opisane drzewa przyrostkowe mogą być wykorzystane do 

klasyfikacji danych sekwenc

trenowania, metoda

wydajności tej metody

3.1.2.1  Metoda klasyfikacji

W wierzchołkach drzewa przyrostkowego jesteśmy w stanie 

przechowywać prawdopodobieństwa dla więcej niż 

Dzięki temu spostrzeżeniu jesteśmy 

klasyfikatora. Aby tego dokonać, wystarczy dla

trenującego zbudować po jednym drzewie przewidującym.

zliczania prawdopodobieństw jest dla każd

{a}

P(a|a)=(0,5)    P(b|a)=0,5

{aa} 

P(a|aa)=0     P(b|aa)=1
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prawdopodobieństwa wystąpienia � − ��'�
modelowanej sekwencji. 

Wysokość drzewa ustalana jest jako parametr

ałóżmy, że dana jest sekwencja � = +��,��,��,-,
dwuelementowym alfabecie Σ � +�, ,-. Niech parametr oznacza

wysokość drzewa wynosi dwa. Przewidujące drzewo przyrostkowe, dla 

wyglądałoby tak jak na poniższym rysunku: 

Przewidujące drzewo przyrostkowe: 

Klasyfikacja za pomocą drzew przyrostkowych

Powyżej opisane drzewa przyrostkowe mogą być wykorzystane do 

klasyfikacji danych sekwencyjnych. Poniżej przedstawiony jest sposób 

metoda klasyfikacji oraz techniki służące poprawieniu 

metody. 

Metoda klasyfikacji 

W wierzchołkach drzewa przyrostkowego jesteśmy w stanie 

przechowywać prawdopodobieństwa dla więcej niż jednej sekwencji.

Dzięki temu spostrzeżeniu jesteśmy w stanie zbudować

tego dokonać, wystarczy dla każdej klasy z

zbudować po jednym drzewie przewidującym.

zliczania prawdopodobieństw jest dla każdej klasy niezależny

{} 

P(a)=(0,67)     P(b)=(0,33)

{a}

P(a|a)=(0,5)    P(b|a)=0,5

{ab} 

P(a|ab)=1    P(b|ab)=0

{b} 

P(a|b)=1    P(b|b)=0

{ba} 

P(a|ba)=1     (b|ba)=0 P(a|bb)=0     (b|bb)=0

��'� symbolu 

jako parametr. 

, zbudowana na 

Niech parametr oznaczający 

idujące drzewo przyrostkowe, dla 

 

 

Klasyfikacja za pomocą drzew przyrostkowych 

Powyżej opisane drzewa przyrostkowe mogą być wykorzystane do 

tawiony jest sposób 

służące poprawieniu 

W wierzchołkach drzewa przyrostkowego jesteśmy w stanie 

jednej sekwencji. 

budować prosty model 

każdej klasy ze zbioru 

zbudować po jednym drzewie przewidującym. Proces 

niezależny, co za tym 

P(a|b)=1    P(b|b)=0

{bb} 

P(a|bb)=0     (b|bb)=0
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idzie może zostać przeprowadzony równolegle we wszystkich klasach, 

w celu poprawienia szybkości budowy modelu. 

Klasyfikacja na podstawie tego modelu przebiega w dwóch 

krokach. Pierwszy z nich polega na obliczeniu, dla każdej klasy, 

prawdopodobieństwa przynależności do niej. Prawdopodobieństwo 

obliczane jest za pomocą przedstawionego poniżej wzoru: 

!./(�) � 0 ).123 456 (/7)
89�  

Gdzie � oznacza klasyfikowaną sekwencję, : oznacza klasę, !./ oznacza prawdopodobieństwo, że sekwencja S należy do klasy :. 

Dodatkowo �8 oznacza � − �� symbol należący do klasyfikowanej 

sekwencji, a ).123 456 (/7)
 jest prawdopodobieństwem wystąpienia 

symbolu �8 pod warunkiem wystąpienia wcześniejszych znaków. 

Ponieważ niemożliwe jest zapamiętanie prawdopodobieństw 

warunkowych dla wszystkich sekwencji, brane pod uwagę jest 

prawdopodobieństwa maksymalnego przyrostka, który obecny jest 

w przewidującym drzewie. Dla wyjaśnienia tego pojęcia posłużę się 

przykładem, w którym wyznaczane jest prawdopodobieństwo, 

że sekwencja � � +�,��,- należy do klasy opisywanej przez drzewo 

znajdujące się powyżej. 

!./(�,��,) � !(�) ∗ ! <,�= ∗ ! > ��,? ∗ ! > ��,�? ∗ !( ,�,��) 
Ponieważ sekwencje +�,�- i +�,��- nie występują w przewidującym 

drzewie przedrostkowym, prawdopodobieństwa zastępowane są 

następującymi wartościami: 

• ! > @@A@? zamieniane jest na ! > @A@? 

• ! > A@A@@? zamieniane jest na ! > A@@? 

Czyli prawdopodobieństwo, że sekwencja � � +�,��,- należy do 

klasy opisywanej przez powyższe drzewo wynosi: 

!./(�,��,) � !(�) ∗ ! <,�= ∗ ! > ��,? ∗ ! > �,�? ∗ ! < ,��= 
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!./(�,��,) � 0,67 ∗ 0,5 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 0.33 

Drugi krok klasyfikacji wykonywany jest po obliczeniu 

prawdopodobieństw dla wszystkich klas. Klasa o największym 

prawdopodobieństwie przypisywana jest klasyfikowanej sekwencji. 

3.1.2.2  Optymalizacja i poprawa jakości 

Przewidujące drzewa przyrostkowe, w formie opisanej powyżej, 

mają dwie olbrzymie wady. Po pierwsze: ilość pamięci potrzebna do 

przetrzymywania drzewa o wystarczającej wysokości, zbudowanego na 

alfabecie, który ma wiele znaków jest ogromna. Po drugie: ponieważ 

działanie klasyfikatora oparte jest na iloczynie prawdopodobieństw, 

jedna anomalia polegająca na tym, że dany symbol występuje po ciągu, 

po którym nie wystąpił ani razu wśród danych trenujących, spowoduje 

automatyczne odrzucenie klasy. Może prowadzić to do bardzo dużych 

błędów i znacząco pogorszyć jakość zbudowanego klasyfikatora. 

Oba problemy można rozwiązać w prosty sposób:  

Problem zajętości pamięci może zostać rozwiązany poprzez użycie 

mechanizmu przycinania. Polega on na tym, że jeżeli otrzymamy 

prawdopodobieństwo mniejsze niż zadany próg, to nie rozwijamy dalej 

drzewa. Dla omawianego przykładu nie ma sensu trzymać wierzchołka +,,- , ponieważ jak wskazuje wektor znajdujący się w jego rodzicu nie 

ma szansy, aby po symbolu , wystąpił ponownie ten sam symbol. Próg 

graniczny prawdopodobieństwa jest ustawiany jako parametr 

algorytmu. 

Dla rozwiązania drugiego problemu wystarczy, w miejscach gdzie 

prawdopodobieństwo wystąpienia pewnego symbolu wynosi zero, 

zastąpić tę wartość jakąś małą, niezerową wartością. Dla spójności 

logicznej trzeba również pomniejszyć pozostałe wartości 

prawdopodobieństwa, tak aby sumowały się do jedynki.  

Załóżmy, że minimalnym progiem potrzebnym do przycinania 

drzewa jest wartość 0,001. Wartość minimalnego prawdopodobieństwa 



 

również wynosi 0,001
przykładu, wygląda następująco:

 Zmodyfikowane przewidujące drzewo przy

 

{aa}

P(a|aa)=0.001    P(b|aa)=0.999
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001. Drzewo przedrostowe, dla omawianego w tej pracy 

wygląda następująco: 

przewidujące drzewo przyrostkowe: 

 

{} 

P(a)=0,67)    P(b)=0,33

{a} 

P(a|a)=0,5     P(b|a)=0,5

P(a|aa)=0.001    P(b|aa)=0.999

{ab}

P(a|ab)=0.999    P(b|ab)=0.001

{b}

P(a|b)=0.999    P(b|b)=0.001

dla omawianego w tej pracy 

 

P(a|ab)=0.999    P(b|ab)=0.001

{b}

P(a|b)=0.999    P(b|b)=0.001
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3.2  Klasyfikacja w oparciu o ukryty model Markowa 

Metoda opisana w tym rozdziale również oparta jest na rachunku 

prawdopodobieństwa. Metoda ta jest powszechnie stosowana przy 

klasyfikacji mowy. Działanie klasyfikatora opiera się na ukrytym 

modelu Markowa [19]. 

3.2.1  Ukryty model Markowa 

Ukryty model Markowa pozwala na wyliczenie 

prawdopodobieństwa, że dana sekwencja zdarzeń została wygenerowana 

przez ten model. Aby wytłumaczyć  strukturę modelu posłużę się 

przykładem. Załóżmy, że mamy do dyspozycji trzy kości do gry. 

Wszystkie mają po sześć boków. Kości te zostały odpowiednio 

zmodyfikowane. Prawdopodobieństwa wyrzucenia konkretnych wartości 

przedstawione są w poniższej tabeli: 

 Prawdopodobieństwa wyrzucenia ilości oczek w zależności od kości. 

 Kość I Kość II Kość III 

1 
16 

12 
112 

2 
16 

212 
14 

3 
16 

112 
16 

4 
16 

112 
16 

5 
16 

112 
16 

6 
16 

112 
16 

 

Osoba rzucająca kośćmi nie wie, której kości używa. Wykorzystywana 

kość reprezentowana jest przez stan ukryty modelu. 

Prawdopodobieństwo wyrzucenia odpowiedniej wartości nazywane jest 

prawdopodobieństwem emisji. Emitowane zdarzenia widoczne są dla 

obserwatora.  
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 Drugim elementem modelu jest macierz przejść miedzy stanami 

ukrytymi. W poniższej tabeli przedstawiona jest macierz przejść. Wiersze 

zawierają stan aktualny, a kolumny stan docelowy: 

Macierz przejść między stanami. 

 Kość I Kość II Kość III 

Kość I 
12 

14 
14 

Kość II 
13 

13 
13 

Kość III 
14 

14 
12 

 

3.2.2  Metoda ewaluacji 

3.2.2.1  Podstawy teoretyczne 

Gdy znany jest model, możliwe jest wyliczenie 

prawdopodobieństwa, że dana sekwencja została wygenerowana przez 

dany model. Załóżmy, że dana jest sekwencja rzutów � � ��, �K, … , �L. 

Model oznaczany jest symbolem M. Za każdym symbolem,  widocznym 

dla obserwatora, kryje się pewien ukryty stan. Załóżmy, że dana jest 

sekwencja stanów: 

N = O�, OK, . . . , OL 

Prawdopodobieństwo, że sekwencja � została wyemitowana przez 

sekwencje stanów N obliczane jest jako iloczyn prawdopodobieństw 

odpowiedniego symbolu przez odpowiadający mu stan ukryty: 

!��|N, M � =  0 !��Q|OQ�L
Q9�  

!��|N, M� = ,R
���� ∗ ,R���K� ∗ … ∗ ,RS��L� 
Gdzie ,R7��8� oznacza prawdopodobieństwo emisji symbolu �8 dla stanu 

ukrytego O8. Prawdopodobieństwo wystąpienia sekwencji stanów 

obliczane jest za pomocą macierzy przejść i wynosi odpowiednio: 

!�N|M� = TR
 ∗ �R
R� ∗ �R�RU ∗ … ∗ �RSV
RS 
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Gdzie TR
 oznacza prawdopodobieństwo, że stanem początkowym jest 

stan O�, a  �RSV
RS oznacza prawdopodobieństwo przejścia ze stanu OLW� 

do stanu OL. Prawdopodobieństwo, że dana sekwencja została 

wygenerowana przez daną sekwencję stanów modelu może być 

obliczona ze wzoru: !(�, N| M� = !��|N, M � ∗ !�N|M�  
Ponieważ sekwencja obserwacji mogła zostać wygenerowana przez 

dowolną sekwencję stanów ukrytych, prawdopodobieństwo sekwencji 

obliczane jest jako suma prawdopodobieństw dla wszystkich możliwych 

sekwencji stanów. Oznaczane jest to wzorem: 

!��| M� = X !��, N| M�Y1Z[1Q*8.\ ]  

3.2.2.2  Przykład – kontynuacja 

Załóżmy, że za pomocą kości wyrzucona zastała sekwencja � = 1, 6. Aby obliczyć prawdopodobieństwo przynależności do modelu, 

konieczne jest wyznaczenie wszystkich możliwych stanów o długości 

dwa oraz wyznaczenie ich prawdopodobieństw. Następnie konieczne jest 

wyznaczenie prawdopodobieństw emisji symboli sekwencji przez 

sekwencje stanów. Zakładam, że każda z kości może być stanem 

początkowym z równym prawdopodobieństwem. Wyniki przedstawione 

są w poniższej tabeli:  

Prawdopodobieństwa dla każdego ze stanów. 

Sekwencja 

stanów 

Prawdopodobieństwo 

sekwencji stanów !�N|M� 
Prawdopodobieństwo 

emisji !��|N, M� !��, N| M� 
I, I 

13 ∗ 12 =  16 
16 ∗ 16 =  136 

1216 

I, II 
13 ∗ 14 =  112 

16 ∗ 112 =  172 
1864 

I, III 
13 ∗ 14 =  112 

16 ∗ 16 =  136 
1432 
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II, I  
13 ∗ 13 �  19 

12 ∗ 16 �  112 
1108 

II, II 
13 ∗ 13 �  19 

12 ∗ 112 �  124 
1216 

II, III 
13 ∗ 13 �  19 

12 ∗ 16 �  112 
1108 

III, I 
13 ∗ 14 �  112 

112 ∗ 16 �  172 
1864 

III, II 
13 ∗ 14 �  112 

112 ∗ 112 �  1144 
11728 

III, III 
13 ∗ 12 �  16 

112 ∗ 16 �  172 
1432 

 

Po zsumowaniu ostatniej kolumny otrzymujemy prawdopodobieństwo 

wygenerowania przez model zadanej sekwencji: 

!(�| M) � X !(�, N| M�Y1Z[1Q*8.\ ] = 8 + 2 + 4 + 16 + 8 + 16 + 2 + 1 + 41728 = 611728 

3.2.2.3  Algorytm wyznaczania prawdopodobieństwa 

Jak widać na podstawie tego przykładu, wyznaczanie 

prawdopodobieństwa tą metodą jest zbyt kosztowne obliczeniowo. 

Liczba wszystkich sekwencji stanów ukrytych jest równa liczbie stanów 

ukrytych, podniesionej do potęgi �,  równej długości sekwencji. 

Prawdopodobieństwo to może zostać obliczone według algorytmu 

„W przód”.  Przebiega on według następujących kroków (wszelkie 

oznaczenia zgodne są z oznaczeniami używanymi przy opisywaniu 

podstaw teoretycznych modelu): 

1. Stworzenie tablicy oznaczanej aQ���, gdzie � przyjmuje 

wartości od 1 do b (długość badanej sekwencji) a � 
przyjmuje wartości od 1 do N (ilość stanów ukrytych). 

2. Dla każdego możliwego stanu, tabela inicjalizowana jest na 

pozycji pierwszej iloczynem prawdopodobieństwa, że dany 

stan jest początkowy i prawdopodobieństwa emisji 

pierwszego symbolu przez ten stan.  
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c a�(�) � T8,8(��)d
89�  

 

3.  Następnie dla każdego kolejnego symbolu i każdego stanu 

ukrytego przypisywana jest wartość obliczana ze wzoru: 

c c eX a8(� − �) ∗ �f8
d

f9� g ∗ ,8(�Q)d
89�

L
Q9K  

4. Ostatnim krokiem jest wyznaczenie wyniku na podstawie 

tablicy a. Wynik obliczany jest ze wzoru: 

!(�|M) = X aL(�)
d

89�
 

3.2.2.4  Algorytm przykład 

Dla naszego przykładu tablica a ma wymiar 3 × 2 i wygląda 

następująco: 

Algorytm „W przód”. 

Stan 

początkowy 

Prawdopodobieństwo 

emisji �� = 1 

Prawdopodobieństwo emisji �K � 6 w 

danym stanie 

I 
13 ∗ 16 �  118 < 118 ∗ 12 + 16 ∗ 13 + 136 ∗ 14= ∗ 16 � 13864 

II 
13 ∗ 12 �  16 < 118 ∗ 14 + 16 ∗ 13 + 136 ∗ 14= ∗ 112 � 111728 

III 
13 ∗ 112 �  136 < 118 ∗ 14 + 16 ∗ 13 + 136 ∗ 12= ∗ 16 � 12864 

 

Po zsumowaniu ostatniej kolumny uzyskujemy wynik: 13864 + 111728 + 12864 � 611728 

Oczywiście otrzymany wynik jest identyczny. Od razu widać, że algorytm 

„W przód” jest dużo mniej złożony obliczeniowo. 



 

3.2.3  Klasyfikacja

Klasyfikacja danych 

wymaga budowy modelu dla każdej klasy ze 

może być zbudowany na jeden z dwóch sposobów. Oba opisane są w 

dalszej części rozdziału. Następnie dla klasyfikowanej sekwencji 

i każdego modelu wyliczane jest prawdopodobieństwo, że sekwencja 

została wygenerowana pr

„W przód”. Sekwencja przydzielana jest to tej klasy, dla której obliczone 

prawdopodobieństwo jest największe.

3.2.4  Budowa modelu

3.2.4.1  Trenowanie modelu na podstawie sekwencji

Trenowanie modelu na podstawie sekwencji jest zadaniem 

stosunkowo prostym. Aby było

dotycząca modelowanych sekwencji. Jeśli wiemy, że sekwencje z danej 

klasy składają się z pewnych znanych bloków

następujący model: 

Blokowy schemat ukrytego modelu Markow

Wiemy, że sekwencje z danej klasy można podzielić na pewne 

bloki następujące po sobie. Prawdopodobieństwa emisji symboli 

wyznaczane są dla każdego bloku z osobna. Prawdopodobieństwo 

przejścia do stanu następnego zależne 

sekwencji w danym bloku.

klasyfikacji tekstów. Kolejne bloki odpowiadają kolejnym logicznym 

Stan 

początkowy

Blok 1

A:30%
B:60%
C:10%
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Klasyfikacja 

Klasyfikacja danych za pomocą ukrytego modelu Markow

wymaga budowy modelu dla każdej klasy ze zbioru trenującego.  Model 

może być zbudowany na jeden z dwóch sposobów. Oba opisane są w 

dalszej części rozdziału. Następnie dla klasyfikowanej sekwencji 

każdego modelu wyliczane jest prawdopodobieństwo, że sekwencja 

została wygenerowana przez model. Do tego celu używany jest algorytm 

„W przód”. Sekwencja przydzielana jest to tej klasy, dla której obliczone 

prawdopodobieństwo jest największe. 

Budowa modelu 

e modelu na podstawie sekwencji 

Trenowanie modelu na podstawie sekwencji jest zadaniem 

sunkowo prostym. Aby było to możliwe, konieczna jest wiedza 

dotycząca modelowanych sekwencji. Jeśli wiemy, że sekwencje z danej 

klasy składają się z pewnych znanych bloków [20], możemy wykorzystać 

 

y schemat ukrytego modelu Markowa. 

Wiemy, że sekwencje z danej klasy można podzielić na pewne 

bloki następujące po sobie. Prawdopodobieństwa emisji symboli 

wyznaczane są dla każdego bloku z osobna. Prawdopodobieństwo 

przejścia do stanu następnego zależne jest od średniej długości 

sekwencji w danym bloku. Taki model może zostać wykorzystany

klasyfikacji tekstów. Kolejne bloki odpowiadają kolejnym logicznym 
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dalszej części rozdziału. Następnie dla klasyfikowanej sekwencji 

każdego modelu wyliczane jest prawdopodobieństwo, że sekwencja 

tego celu używany jest algorytm 
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dotycząca modelowanych sekwencji. Jeśli wiemy, że sekwencje z danej 
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wyznaczane są dla każdego bloku z osobna. Prawdopodobieństwo 
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klasyfikacji tekstów. Kolejne bloki odpowiadają kolejnym logicznym 
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częściom tekstu. Prawdopodobieństwa emisji wyznaczane są na 

podstawie częstotliwości występowania słów w każdej z części. 

3.2.4.2  Budowa modelu na podstawie sekwencji 

Innym podejściem do budowy modelu jest zbudowanie struktury 

modelu na podstawie danych, bez wcześniejszego podzielenia ich na 

pewne bloki. Jest to problem dużo trudniejszy. Przykładem rozwiązania 

może być zastosowanie algorytmu genetycznego [21]. 

Algorytm, proponowany przez twórców artykułu [21], przebiega 

według następujących kroków: 

1. Inicjalizacja populacji. 

2. Przygotowanie danych trenujących. 

3. Trening osobników za pomocą algorytmu Baum-Welch 

(Jedna z podstawowych metod doboru parametrów dla 

ukrytego modelu Markowa, która polega na maksymalizacji 

prawdopodobieństwa, że sekwencje ze zbioru trenującego 

zostały wygenerowane przez model). 

4. Ocena wszystkich osobników. 

5. Dokonanie operacji genetycznych. 

6. Jeśli warunek stopu nie został osiągnięty, powrót do 

punktu trzeciego. 

W piątym punkcie algorytmu możliwe są dwa typy operacji 

genetycznych: krzyżowanie i mutacje. Krzyżowanie polega na 

przeniesieniu pewnej cechy z jednego „rodzica” na drugiego. Przykład 

przedstawiony jest na rysunku poniżej. 
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Krzyżowanie modeli. 

 

 

Drugą możliwą operacją jest mutacja. Mutacje występują 

w czterech wariantach: 

• Dodanie stanu. 

• Usunięcie stanu. 

• Dodanie przejścia między stanami. 

• Usunięcie przejścia między stanami. 

Dzięki takiemu podejściu, jesteśmy w stanie, na podstawie 

danych trenujących, uzyskać zarówno strukturę jak i dobrać wszystkie 

parametry modelu.  

3.2.5  Przykład klasyfikacji. 

Rozdział ten przedstawia pełny proces klasyfikacji 

z wykorzystaniem ukrytego modelu Markowa.   

3.2.5.1  Zbiór danych 

Załóżmy, że dane są dwie klasy danych. Klasy te znajdują się 

w tabelach poniżej: 

Klasa 1 

Blok I Blok II Blok III 

0100 000100 1111 0101 1000100000 11101 1001 00000001 011110 



28 

 

W pierwszej klasie, każda z sekwencji podzielona  jest na trzy, 

następujące po sobie, bloki. Dzięki tej wiedzy, do opisu tej klasy 

wykorzystany zostanie model blokowy o trzech stanach ukrytych. 

Klasa 2 

Blok I Blok II 

110111101 00100 110111 00 1101101111 11000 

Sekwencje z drugiej klasy składają się jedynie z dwóch bloków, dlatego 

ich model będzie zawierał jedynie dwa stany ukryte. 

3.2.5.2  Modele 

Ponieważ struktura modelu jest znana, wyznaczenie parametrów 

modelu sprowadza się do wyznaczenia prawdopodobieństw emisji 

symboli i prawdopodobieństw zmiany stanów [26].  

Prawdopodobieństwa emisji wyznaczane są osobno dla każdego 

bloku. Prawdopodobieństwo emisji symbolu i w � − ��� bloku wyliczane 

jest ze wzoru: 

,8(i) � ���ść ����l� ���,���  i   ,��#����ść ����l�  �����#�:ℎ ���,���   ,��#� 

Dla pierwszego bloku, w pierwszej klasie, prawdopodobieństwa emisji są 

następujące: 

,�(0) � 3 + 2 + 24 + 4 + 4 � 712  
,�(1) �  1 + 2 + 24 + 4 + 4 �  512 

Prawdopodobieństwo przejścia stanu, również obliczane jest 

osobno dla każdego bloku z każdej klasy. Wartość ta wyznaczana jest ze 

wzoru: 

�8f � ���ść ����lść �� ����� � n� ����� l���ść  �����#�:ℎ ����lść �� ����� � 
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W opisywanym przykładzie, dla pierwszego bloku pierwszej klasy, 

prawdopodobieństwa przejść wynoszą odpowiednio: 

��� � 3 + 3 + 3(3 + 3 + 3) + (1 + 1 + 1) � 912 � 34 

��K � 1 + 1 + 1(3 + 3 + 3) + (1 + 1 + 1) � 312 � 14 

 Wszystkie prawdopodobieństwa emisji przedstawione są 

w poniższych tabelach: 

Prawdopodobieństwa emisji - Klasa 1 

Symbol Blok I Blok II Blok III 

0 
34 

56 
15 

1 
14 

16 
45 

 

Prawdopodobieństwa emisji - Klasa 2 

Symbol Blok I Blok II 

0 
15 

34 

1 
45 

14 

 

Prawdopodobieństwa zmiany stanów i struktura modeli przedstawione 

są na poniższych schematach: 

Struktura stanów – Klasa 1 

 

 

14 17 

1 

I II III 

34 
67 



30 

 

Struktura stanów – Klasa 2 

 

3.2.5.3  Przydzielenie do klasy 

Po zbudowaniu modeli możemy zacząć klasyfikować sekwencje. 

Załóżmy, że dana jest sekwencja: � �  111100 

Aby przydzielić ją do jednej z klas, trzeba obliczyć 

prawdopodobieństwo wygenerowania takiej sekwencji przez oba modele. 

Do tego celu wykorzystywany jest algorytm „w przód”. Wyniki algorytmu 

przedstawione są poniżej. Dla poprawienia czytelności, wszystkie 

prawdopodobieństwa z tabel zostały pomnożone przez tysiąc: 

Algorytm „W przód” – Klasa 1. 

Stan 1 1 1 1 0 0 

I 250,000 46,875 8,789 1,648 0,927 0,521 

II 0,000 10,417 3,441 0,858 0,956 0,876 

III 0,000 0,000 1,190 1,346 0,294 0,086 

 

Algorytm „W przód” – Klasa 2. 

Stan 1 1 1 1 0 0 

I 800,000 563,200 396,493 279,131 49,127 8,646 

II 0,000 24,000 22,896 17,619 38,336 33,173 

 

Po zsumowaniu wyników otrzymujemy: 

• !(�, ��� = 1,483 ∗ ��ooo  

 

325 

I II 

1 
2225 
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• !(�, �K� = 41,820 ∗ ��ooo 
Ponieważ  !��, ��� <  !��, �K�, sekwencja � = 111100 zostaje 

przydzielona do klasy drugiej. Dla tego prostego przykładu widać, że 

klasyfikacja jest prawidłowa. Tak, jak sekwencje z drugiej grupy, 

klasyfikowana sekwencja zawiera na początku dużą liczbę jedynek oraz 

zakończona jest krótką sekwencją zer. 
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3.3  Metoda najbliższych sąsiadów dla różnych metod 

oceny odległości 

Jedną z podstawowych, a jednocześnie najbardziej skutecznych 

metod klasyfikacji, jest metoda K najbliższych sąsiadów. Metoda ta jest 

leniwym klasyfikatorem. Oznacza to, że sekwencje klasyfikowane są 

bezpośrednio na podstawie danych, a nie na podstawie przygotowanego 

wcześniej modelu. Metoda ta wykorzystywana jest z powodzeniem na 

wielu polach, takich jak: 

• Klasyfikacja tekstów. 

• Klasyfikacja protein. 

• Klasyfikacja łańcuchów DNA. 

Algorytm ten jest jedynym algorytmem opisanym w pracy, który 

należy do grupy algorytmów bazujących na dystansie między 

sekwencjami. 

3.3.1  Algorytm klasyfikacji 

Zasada działania tej metody jest stosunkowo prosta. Aby ją 

wytłumaczyć, posłużę się przykładem klasyfikacji punktów na 

płaszczyźnie dwuwymiarowej. Załóżmy, że dany jest zbiór danych, taki 

jak na rysunku: 

Dane do klasyfikacji 

 



33 

 

Dane należące do znanych grup oznaczone są na czerwono 

i niebiesko. Klasyfikowany obiekt zaznaczony jest kolorem czarnym. 

Klasyfikacja składa się z trzech kroków: 

1. Obliczenie dystansu między klasyfikowanym obiektem, 

a wszystkimi innymi elementami. Dla opisywanego 

przypadku, dystans równoznaczny jest dystansowi 

euklidesowemu między elementami.  

2. Posortowanie elementów pod względem obliczonego 

dystansu (od najbliższych do najdalszych). 

3. Wybranie K najbliższych sąsiadów. Element klasyfikowany 

jest do grupy, która występuje najczęściej w wybranym 

podzbiorze. 

Parametr K jest kluczowy dla jakości klasyfikacji. Na poniższym 

rysunku zaznaczeni są najbliżsi sąsiedzi dla parametru � � 3 

i parametru � � 13. Okręgi narysowane przerywaną linią oznaczają 

wybranych sąsiadów. 

Najbliżsi sąsiedzi 

 

Jak łatwo zauważyć, dla mniejszej liczby sąsiadów, obiekt zostanie 

przydzielony do klasy oznaczonej kolorem niebieskim (w mniejszym 

okręgu znajdują się dwa niebieskie punkty i tylko jeden czerwony). Dla 

zwiększonej liczby sąsiadów, element zostanie przydzielony do grupy 

czerwonej (w większym okręgu znajduje się siedem czerwonych i sześć 

niebieskich).  
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Pomimo swojej prostoty, opisany algorytm daje bardzo dobre 

wyniki. Kluczowe dla jego działania są dwa aspekty: 

• Dobór parametru K. 

• Odpowiedni wybór metody obliczającej dystans między 

klasyfikowanymi obiektami. 

3.3.2  Dystans między sekwencjami 

Dla klasyfikacji danych sekwencyjnych obliczanie dystansu nie 

jest problemem trywialnym. Istnieje wiele różnych metod 

rozwiązujących ten problem, jednak każda z nich ma swoje wady. Dobra 

miara oceny odległości między sekwencjami powinna spełniać 

następujące założenia [15]:  

1. n(q, r� >  0 dla każdej pary sekwencji q, r gdzie q ≠ r. 

2. n�q, q� = 0 dla każdej sekwencji q. 

3. n�q, r� = n�r, q� dla każdej pary sekwencji q, r. 

4. n�q, r� ≤ n�q, v� +  n�v, r� dla każdego zbioru sekwencji v, r, v. 

Jeżeli wszystkie powyższe warunki są prawdziwe, miara oceny 

nazywana jest metryką. 

W dalszej części pracy omówione zostały podstawowe miary 

wykorzystywane przy klasyfikacji danych sekwencyjnych. 

3.3.2.1  Dystans edytorski i dystans Hamminga 

Dystans edytorski to jedna z podstawowych metod obliczania 

dystansu między sekwencjami. Dystans ten nalicza karę za każdą 

operację, którą trzeba wykonać, aby zamienić jedną sekwencję w drugą. 

Dla przykładu: niech będą dane dwie sekwencje w = +�����- i x = +����-. 
Aby z sekwencji w utworzyć sekwencję x, konieczne jest usunięcie tylko 

jednej litery, więc dystans wynosi jeden. Dla sekwencji y = +#����- 
i " = +����- konieczne jest usunięcie jednej litery i zmiana dwóch, więc 

dystans wynosi trzy.  
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Dystans edytorski nie zawsze wydaje się być dobrą miarą [16]. Na 

przykład dla sekwencji q � +����,,,,-,  r � +,,,,����- i v � +�,:n�z'ℎ- 
dystans edytorski miedzy sekwencją q a sekwencjami r i v wynosi 

odpowiednio osiem i siedem. Wynik ten sprzeczny jest z intuicją 

człowieka, a co za tym idzie budzi pewne wątpliwości co do swojej 

poprawności.  

Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest 

dodanie wag pewnym operacjom [17].  Jest to technika, która może być 

wykorzystywana dzięki wiedzy związanej z konkretnym zastosowaniem. 

Jeżeli mamy wiedzę, że w pewnej grupie danych symbole często 

występują zamiennie, kara za ich zamianę powinna być mniejsza. Dla 

danych biologicznych, dotyczących sekwencji protein, przy obliczaniu 

dystansu, bardzo często wykorzystywane są macierze podmiany PAM 

i BLOSUM. Obie wyznaczają wagi zmian symboli, ale obliczane są za 

pomocą różnych technik.  

Dystans Hamminga [15] jest analogiczny do dystansu 

edytorskiego. Narzuca on jednak jedno ograniczenie – porównywane 

sekwencje muszą być tej samej długości. 

3.3.2.2   Dopasowanie sekwencji 

Dopasowanie sekwencji jest techniką szczególnie popularną w 

domenie danych biologicznych [18]. Technika ta może być podzielona na 

dwa rodzaje – dopasowanie globalne i dopasowanie lokalne. Dla 

przykładu niech będą dane dwie sekwencje: 

A B C A B C D C A D B D C A B B A A A C B D C D C A A D B B D B  

A B C A C C D A A D B B D C A B B A B D C D C A D A B B D     

Dopasowanie globalne polega na tym, że wykorzystując operację 

dodania pustego znaku staramy się przetworzyć sekwencje tak, aby były 

równej długości. Dla danych sekwencji przykładem rozwiązania może 

być: 

A B C A B C D C A D B - D C A B B A A A C B D C D C A A D B B D B  

A B C A C C D A A D B B D C A B B A - - - B D C D C A D A B B D -  
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Dopasowanie dobierane jest w ten sposób, aby kara za 

niedopasowanie była jak najmniejsza. Kara może być liczony na wiele 

sposobów. Na przykład dodanie wyrazu pustego karane jest dwoma 

punktami, a niezgodność dwóch liter karana jest jedynką. Miejsca 

niezgodności zaznaczone zostały za pomocą pogrubionej czcionki. Dla 

zadanego przykładu kara wynosi: n(q, r� =  5 ∗ 2 + 4 ∗ 1 = 14 

Inną metodą może być wykorzystanie macierzy podmiany. 

Załóżmy, że dana jest macierz: 

Macierz podmiany 

 A B C D 

A 0 1 1,5 1 

B 1 0 1 1 

C 1,5 1 0 1 

D 1 1 1 0 

 

Wstawienie wyrazu pustego karane jest dwoma punktami. Dla 

takiej miary oceny odległość wynosić będzie: 

n�q, r� =  1 + 1,5 + 1 + 1 + 5 ∗ 2 = 14,5 

Innym podejściem do tego samego problemu może być obliczanie 

podobieństwa wyrównanych sekwencji. W takim wypadku konieczne 

jest zmodyfikowanie zarówno funkcji oceny jak i samego algorytmu 

klasyfikacji. W algorytmie wystarczy zmienić kolejność sortowania na 

odwrotną. W procesie dopasowywania sekwencji trzeba, zamiast 

minimalizować dystans,  maksymalizować podobieństwo. Podobieństwo 

może być obliczane według następującego schematu: identyczne 

symbole nagradzane są jednym punktem, przerwy w sekwencji karane 

są dwoma punktami. Dla takiej miary oceny podobieństwo sekwencji 

wynosi: 

����q, r� =  24 ∗ 1 − 5 ∗ 2 = 14 
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Jeżeli rozpatrujemy podobieństwo sekwencji, możemy zamiast 

dopasowania globalnego wykorzystać dopasowanie lokalne. Różnica 

między nimi polega na tym, że dla dopasowania lokalnego nie jest 

konieczne dopasowanie całych sekwencji.  

3.3.2.3  Dystans oparty na cechach 

Inną techniką pozwalającą na obliczenie dystansu między 

sekwencjami jest technika oparta na cechach [15]. Cechą wybraną przez 

autorów artykułu jest liczność n-gramów w pewnym oknie sekwencji. 

Aby wyjaśnić jak działa opisywana technika posłużę się przykładem. 

Załóżmy, że dane są dwie sekwencje: �� � w x y " " y " x " w " y x y y " y x w x w w " x w x " x w x �� � y w x x " " y " y " w " x x y x y " x x w y " y " y " " y y 

Niech rozmiar okna wynosi osiem, a n-gramy będą wyrazami 

dwuelementowymi. Pierwszym krokiem algorytmu jest podzielenie 

danych na okna. 

Następnie dla każdej odpowiadającej sobie pary okien z dwóch 

różnych sekwencji obliczany jest dystans. W ramach przykładu badane 

będzie pierwsze okno:  {� � w x y " " y " x {K � y w x x " " y " 

Wystąpienia wszystkich dwu-gramów zliczane są dla obu 

sekwencji. Wyniki zaprezentowane są w tabeli poniżej: 

Liczność n-gramów 

 ww wx wy w" xw xx xy x" yw yx yy y" "w "x "y "" {� 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 {K 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

 

Powyższą tabelę możemy traktować jak wektor cech skalarnych. 

Jest to sytuacja analogiczna do klasyfikacji punktów znajdujących się 

na wielowymiarowej płaszczyźnie, dlatego miara odległości między 
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oknami również będzie obliczana w sposób analogiczny. Dla 

opisywanego przykładu dystans wynosi: 

n({�, {K� = |�0 − 1�K + �1 − 0�K + �0 − 1�K + �0 − 1�K + �2 − 1�K + �1 − 0�K
= √6 ≈ 2,45  

Elementy równe sobie zostały pominięte dla czytelności wzoru. Po 

obliczeniu odległości między wszystkimi parami okien, najmniejszy 

dystans wybierany jest jako dystans między sekwencjami.  

Dla tej metody badania podobieństw kluczowy jest dobór 

współczynników. Zbyt mała wartość okna, z oczywistych powodów, 

uczyni klasyfikację nieskuteczną.  

3.3.3  Podsumowanie 

Opisywane metody z powodzeniem mogą być wykorzystane przez 

inne algorytmy bazujące na dystansie. Poza klasyfikacją sekwencji, 

mogą być również wykorzystane do grupowania danych. 

Pośród wszystkich opisanych metod obliczania dystansu, metody 

opierające się na dopasowaniu sekwencji wykorzystywane są najczęściej 

przy klasyfikacji danych biologicznych, takich jak proteiny i sekwencje 

DNA. 
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3.4  Sztuczne sieci neuronowe 

Sztuczne sieci neuronowe to jeden z podstawowych modeli 

wykorzystywanych do klasyfikacji danych. Jest to pierwsza omawiana 

w pracy metoda klasyfikacji, opierająca się na zbiorze cech 

wyznaczanych na podstawie danych trenujących.  

3.4.1  Podstawowe pojęcia 

Sztuczne sieci neuronowe to informatyczne systemy 

przetwarzania informacji, zbudowane na podobieństwo biologicznych 

sieci neuronowych [2]. Sieci neuronowe budowane są według 

następujących czterech założeń: 

• Informacje przetwarzane są w wielu prostych  elementach 

zwanych neuronami. 

• Sygnały przekazywane są między neuronami za pomocą 

połączeń. 

• Każde z połączeń ma przypisaną wagę. W typowych sieciach 

neuronowych wagi połączeń wykorzystywane są do 

zwielokrotniania przesyłanego sygnału. 

• Każdy neuron posiada funkcję aktywacji, odpowiedzialną za 

wyznaczenie na podstawie sumy sygnałów wejściowych 

sygnału wyjściowego. 

Rysunek poglądowy neuronu. 

 

 

q� 

qK 

r 
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Wartość wejściowa neuronu obliczana jest według następującego 

wzoru: 

�Y � , + X �8 8
�

89�  

Gdzie �Y oznacza wartość wejściową, �8 wartość wejścia numer �, 
a  8 oznacza wagę wejścia o numerze �. Wartość , jest składnikiem 

stałym, nazywanym obciążeniem. Do wyliczenia wartości wyjściowej 

służy funkcja aktywacji.  W zależności od zastosowań, jako funkcje 

aktywacji, wykorzystywane są różne funkcje matematyczne. W 

szczególności funkcje dyskretne takie jak: 

• funkcje znaku; 

• funkcje skokowe; 

lub funkcje ciągłe: 

• funkcje sigmoidalne; 

• funkcje gaussowskie. 

3.4.2  Typy sieci neuronowych 

Sztuczne sieci neuronowe można podzielić na różne typy. 

Kryteriów podziału może być wiele, jednak podstawowym rozróżnieniem 

jest struktura połączeń między neuronami. Poniżej omówione są dwa, 

najczęściej spotykane, typy sztucznych sieci neuronowych. Podane są 

również ich podstawowe zastosowania. 

3.4.2.1  Sieci jednokierunkowe 

Sieci jednokierunkowe to sieci, w których nie występuje 

sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne to inaczej mówiąc oddziaływanie 

sygnału wyjściowego neuronu na proces wyznaczania wartości funkcji 

aktywacji. Przykładem prostej sieci jednokierunkowej może być poniższa 

sieć wykorzystywana do wyznaczenia wartości funkcji logicznej „lub”.  
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Neuron realizujący funkcję logiczną „lub”: 

 

Gdzie funkcja aktywacji neuronu jest funkcją skokową o progu 

równym dwa: 

r �  �1 X  8 ∗ �8
K

89� ≥ 2
0   ����:� ��� ������n#�� 

Jak widać na rysunku, sieć ta posiada jedną warstwę neuronów. 

Ten typ sieci neuronowych nadaje się jedynie do rozwiązywania wąskiej 

grupy problemów. Dużo ciekawszym przypadkiem jest próba 

zrealizowania sieci neuronowej, wyliczającej wartość funkcji logicznej 

„albo”. W tym wypadku konieczne jest wykorzystanie już trzech 

neuronów zgrupowanych w dwie warstwy. 

Sieć neuronowa realizująca funkcję logiczną „albo”: 

 

q� 

qK 

 � 2 

r 

v� 

vK 

 � 2 

 � −1 

 � −1 

 � 2 
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Wyjścia neuronów obliczane są za pomocą następujących funkcji 

aktywacji: 

v� �  �1 2 ∗ q� + (−1) ∗ qK ≥ 20   ����:� ��� ������n#�� 
v� �  �1 2 ∗ qK + (−1) ∗ q� ≥ 20   ����:� ��� ������n#�� 
r �  �1 2 ∗ v� + 2 ∗ vK ≥ 20   ����:� ��� ������n#�� 

Oba powyższe przykłady są bardzo proste. Jednak, przy dodaniu 

wielu neuronów i większej liczby połączeń między nimi, sieci neuronowe 

mogą z powodzeniem służyć do rozwiązywania skomplikowanych 

problemów, takich jak klasyfikacja danych. Wymaga to jednak 

odpowiedniej techniki uczenia sieci. Podstawowa metoda uczenia sieci 

zostanie omówiona w następnym rozdziale. 

Przykładowe zastosowania jednokierunkowych sztucznych sieci 

neuronowych to: 

• Przewidywanie pogody; 

• Klasyfikacja sekwencji biologicznych; 

• Klasyfikacja obrazów. 

3.4.2.2  Sieci rekurencyjne 

Kolejnym typem sieci neuronowych są sieci rekurencyjne. 

Wykorzystują one mechanizm sprzężenia zwrotnego, polegający na tym, 

że wyjścia neuronów jednej warstwy połączone są z wejściami neuronów 

tej samej warstwy lub warstw poprzedzających.  Innymi słowy, jeżeli 

będziemy rozpatrywać sieć neuronową jako graf, w którym neurony to 

wierzchołki, a przejścia między neuronami to krawędzie, to sieć 

rekurencyjna to taka, w której można znaleźć cykl. Graf reprezentujący 

sieć neuronową jest oczywiście grafem skierowanym. Sieci te są dużo 

bardziej skomplikowane, a wyniki przez nie uzyskiwane są bardzo 

często chaotyczne. Obecnie głównym  zastosowaniem sieci 

rekurencyjnych jest rozpoznawanie pisma. 
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3.4.3  Uczenie sieci neuronowych 

Do celów klasyfikacji bardzo często jest wykorzystywany 

perceptron wielowarstwowy. Perceptron wielowarstwowy to 

aproksymator nieliniowy �� → �� (� – sygnałów wejściowych, � – sygnałów wyjściowych) o następującej strukturze: 

Struktura perceptronu wielowarstwowego. 

 

Pierwsza warstwa neuronów jest nazywana warstwą wejściową, 

druga warstwa neuronów nazywana jest warstwą ukrytą, a trzecia 

warstwa neuronów to warstwa wyjściowa. Sieć przetwarzana jest od 

lewej do prawej strony. Jak łatwo zauważyć, neurony sąsiednich warstw 

połączone są ze sobą według schematu „każdy z każdym”. Proces 

aproksymacji lub klasyfikacji realizowany jest w ten sposób, że na 

wejścia sieci podawane są przykłady, a na wyjściach aproksymowany 

jest wynik. Warstw ukrytych może być więcej niż jedna. 

Aby klasyfikacja była skuteczna, konieczne jest nadanie 

odpowiednich wag na przejściach między neuronami znajdującymi się 

w różnych warstwach. Jednym z najpopularniejszych algorytmów, 

q� 

qK 

r� 

rK 
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uczących taki typ sztucznej sieci neuronowej, jest algorytm propagacji 

wstecznej błędu. Przebiega on według następujących kroków: 

1. Ustalenie architektury sztucznej sieci neuronowej. 

W szczególności konieczne jest ustalenie ilości sygnałów 

wejściowych, ilości sygnałów wyjściowych, ilości warstw 

oraz ilości neuronów w każdej warstwie. 

2. Losowe ustalenie wag dla każdego z przejść miedzy 

neuronami. 

3. Wyznaczenie wartości sygnałów wyjściowych. 

4. Obliczenie, dla każdego neuronu znajdującego się 

w ostatniej warstwie, błędu między wynikiem, a wartością 

oczekiwaną. 

5. Obliczenie błędu dla pozostałych warstw. Błąd obliczany 

jest na podstawie błędów w warstwie następnej. 

6. Aktualizacja wartości wag dla wszystkich przejść między 

wszystkimi neuronami, wykonywana na podstawie 

obliczonych błędów oraz aktualnych wartości sygnałów 

przejść. 

7. Kroki, od punktu trzeciego, powtarzane są dla kolejnych 

przykładów należących do zbioru trenującego. 

8. Obliczany jest średni błąd wyników uzyskanych na 

podstawie zbioru trenującego.  

9. W sposób losowy zmieniana jest kolejność danych w zbiorze 

trenującym i powtarzany cały proces od punktu trzeciego w 

górę. 

Algorytm zatrzymywany jest wtedy, gdy średni błąd przestaje 

maleć. Warto rozważyć użycie dodatkowego zbioru testującego – 

niezależnego od zbioru trenującego. Może to poprawić jakość 

uzyskiwanych klasyfikacji i aproksymacji. 
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3.4.4  Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji 

danych sekwencyjnych 

Sieci neuronowe mogą być wykorzystane do klasyfikacji 

sekwencji. W artykule [3] przedstawiono metodę klasyfikacji danych 

biologicznych, takich jak proteiny i sekwencje DNA. Proponowane 

rozwiązanie takiego problemu opisane jest poniżej.  

3.4.4.1  Podstawowe założenia 

Sztuczna sieć neuronowa, stworzona przez twórców artykułu, 

przyjmuje na wejście odpowiednio zakodowaną sekwencję, a na wyjściu 

zwraca zakodowany identyfikator klasy. W procesie projektowania sieci 

dwa najważniejsze problemy to: wybór architektury sieci oraz sposób 

kodowania sekwencji. Ponieważ architektura sieci jest zależna od 

sposobu kodowania, zostanie ona opisana po wyjaśnieniu 

wykorzystywanych metod. 

3.4.4.2  Kodowanie sekwencji 

Kodowanie sekwencji ma na celu przetworzenie sekwencji 

wejściowych na wektor liczb, który może być traktowany jako sygnał 

wejściowy sztucznej sieci neuronowej. Sposób kodowania jest oczywiście 

uznawany za dobry, jeżeli podobne sekwencje mają podobne słowa 

kodowe. Każda sekwencja musi być zakodowana taką samą ilością 

symboli. Twórcy rozwiązania proponują dwie metody kodowania 

sekwencji.  

Pierwsza z nich opiera się o n-gramową reprezentację sekwencji. 

W celu wytłumaczenia tej metody wykorzystam przykład pochodzący 

z artykułu [3]. Załóżmy, że mamy daną sekwencję �w�w�www��, 
zbudowaną na podstawie trzyliterowego alfabetu +�, w, �- i chcemy 

wyznaczyć jej dwu-gramową reprezentację. Pierwszym wymaganym 

krokiem jest znalezienie wszystkich możliwych dwu-gramów, czyli 

sekwencji o długości dwa. Dla powyższego przykładu będą to: 

�w, w�, �w, w�, ww, ww, w�, �� 
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Kolejny krok to policzenie wystąpień dwu-gramów w kodowanej 

sekwencji i znormalizowanie wyników tak, aby najczęściej występujący 

dwu-gram  miał wartość równą jeden. Dla opisywanego przykładu 

uzyskamy wyniki: ww 1w� 1w� 0,5�w 0,5�� 0�� 0,5�w 1�� 0�� 0

 

Tak zakodowany wektor podawany jest jako wektor wejściowy 

sztucznej sieci neuronowej. Wadą tego rozwiązania jest długość 

otrzymywanego wektora. Jest ona zależna od rozmiaru alfabetu oraz 

parametru � i wynosi |Σ|�, gdzie |Σ| oznacza rozmiar alfabetu. 

Przykładowo dla sekwencji budowanej w oparciu 

o dwudziestoelementowy alfabet i strukturze trzy-gramowej rozmiar 

wektora wejściowego wynosi osiem tysięcy, a dla struktury cztero-

gramowej rozmiar wzrasta aż do stu sześćdziesięciu  tysięcy. 

Drugą z proponowanych metod jest metoda rozkładu według 

wartości osobliwych ���", ��'.  ���'���� ����� "�:�����������. Metoda ta 

ma na celu zmniejszenie rozmiaru wektora wejściowego, w porównaniu 

z metodą prezentowaną powyżej, przy jednoczesnym zachowaniu jakości 

trenowanego klasyfikatora.  

Pierwszym krokiem opisywanej metody jest obliczenie macierzy, 

której jednym wymiarem są wszystkie możliwe n-gramy, a drugim ilość 

wszystkich sekwencji należących do zbioru trenującego. Macierz ta 

oznaczana jest jako q. Następnie wszystkie pola macierzy uzupełniane 

są liczbą wystąpień konkretnego n-gramu w konkretnej sekwencji ze 

zbioru trenującego. W dalszej kolejności macierz q rozkładana jest na 

wartości osobliwe. Proces ten pokazany jest na poniższym rysunku: 
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Rozkład według wartości osobliwych. 

Na dole podane są wymiary macierzy: � oznacza ilość n-gramów, � oznacza ilość sekwencji ze zbioru trenującego, a # jest parametrem 

algorytmu rozkładającego macierz q.  

Macierz !, otrzymana w wyniku tego procesu, używana jest jako 

zbiór trenujący. Dzięki temu procesowi wielkość wektora wejściowego 

może ulec znaczącemu pomniejszemu, a co za tym idzie szybkość 

trenowania sieci neuronowej ulega znaczącej poprawie.  

Po wytrenowaniu klasyfikatora można przystąpić do klasyfikacji 

danych, jednak przy użyciu techniki ��", konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie danych testowych. Na początku budowana jest macierz 

analogiczna do macierzy q, z tą różnicą, że tym razem n-gramy 

występują jako kolumny, a sekwencje jako wiersze. Macierz ta 

oznaczana jest q′. Kolejnym krokiem jest obliczenie macierzy 

zawierającej dane do klasyfikacji. Sposób, jak tego dokonać, pokazany 

jest na rysunku poniżej: 

q 

��# ��:l� 

� − '���� 

� × � 

≃ 

� × # 

b � ! 

# × # # × � 
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Przygotowanie danych testowych. 

 

Gdzie �W� jest odwróconą macierzą � używaną do trenowania 

klasyfikatora, b to macierz powstała z rozkładu na wartości osobliwe, 

a !′ jest macierzą, która zostanie podana na wejście klasyfikatora. 

Wadą tego rozwiązania jest konieczność użycia dość 

skomplikowanych metod służących do rozkładu macierzy. Dodatkowo 

wyniki zależą od parametru #, który jest dobierany przez użytkownika. 

Zły wybór wartości tego współczynnika może zdecydowanie obniżyć 

jakość klasyfikacji.  

3.4.4.3  Architektura sieci 

Autorzy artykułu proponują trzywarstwową sieć jednokierunkową. 

Ilość wejść wyznaczana jest przez rozmiar wektora wejściowego, czyli 

zależna jest od sposobu kodowania sekwencji. Ilość wyjść równa jest 

ilości możliwych klas. Ilość neuronów należących do warstwy dobierana 

jest heurystycznie. Najczęściej dobierana jest wartość pomiędzy ilością 

wejść i wyjść.  Przed procesem trenowania autorzy proponują losowy 

przydział wartości wag na przejściach. Proponowany zbiór losowych 

wartości to liczby rzeczywiste z przedziału < −0,3 ; 0,3 >. Proponowane, 

przez autorów artykułu stałe obciążenie neuronów wynosi , = −1. 

q′ ��# ��:l� 

� − '���� 

� × �′ 
= 

� × # 

b 

�W� !′ 
# × # # × �′ 
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Drugim aspektem proponowanej architektury jest utworzenie 

i wytrenowanie kilku sieci neuronowych. Załóżmy, że istnieje osiemset 

możliwych klas. Autorzy proponują  wytrenowanie czterech sieci 

neuronowych,  z których każda trenowana jest na osobnych zbiorach 

trenujących, każda po dwieście możliwych klas. Po przeprowadzeniu 

klasyfikacji na wszystkich sieciach wyniki są zbierane i porównywane. 

Dzięki temu procesowi sieć trenowana jest o wiele szybciej. Dodatkowo 

możliwe jest równoległe prowadzenie procesu klasyfikacji i trenowania 

poprzez rozłożenie sieci na różne komputery. 
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3.5  Podłańcuchy wyskakujące i wyłaniające 

Kolejną metodą klasyfikacji, opartą na cechach, jest klasyfikacja 

danych na podstawie podłańcuchów wyskakujących i podłańcuchów 

wyłaniających [4]. Podłańcuchy te mogą zostać użyte w procesie 

klasyfikacji, ponieważ pozwalają dostrzec różnice między zbiorami. 

Podłańcuchy te mają również inne zastosowania. Na przykład: analiza 

zakupów dokonywanych przez klientów sklepu, w pewnych przedziałach 

czasowych. Dzięki takiej analizie jesteśmy w stanie odkryć trendy 

sezonowe panujące na rynku. 

3.5.1.1  Definicje 

Podłańcuchy wyskakujące i wyłaniające odkrywane są na 

podstawie dwóch grup danych. Ich cel to próba odnalezienia różnic 

między badanymi zbiorami. Aby zrozumieć ten typ wzorców, konieczne 

jest wprowadzenie następujących pojęć:  

• Podsekwencja; 

• Relatywne wsparcie; 

• Współczynnik wzrostu; 

• Podłańcuchy wyróżniające; 

• Podłańcuchy wyskakujące. 

Podstawowym pojęciem przy odkrywaniu wzorców z danych 

sekwencyjnych jest definicja podsekwencji. W odniesieniu do wzorców 

wyłaniających jest ona następująca: 

Podsekwencja. w �  (��, �K, … , ��� jest podsekwencją sekwencji x =  �,�, ,K, … , ,*� 
jeżeli istnieje zbiór � liczb naturalnych spełniających następujące 

równania: 

�� = ��W� + 1 n�� #�żn�'� � > 1    
�� = ,8
    �K = ,8� , … ,  �� = ,8�   

Zależność ta oznaczana jest jako w ⊆ x. Dla  przykładu, dane są 

sekwencje w = �,�, x = ��,�,� i y = ��,,��. Sekwencja w ⊆ x, ponieważ 
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 AK � BK  ∧ A� � B�  ∧ A� � B�. Sekwencja w nie jest podsekwencją 

sekwencji y, ponieważ w sekwencji y występują bezpośrednio po sobie 

dwa elementy ,. 

Relatywne wsparcie  obliczane jest dla sekwencji w odniesieniu do 

konkretnej bazy sekwencji. Załóżmy, że dana jest baza sekwencji �"x 

i sekwencja �. Relatywne wsparcie sekwencji � w bazie �"x oznaczane 

jest jako ����/��(�) i obliczane według następującego wzoru: 

����/��(�) �  :����/��(�)|"|  

Gdzie :����/��(�) oznacza wsparcie sekwencji � w bazie �"x 

i równe jest ilości sekwencji z bazy �"x, które są nadsekwencjami 

sekwencji �. 

Współczynnik wzrostu jest miarą obliczaną dla sekwencji � 

i dwóch baz sekwencji "8  i "f. Wyznacza on zmianę wsparcia dla danej 

sekwencji i dwóch zbiorów danych. Oznaczany jest on jako '�� �ℎ�����7→��(�) i obliczany według następującego wzoru: 

'�� �ℎ�����7→��(�) �
���
�� 0 l�ż��� �����7(�) � 0 � ������(�) � 0∞ l�ż��� �����7(�) � 0 � ������(�) > 0������(�)�����7(�)   ����:� ���  ���n#� � 

Współczynnik wzrostu mierzy różnicę w częstości występowania 

pewnego ciągu w dwóch odrębnych bazach. Im większą ma wartość, tym 

większa różnica między badanymi zbiorami sekwencji. 

Podłańcuchy wyłaniające to takie wzorce, które występują często 

w jednej grupie, a w drugiej występują relatywnie rzadko. Stwierdzenie, 

że występują często oznacza, że ich wsparcie przekracza pewien zadany 

próg. Podłańcuchy wyskakujące to pewien podzbiór podłańcuchów 

wyłaniających. Są to takie sekwencje, które są częste w pierwszej grupie 

i nie występują w drugiej. Podłańcuchy te pozwalają odkryć 

wyraźniejszą  różnicę między zbiorami. Podatne są jednak na pewne 

anomalie występujące w danych. Poniżej znajdują się dwie formalne 
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definicje – podłańcuchów wyłaniających i podłańcuchów 

wyskakujących.  

Podłańcuch wyłaniający. 

Dla zadanego progu minimalnego relatywnego wsparcia �1 ∈ [0, 1], 
i minimalnego progu współczynnika wzrostu  �¢ ∈ �0, +∞�, niepusta 

sekwencja � jest podłańcuchem wyłaniającym w zbiorze "*, wtedy gdy 

spełnia następujące dwa warunki: 

�����£��� ≥  �1  
'�� �ℎ�����£¤→�£��� ≥ �¢ 

Gdzie "*¤  oznacza dopełnienie zbioru "*, czyli w przypadku klasyfikacji 

danych przeciwną klasę. Dla klasyfikacji, przy podziale na więcej niż 

dwie klasy, przez dopełnienie rozumiana jest suma mnogościowa 

wszystkich klas poza klasą #. 

Podłańcuch wyskakujący. 

Dla zadanego progu minimalnego relatywnego wsparcia �1 ∈ [0, 1], 
niepusta sekwencja � jest podłańcuchem wyskakującym, dla zbioru "*, 

wtedy gdy spełnia następujące dwa warunki: 

�����£��� ≥  �1  
'�� �ℎ�����£¤→�£ =  +∞ 

Gdzie "*¤  również oznacza dopełnienie zbioru "*. 

3.5.2  Klasyfikacja za pomocą podłańcuchów 

wyłaniających i wyskakujących 

Metoda klasyfikacji danych sekwencyjnych za pomocą 

podłańcuchów wyłaniających zaczerpnięta jest z analogicznego 

problemu, w którym zamiast sekwencji operujemy na zbiorach [5], 

a przy liczeniu wsparcia zamiast zliczania nadsekwencji - zliczamy 

nadzbiory. Ideologicznie jednak problem jest bardzo podobny, dlatego 

technika klasyfikacji, po drobnych zmianach, może zostać zastosowana 

w odniesieniu do danych sekwencyjnych. 
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W dalszej części rozdziału przedstawione zostały dwie metody 

klasyfikacji, oparte o opisywany typ wzorców. Obie metody 

zaproponowane zostały w artykule [4]. 

3.5.2.1  Klasyfikacja za pomocą agregacji wzorców 

Jest to metoda analogiczna do pierwszej metody klasyfikacji 

wykorzystującej wzorce wyłaniające [6]. Obiekt klasyfikowany jest do 

odpowiedniej klasy na podstawie miary oceny. Jest ona obliczana dla 

każdej klasy z osobna, a następnie klasa, o najwyższym ze wszystkich 

wyników, wybierana jest jako właściwa. Miara ta definiowana jest 

w następujący sposób. 

Miara oceny sekwencji względem wzorców odkrytych dla klasy. 

Dla zadanej sekwencji � i zbioru sekwencji "*, należących do klasy #, 

miara oceny obliczana jest jako: 

�:���(�, #� =   X :�����£���:��������¥ ⊆/¥ ∈¦§�*�
∗  �����£��� = 

X '�� �ℎ�����£¤→�£���'�� �ℎ�����£¤→�£��� +  1¥ ⊆/¥ ∈¦§�*�
∗ �����£��� 

Gdzie "*¤  oznacza dopełnienie zbioru "*, �!�#� oznacza zbiór 

podłańcuchów wyłaniających odkrytych dla klasy #, a poprzez � rozumiana jest każda niepusta podsekwencja sekwencji �.  

 Powyższa definicja zakłada, że ilość elementów należących do 

zbioru sekwencji klasy #, jak i dopełnienie tego zbioru są do siebie 

zbliżone. Ponieważ przy klasyfikacji danych należących do wielu klas 

założenie to często jest nieprawdziwe, konieczna jest normalizacja 

powyższego wzoru. Normalizacji tej dokonujemy poprzez pomnożenie 

wartości współczynnika wzrostu poprzez iloraz liczności zbioru "* oraz 

liczności jego dopełnienia. Zmodyfikowany wzór znajduje się poniżej: 

�:�����, #� =  X '�� �ℎ�����£¤→�£��� ∗ |"*||"*′| '�� �ℎ�����£¤→�£��� ∗ |"*||"*′| +  1¥ ⊆/¥ ∈¦§�*�
∗ �����£��� 
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Kolejną wadą powyższej funkcji oceny jest jej tendencja do 

wyższej oceny sekwencji dla klas, dla których odkryto więcej wzorców. 

Aby poradzić sobie z tym mankamentem konieczna jest kolejna 

normalizacja. Tym razem funkcja oceny normalizowana jest względem 

tak zwanego wyniku bazowego klasy. Wartość tego współczynnika 

obliczana jest poprzez wyznaczenie średniego wyniku funkcji oceny dla 

każdego z elementów należących do tej klasy. Wartość ta następnie jest 

wykorzystywana przy procesie klasyfikacji. Gdy dla klasyfikowanej 

sekwencji obliczymy wartość oceny, musimy dodatkowo podzielić ten 

wynik przez wartość bazową. Dzięki temu zabiegowi proces klasyfikacji 

jest dokładniejszy. 

Praca klasyfikatora opartego o podłańcuchy wyłaniające i opisaną 

powyżej funkcję oceny może zostać zaburzona poprzez wielokrotne 

zliczanie. Dla przykładu, jeżeli odkryliśmy następujące podłańcuchy 

wyłaniające: +1,2,3,4-, +1,2,3-, +1,2-, +1-, przy badaniu sekwencji +1,2,3,4- 
wynik zostanie zwiększony cztery razy. To niepożądane zjawisko 

możemy wyeliminować poprzez odpowiednią filtrację odkrytych 

wzorców. Proces  ten, z oczywistych względów, powinien zostać 

wykonany przed wyznaczeniem współczynnika bazowego dla klasy.  

Proces klasyfikacji za pomocą agregacji podłańcuchów 

wyłaniających może zostać opisany według następującego schematu: 

1. Faza trenowania: 

a. Odkrycie dla każdej z klas zbioru podłańcuchów 

wyłaniających; 

b. Opcjonalna filtracja pod kątem współczynnika 

wzrostu lub minimalnego wsparcia; 

c. Obliczenie współczynnika bazowego dla każdej klasy 

ze zbioru trenującego. 

2. Faza klasyfikacji: 

a. Obliczenie dla każdej z klas z osobna, na podstawie 

odkrytych wzorców, wartości znormalizowanej funkcji 

oceny wzorca; 
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b. Przeskalowanie otrzymanego wyniku poprzez 

podzielenie przez odpowiedni dla klasy współczynnik 

bazowy; 

c. Przydzielenie badanej sekwencji do tej klasy, dla 

której przeskanowany wynik funkcji jest największy. 

W przypadku równych wyników, wybierana jest klasa 

o większej liczebności.  

3.5.2.2  Klasyfikacja za pomocą podłańcuchów wyskakujących 

Kolejny algorytm jest bardzo podobny do tego opisywanego 

powyżej [6]. Główną różnicą jest to, że pod uwagę brane są jedynie 

minimalne podłańcuchy wyskakujące, czyli te o nieskończonej wartości 

współczynnika wzrostu i nie będące podsekwencją żadnego 

podłańcucha wyskakującego.  

Ważną własnością podłańcuchów  wyskakujących jest to, że 

każda ich nadsekwencja również jest podłańcuchem wyskakującym. 

Dzięki tej właściwości odkrywanie minimalnych podłańcuchów 

wyskakujących jest dużo bardziej wydajne niż odkrywanie wszystkich 

podłańcuchów. Wynika to z prostego faktu, że gdy znajdziemy 

minimalny podłańcuch wyskakujący, nie musimy badać sekwencji, 

będących jego nadsekwencjami. Dzięki temu przestrzeń, w której 

wyszukujemy wzorce może zostać znacząco zredukowana. 

Ten algorytm również bazuje na porównywaniu miary oceny 

podobieństwa. Tym razem miara jest obliczana za pomocą 

następującego wzoru: 

�:���(�, #� =   X �����£���¥ ⊆/¥ ∈¦§�*�
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4  Klasyfikacja oparta o wzorce sekwencyjne 

4.1  Definicje i oznaczenia 

Jednym z pomysłów na budowę klasyfikatora przeznaczonego do 

klasyfikacji danych sekwencyjnych jest wykorzystanie wzorców 

sekwencyjnych do oceny podobieństwa miedzy sekwencjami. Metoda ta 

należy do grupy metod wykorzystujących do klasyfikacji zbiór cech, 

które można wydobyć z danych trenujących i porównać z cechami 

klasyfikowanych obiektów. Problem odkrywania wzorców 

sekwencyjnych został po raz pierwszy opisany przez R. Agrawala i 

R. Srikanta [7]. Wzorce sekwencyjne są zamiennie nazywane 

sekwencjami częstymi. Poniżej znajdują się definicje potrzebne do 

zrozumienia omawianej tematyki. 

Podsekwencja. w �  (��, �K, … , ��� jest podsekwencją sekwencji x =  �,�, ,K, … , ,*� 
jeżeli istnieje zbiór liczb naturalnych � ��  <  �K  <  …  <  ���, spełniających 

następujące równanie: 

�� = ,8
    �K = ,8� , … ,  �� = ,8�   
Zależność ta oznaczana jest jako w ⊆ x. 

Sekwencja częsta. 

Sekwencja częsta w bazie danych �"x to taka sekwencja, która jest 

podsekwencją przynajmniej ���_��� sekwencji należących do �"x. Gdzie ���_��� jest parametrem nazywanym minimalnym wsparciem. 

4.1.1  Algorytm klasyfikacji [8] 

Klasyfikator budowany jest na podstawie zbioru trenującego " = +�8, :8-, dla � = 1, … , �1, gdzie �8 oznacza i-tą sekwencję, :8 klasę i-tej 

sekwencji, a �/  oznacz ilość sekwencji w zbiorze trenującym (�/ = |"|� 
Klasa i-tej sekwencji to identyfikator należący do zbioru +1, … , �©-, gdzie �© oznacza ilość wszystkich możliwych klas. Dodatkowo w procesie 

klasyfikacji wykorzystywany jest wektor wag o długości równej ilości 

wszystkich klas �©. 
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4.1.2  Faza 1 - budowa klasyfikatora 

4.1.2.1  Odkrywanie wzorców sekwencyjnych 

Pierwszym krokiem potrzebnym do budowy klasyfikatora jest 

odnalezienie zbioru sekwencji częstych dla każdej klasy osobno. Zbiory 

te oznaczane są jako �f  , dla l � 1, … , �©. Sekwencje te odkrywane są za 

pomocą algorytmu cSPADE [14]. Jest to wzbogacona o ograniczenia 

wersja algorytmu SPADE [14]. Algorytmy te wykorzystują podczas 

odkrywania sekwencji częstych operacje łączenia list identyfikatorów. 

Wraz z rosnącą długością badanych sekwencji, ilość identyfikatorów w 

listach znacząco maleje. Dzięki temu rezultaty uzyskiwane przez oba 

algorytmy są bardzo dobre. Dodatkową zaletą tych algorytmów jest to, 

że wykonują jedynie trzy operacje odczytu zbioru sekwencji. Trzeba 

zwrócić jednak uwagę, że w takim rozwiązaniu ilość wygenerowanych 

sekwencji może być bardzo duża. 

Po odkryciu wzorców autorzy algorytmu proponują przeprowadzić  

pewien rodzaj optymalizacji modelu. Nie jest to jednak krok 

obowiązkowy. Ma on jednak na celu poprawienie jakości klasyfikatora. 

Zrozumienie działania tego procesu wymaga najpierw pokazania, jak 

dany klasyfikator działa, dlatego opis tego kroku został przeniesiony do 

dalszej części pracy. 

4.1.3  Klasyfikacja 

W procesie klasyfikacji wykorzystujemy zbiory sekwencji częstych 

odkrytych dla każdej z klas !f. Klasyfikacja danych może zostać 

podzielona na trzy etapy. Wszystkie opisane są poniżej. 

4.1.3.1  Obliczanie macierzy oceny wzorców  

Pierwszym etapem, po znalezieniu zbiorów sekwencji częstych, 

jest policzenie macierzy oceny wzorców. Załóżmy, że klasyfikujemy zbiór 

sekwencji � posiadający �ª przykładów. Macierz jest obliczana osobno 

dla każdej klasy, a oznaczana jest jako �!�f, dla l = 1, … , �©. Macierz 

oceny wzorców zawiera ocenę powiązania każdego wzorca z klasy l 
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z każdą sekwencją należącą do zbioru klasyfikowanego. Wielkość 

macierzy wynosi �f  ×  �ª, gdzie �f  oznacza ilość wzorców należących do j-

tej klasy. Wartości należące do macierzy obliczane są według 

następującego wzoru: 

!��f(�, �� =  «¬!f�¬ −  1|!f|0
�         l�ż���  !f�  ⊆  �8  ����:� ���  ���n#�             

Gdzie l oznacza identyfikator klasy, � numer sekwencji częstej, 

odkrytej dla j-tej klasy, � identyfikator sekwencji w bazie sekwencji �, 

¬!f�¬ długość m-tego wzorca odkrytego dla j-tej klasy, a |!f| ilość wzorców 

odkrytych dla j-tej klasy. 

Dla tej metody oceny siły powiązania konieczne jest jedno 

założenie: długość wzorca sekwencyjnego wynosi przynajmniej dwa. 

Dzięki temu minimalna wartość przypisywana jest sekwencji o długości 

dwa. Powyższa metoda zapewnia jednocześnie to, że im dłuższa 

sekwencja, tym większe ma znaczenie. Dodatkowo brana jest pod uwagę 

ilość wzorców odkrytych dla danej klasy. Im tych wzorców odkryto 

mniej, tym większe mają znaczenie. Kolejnym etapem procesu 

klasyfikacji jest budowa macierzy oceny klas. Sposób jej wyznaczania 

opisany jest poniżej. 

4.1.3.2  Obliczanie macierzy oceny klasy 

Na podstawie macierzy oceny wzorców, otrzymanych 

w poprzednim kroku, budowana jest macierz oceny klasy. To na jej 

podstawie sekwencje są klasyfikowane. Macierz oceny klasy ma wymiar �.  ×  �ª. Budowana jest ona według następującego wzoru: 

y����, l� = X !��f��, ���

�9�  

Gdzie � oznacza numer sekwencji, a l identyfikator klasy. 

Następnie dla każdej wartości z macierzy wykonywana jest operacja 

przemnożenia przez odpowiednia wagę. Wektor wag oznaczany jest jako 
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 : i posiada l elementów. Początkowo każda z tych wartości wynosi 

jeden. y��(�, l� =  y����, l� ∗  :�l� 
Wektor ten modyfikowany jest w procesie optymalizacji, co 

opisane jest w dalszej części pracy. 

4.1.3.3  Klasyfikacja na podstawie macierzy oceny klas 

Ostatnim krokiem procesu jest wyznaczenie, na podstawie 

macierzy odkrytej w poprzednim kroku, do której klasy należą badane 

przykłady. Proces ten polega na wybraniu tej klasy, która uzyskała 

największą ocenę. Najprościej przedstawić to za pomocą następującego 

wzoru: 

�:8 = ��' maxf9�,…,±�y����, l��      n��    � = 1, … , �ª 

Gdzie �:8 oznacza przewidywaną klasę dla � − ��'� elementu 

klasyfikowanego wzoru. 

4.1.3.4  Przykład 

W tym podrozdziale przedstawiony jest pełny przykład 

klasyfikacji. Załóżmy, że dane są sekwencje �� = + x, x, w, y-  
i �K = +y, w, x, w-, które chcemy przydzielić do jednej z dwóch klas. Klasy 

te znajdują się w tabeli poniżej: 

Dane trenujące 

Grupa 1 Grupa 2 

{A, B, A, B, A} {C, B, B, A} 

{A, B, C, A } {B, A, C, A} 

{A, A, B, C } {B, B, C, A} 

  

Pierwszym krokiem algorytmu jest wyznaczenie sekwencji 

częstych. W ramach przykładu minimalne wsparcie wynosi dwa. 

Sekwencje częste przedstawione są w tabeli: 
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Sekwencje częste 

L.p. Klasa 1 Klasa 2 

1 {A} {A} 

2 {A, A} {B} 

3 {A, A, B} {B, A} 

4 {A, B} {B, B} 

5 {A, B, A} {B, B, A} 

6 {A, B, C} {B, C} 

7 {A, C} {C} 

8 {B} {C, A} 

9 {B, A}  

10 {B, C}  

11 {C}  

 

Następnie, konieczne jest wyznaczenie macierzy oceny wzorców. 

Zgodnie z algorytmem, macierze budowane są dla obu klas. Obie 

przedstawione są w poniższych tabelach: 

Macierz oceny wzorców dla klasy 1. 

 { B, B, A, C}  {C, A, B, A} 

{A} 0 0 

{A, A} 0 111 

{A, A, B} 0 0 

{A, B} 0 111 

{A, B, A} 0 211 

{A, B, C} 0 0 

{A, C} 111 
0 

{B} 0 0 

{B, A} 111 
111 
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 { B, B, A, C}  {C, A, B, A} 

{B, C} 111 
0 

{C} 0 0 

Macierz oceny wzorców dla klasy 2. 

Klasa 2 { B, B, A, C} {C, A, B, A} 

{A} 0 0 

{B} 0 0 

{B, A} 18 
18 

{B, B} 18 
0 

{B, B, A} 28 
0 

{B, C} 18 
0 

{C} 0 0 

{C, A} 0 18 

 

Następnie, poprzez zsumowanie wartości, budowana jest macierz 

oceny klas: 

Macierz oceny klas. 

 {B, B, A, C} {C, A, B, A} 

Klasa 1 311 ≈ 0,27 
511 ≈ 0,45 

Klasa 2 58 = 0,625 
28 = 0,25 

 

Ostatnim krokiem jest przydzielenie sekwencji do klas. Dla każdej 

sekwencji wybieramy tę klasę, która ma największy wynik funkcji 

oceny. Sekwencja �� = + x, x, w, y-  zostaje przydzielona do klasy 2, 

a �K = +y, w, x, w- do klasy 1. 
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4.1.4  Faza 2 – optymalizacja 

Twórcy algorytmu, jako pierwsi, proponują wykorzystanie technik 

optymalizacyjnych do budowy modelu opartego o wzorce sekwencyjne. 

Zaproponowali oni, aby w zależności od zbioru testowego dostosować 

wektor wag –  : tak, aby klasyfikacja danych trenujących była jak 

najdokładniejsza. Wydaje się, że taka metoda może doprowadzić do 

przetrenowania klasyfikatora, jednak wyniki przedstawione przez 

autorów tego rozwiązania pokazują, że tak nie jest. Dla każdego 

przypadku testowego przedstawionego w ich pracy jakość klasyfikacji 

wzrasta o przynajmniej pięć punktów procentowych, a w skrajnym 

przypadku aż o piętnaście. 

4.1.4.1  Budowa macierzy pomyłek 

Do ewaluacji jakości budowanego modelu wykorzystywana jest 

macierz pomyłek - oznaczana jako y�. Jest to macierz kwadratowa 

o wymiarze równym ilości klas �.  ×  �.. Początkowo zawiera ona same 

zera. Aby ja uzupełnić, dla każdej z sekwencji ze zbioru trenującego 

wyznaczana jest przewidywana klasa - oznaczana jako �:8.  
Następnie dla każdego wyniku, �:8 i prawdziwej klasy i-tej 

sekwencji uzupełniamy wartość macierzy pomyłek. y�(:8,  �:8� = y��:8, �:8� + 1 

W ten sposób otrzymujemy zestawienie pozwalające określić nam 

jakość klasyfikatora. Im większa wartość elementów znajdujących się na 

przekątnej, tym lepiej działa zbudowany model. 

4.1.4.2    Wyznaczanie wektora wag 

Metoda optymalizacji zaproponowana przez twórców algorytmu to 

metoda Nelder-Mead. Technika pozwalająca tak dobrać wartość wielu 

współczynników podanych jako argument, aby zminimalizować wartość 

funkcji celu. Minimalizowana funkcja, oznaczająca błąd budowanego 

klasyfikatora, obliczana jest na podstawie wzoru: 

z�",  :� =  �1 −  ���:��y�� 
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Gdzie �1 oznacza ilość klasyfikowanych sekwencji, a ���:�(y�) ślad 

macierzy pomyłek. Ponieważ suma elementów znajdujących się na 

przekątnej macierzy pomyłek daje nam ilość poprawnie 

zaklasyfikowanych danych, w najlepszym wypadku funkcja osiągnie 

minimum - czyli zero.  

4.2  Przykłady i możliwe modyfikacje 

4.2.1  Modyfikacje 

W tym rozdziale przedstawione zostały różne możliwe modyfikacje 

algorytmu opisanego powyżej. Proponowane modyfikacje to 

zastosowanie różnych typów wzorców. W tym rozdziale, na prostym 

przykładzie, pokazana jest różnica między poszczególnymi metodami. 

Przedstawione typy wzorców to: 

• Sekwencje częste (proponowane przez autorów); 

• Domknięte sekwencje częste [9]; 

• Sekwencje reprezentujące [10]; 

• Minimalne wzorce wyróżniające [11]. 

Dla ostatniej metody konieczne było wykorzystanie innej miary 

oceny podobieństwa. Sposób jej obliczania opisany jest poniższym 

wzorem: 

!��f(�, �� =  « 1¬!f¬ ∗ ¬!f�¬0 �         l�ż���  !f�  ⊆  �8  ����:� ���  ���n#� 

Zmiana tego współczynnika spowodowana jest tym, że dla tego 

typu wzorców, im krótszy jest wzorzec, tym bardziej oddaje 

charakterystykę klasy, dla której został odkryty. Ilość odkrytych 

wzorców nadal ma takie samo znaczenie. 

4.2.2  Przykład – Zbiór danych 

Załóżmy, że mamy dany zbiór trenujący składający się z sekwencji 

zbudowanych nad alfabetem ∑ = +1, 2, 3,4-. Zbiór ten znajduje się 

w tabeli poniżej. 
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Zbiór danych testowych 

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

{1, 2, 3, 1, 1, 2, 1} {2, 3, 2, 1, 2, 2, 2} {2, 3, 2, 4, 2, 4, 3} 

{1, 1, 2, 4, 3, 1, 2} {2, 1, 2, 1, 2, 2, 3} {3, 3, 4, 4, 3, 3, 4} 

{1, 2, 1, 1, 2, 1, 3} {2, 1, 2, 2, 3, 2, 3} {4, 1, 3, 2, 4, 3, 3} 

{1, 2, 1, 3, 1, 1, 1} {2, 4, 2, 2, 1, 2, 2} {3, 4, 3, 2, 2, 1, 4} 

{1, 2, 1, 2, 1, 2, 2} {2, 3, 2, 2, 1, 2, 1} {2, 3, 4, 1, 4, 4, 1} 

 

4.2.3  Odkryte wzorce 

Poniżej znajdują się definicje wszystkich rodzajów wzorców oraz 

ich zbiory odkryte dla danych przykładowych. 

4.2.3.1  Sekwencje częste. 

Sekwencja częsta 

Sekwencja częsta w bazie danych �"x to taka sekwencja, która jest 

podsekwencją przynajmniej ���_��� sekwencji należących do �"x. Gdzie ���_��� jest parametrem, nazywanym minimalnym wsparciem. 

Wzorce sekwencyjne odkryte dla zbioru testowego i minimalnego wsparcia: min sup = 2. 

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

{1, 2, 3, 1, 1, 1} {2, 1, 2, 2, 2, 3} {4, 4, 3, 3} 

{1, 2, 1, 1, 2, 1} {2, 3, 2, 2, 2} {3, 4, 4, 4} 

{2, 3, 1, 1, 1} {2, 2, 2, 2, 3} {3, 4, 4, 3} 

{2, 1, 1, 2, 1} {2, 2, 2, 2, 2} {3, 4, 3, 4} 

{1, 3, 1, 1, 1} {2, 3, 2, 1, 2} {3, 4, 3, 3} 

{1, 2, 3, 1, 2} {2, 2, 2, 1, 2} {4, 3, 2, 4} 

{1, 2, 3, 1, 1} {2, 2, 1, 2, 2} {4, 2, 4, 3} 

{1, 2, 1, 2, 1} {2, 1, 2, 2, 3} {3, 4, 2, 4} 

{1, 2, 1, 1, 2} {2, 1, 2, 2, 2} {3, 2, 4, 3} 

{1, 2, 1, 1, 1} {1, 2, 2, 2, 3} {3, 2, 2, 4} 

{1, 1, 2, 1, 2} {3, 2, 2, 2} {2, 3, 4, 4} 
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Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

{1, 1, 1, 2, 1} {2, 3, 2, 2} {3, 4, 1, 4} 

{3, 1, 1, 1} {2, 2, 2, 3} {4, 4, 4} 

{2, 3, 1, 2} {2, 2, 2, 2} {4, 4, 3} 

{2, 3, 1, 1} {3, 2, 1, 2} {4, 3, 4} 

{2, 1, 2, 1} {2, 3, 2, 1} {4, 3, 3} 

{2, 1, 1, 2} {2, 3, 1, 2} {3, 4, 4} 

{2, 1, 1, 1} {2, 2, 2, 1} {3, 4, 3} 

{1, 2, 3, 2} {2, 2, 1, 2} {3, 3, 4} 

{1, 3, 1, 2} {2, 1, 2, 3} {3, 3, 3} 

{1, 3, 1, 1} {2, 1, 2, 2} {4, 2, 4} 

{1, 2, 3, 1} {2, 1, 2, 1} {4, 3, 2} 

{1, 2, 1, 3} {1, 2, 2, 3} {4, 2, 3} 

{1, 2, 2, 1} {1, 2, 2, 2} {2, 4, 4} 

{1, 2, 1, 2} {3, 2, 2} {3, 4, 2} 

{1, 2, 1, 1} {2, 3, 2} {3, 2, 4} 

{1, 1, 2, 3} {2, 2, 3} {3, 2, 3} 

{1, 1, 2, 2} {2, 2, 2} {3, 2, 2} 

{1, 1, 3, 1} {3, 2, 1} {2, 4, 3} 

{1, 1, 2, 1} {3, 1, 2} {2, 3, 4} 

{1, 1, 1, 2} {2, 3, 1} {2, 3, 3} 

{1, 1, 1, 1} {2, 1, 3} {2, 2, 4} 

{2, 3, 2} {2, 2, 1} {4, 1, 4} 

{3, 1, 2} {2, 1, 2} {3, 4, 1} 

{3, 1, 1} {2, 1, 1} {3, 1, 4} 

{2, 3, 1} {1, 2, 3} {2, 1, 4} 

{2, 1, 3} {1, 2, 2} {4, 4} 

{2, 2, 1} {1, 2, 1} {4, 3} 

{2, 1, 2} {3, 2} {3, 4} 

{2, 1, 1} {2, 3} {3, 3} 

{1, 3, 2} {2, 2} {4, 2} 
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Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

{1, 2, 3} {3, 1} {2, 4} 

{1, 2, 2} {1, 3} {3, 2} 

{1, 3, 1} {2, 1} {2, 3} 

{1, 1, 3} {1, 2} {2, 2} 

{1, 2, 1} {1, 1} {4, 1} 

{1, 1, 2} {3} {1, 4} 

{1, 1, 1} {2} {3, 1} 

{3, 2} {1} {2, 1} 

{2, 3} {4} 
 

{2, 2} {3} 
 

{3, 1} {2} 
 

{1, 3} {1} 
 

{2, 1} 
  

{1, 2} 
  

{1, 1} 
  

{3} 
  

{2} 
  

{1} 
  

 

Po przedstawieniu tych wyników widoczne jest, że ilość wzorców 

częstych jest bardzo duża. Bardzo duża część odkrytych wzorców jest 

bardzo krótka, nie mająca zbyt wielkiego znaczenia. Na przykład dla 

łańcuchów DNA, składających się jedynie z czterech symboli,  ilość 

trywialnych sekwencji, w żaden sposób nie odróżniających od siebie 

grup, może znacząco zwiększyć czas obliczeń jak i zajętość pamięci. 

Sposobem zwalczania tego negatywnego zjawiska może być 

zastosowanie pewnych ograniczeń. Często stosowane ograniczenie to 

ilość symboli, po której przekroczeniu uznajemy, że dane symbole nie 

sąsiadują ze sobą. 
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4.2.3.2  Domknięte wzorce sekwencyjne [9] 

Innym sposobem poradzenia sobie z olbrzymią ilością wzorców 

jest ograniczenie wyników, poprzez selekcję tych najbardziej 

wartościowych. Jednym ze sposobów, które zbadano na potrzeby 

niniejszej pracy jest wybór wzorców domkniętych. 

Domknięte wzorce sekwencyjne. 

Domkniętym wzorcem sekwencyjnym lub domkniętą sekwencją częstą, 

nazywamy taką sekwencję S, która jest sekwencją częstą w zbiorze SDB, 

a ponadto nie istnieje żadna sekwencja częsta będąca nadsekwencją 

sekwencji S, posiadająca takie same wsparcie jak sekwencja S. 

 

Domknięte  wzorce sekwencyjne odkryte dla zbioru testowego i minimalnego wsparcia: 

min_sup = 2. 

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

{1, 2, 1, 1, 2, 1} {2, 1, 2, 2, 2, 3} {3, 2, 2, 4} 

{1, 2, 3, 1, 1, 1} {2, 1, 2, 2, 3} {3, 2, 4, 3} 

{1, 1, 2, 1, 2} {2, 1, 2, 2, 2} {3, 4, 1, 4} 

{1, 2, 1, 1, 1} {2, 3, 2, 1, 2} {3, 4, 3, 3} 

{1, 2, 1, 1, 2} {2, 3, 2, 2, 2} {3, 4, 3, 4} 

{1, 2, 1, 2, 1} {2, 2, 1, 2, 2} {3, 4, 2, 4} 

{1, 2, 3, 1, 2} {2, 2, 2, 1, 2} {3, 4, 4, 3} 

{1, 1, 1, 2} {2, 2, 2, 2, 2} {3, 4, 4, 4} 

{1, 1, 2, 1} {2, 2, 2, 2} {2, 3, 4, 4} 

{1, 1, 2, 3} {2, 2, 1, 2} {4, 3, 2, 4} 

{1, 1, 3, 1} {2, 1, 2, 2} {4, 2, 4, 3} 

{1, 2, 1, 2} {2, 1, 2, 1} {4, 4, 3, 3} 

{1, 2, 1, 3} {2, 3, 2} {3, 3, 4} 

{1, 1, 3} {2, 3} {3, 2, 4} 

{1, 2, 3}  {3, 4, 3} 

  {3, 4, 4} 

  {2, 1, 4} 
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Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

  {2, 3, 3} 

  {4, 1, 4} 

  {4, 3, 4} 

  {4, 2, 4} 

  {4, 4, 3} 

  {3, 3} 

  {2, 4} 

  {4, 3} 

  {4, 4} 

 

4.2.3.3  Wzorce reprezentujące 

Wzorce reprezentujące są odkrywane dla każdej sekwencji z bazy 

danych. W ramach algorytmu klasyfikacji wykorzystywana jest suma 

mnogościowa odkrytych wzorców. Wzorce reprezentujące oraz algorytm 

CONTOUR, służący do ich odkrywania, opisane zostały w artykule [10]. 

Technika ta pozwala w znaczny sposób ograniczyć ilość odkrytych 

sekwencji.  

Wzorzec reprezentujący. 

Wzorzec reprezentujący sekwencji �, należącej do �"x, to jego 

podsekwencja spełniająca dwa poniższe warunki: 

•  Jest sekwencją częstą. 

• Ma większą wagę niż inni kandydaci spełniający pierwszy 

warunek. 

Waga sekwencji obliczana jest w sposób zależny od zastosowania. 

Typową metodą jest wykorzystywanie długości sekwencji jako jej wagi. 

Inne modyfikacje tego współczynnika to na przykład: sumowanie 

odwrotności częstotliwości występowania elementów, należących do 

sekwencji. 
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Wzorce reprezentujące odkryte dla zbioru testowego i minimalnego wsparcia: min_sup = 2. 

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

{1, 2, 1, 1, 2, 1} {2, 1, 2, 2, 2} {3, 2, 2, 4} 

{1, 2, 3, 1, 1, 1} {2, 3, 2, 1, 2} {3, 2, 4, 3} 

{1, 1, 2, 1, 2} {2, 2, 1, 2, 2} {3, 4, 1, 4} 

  
{3, 4, 3, 3} 

 

4.2.3.4  Minimalne wzorce wyróżniające 

Kolejnym badanym w pracy typem wzorców są minimalne wzorce 

wyróżniające [11]. Jest to pewnego rodzaju połączenie wzorców 

wyłaniających i sekwencyjnych. Podobnie jak wzorce wyłaniające służą 

do odnajdowania kontrastów między dwoma zbiorami danych. 

Analogicznie do wcześniej opisanych wzorców wyłaniających wzorce te 

odkrywane są w odniesieniu do pewnego zbioru danych oraz 

dopełnienia tego zbioru. Podstawową różnicą jest definicja relacji 

podsekwencji. W tym wypadku zastosowano analogiczną definicję, jak 

dla wzorców częstych. Naukowcy proponujący ten typ wzorców sugerują 

dodatkowo użycie pewnych więzów, takich jak minimalna lub 

maksymalna odległość między zdarzeniami należącymi do sekwencji. 

Aby daną sekwencję � można było nazwać minimalnym wzorcem 

wyróżniającym, w odniesieniu do zbioru pewnego zbioru "* i 

dopełnienia tego zbioru "*′, sekwencja ta musi spełniać następujące 

trzy warunki: 

• Jej wsparcie w zbiorze sekwencji "* jest większe od pewnego 

zadanego progu minimalnego wsparcia. 

• Jej wsparcie w dopełnieniu zbioru sekwencji jest mniejsze 

od zadanego progu maksymalnego wsparcia. 

• Sekwencja spełnia dwa powyższe warunki i nie jest 

nadsekwencją żadnej innej sekwencji również spełniającej 

te warunki. 
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Po przeanalizowaniu tych warunków łatwo zauważyć, że przy 

odpowiednim doborze współczynników minimalne wzorce wyróżniające 

mogą przerodzić się w minimalne wzorce wyłaniające. Jednak możliwość 

modyfikacji parametrów daje większe możliwości ich wykorzystania. 

W poniższej tabeli znajdują się minimalne wzorce wyróżniające, 

odkryte dla następujących współczynników: 

• Minimalne wsparcie – 2; 

• Maksymalne wsparcie  - 0; 

• Maksymalna odległość między symbolami sekwencji – 2. 

 

Minimalne wzorce wyróżniające. 

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 

{1, 1, 1,} {2, 2, 2, 1} {3, 3, 3} 

{1, 2, 2, 1} {2, 2, 2, 2, 2} {4, 2, 3} 

{1, 3, 1} {3, 2, 1, 2} {4, 3, 3} 

 
{3, 2, 2, 2} {2, 1, 4} 

 {1, 2, 2, 2, 3} {2, 2, 4} 

 {2, 1, 2, 2, 3} {3, 4} 

 {2, 2, 2, 2, 3} {4, 4} 

 

 

4.3  Badanie algorytmu i jego modyfikacji 

W ramach pracy przebadana została jakość algorytmu 

w zależności od wykorzystywanych wzorów. Testy jakości klasyfikacji 

zostały wykonane zarówno dla wersji wykorzystującej metodę 

optymalizacji jak i pomijającej ten krok. Jakoś algorytmu równoznaczna 

jest jakości klasyfikacji. Wartość ta wyznaczana jest według 

następującego wzoru: 

l�#�ść #����z�#�:l� �  ���ść n�,��� ��#����z�#� ���:ℎ ����#ł�nó ���ść  �����#�:ℎ ����#ł�nó  
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4.3.1  Metoda ewaluacji 

W celu oceny jakości klasyfikacji wykorzystano metodę 

dziesięciokrotnej ewaluacji krzyżowej [12]. Technika ta polega na 

losowym podzieleniu danych trenujących na dziesięć grup. Następnie 

iteracyjnie dla każdej kombinacji dziewięciu grup klasyfikator jest 

trenowany. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie jakości klasyfikacji na 

podstawie ostatniej, dziesiątej części, która nie została wykorzystana do 

trenowania. Dzięki temu możliwe jest lepsze określenie jakości modelu. 

Metoda ta jest bardzo często wykorzystywana do ewaluacji jakości 

klasyfikatorów. Jest to spowodowane tym, że wykorzystuje inny zbiór 

trenujący i inny zbiór testowy. Jeżeli do oceny jakości wykorzystywany 

jest ten sam zbiór co do trenowania klasyfikatora, wyniki mogą być 

nieprawdziwe. W szczególności można doprowadzić do pozytywnej oceny 

klasyfikatora, który nie jest w stanie poprawnie zaklasyfikować żadnego 

elementu, który nie należał do zbioru trenującego.  

4.3.2  Zbiory danych 

Do badania jakości klasyfikacji wykorzystano dwa zbiory danych. 

Oba pochodzą z repozytorium UCI [13] i są danymi sekwencyjnymi 

wywodzącymi się z domeny biologii molekularnej.  

Pierwszy z nich to zbiór fragmentów łańcucha DNA bakterii E. 

Coli. Co za tym idzie, jest sekwencją zbudowaną na podstawie alfabetu 

składającego się jedynie z czterech symboli odpowiadających czterem 

typom nukleotydów. Dane te zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza 

z nich zawiera fragmenty będące promotorami genów.  Promotor genu to 

odcinek DNA odpowiadający za transkrypcję informacji zawartej w DNA 

na RNA. Druga grupa to fragmenty łańcucha DNA nie niosące ze sobą 

takiej informacji. Cały zbiór składa się ze stu sześciu sekwencji, 

podzielonych na równoliczne zbiory. Każda instancja, czyli fragment 

DNA, składa się z pięćdziesięciu siedmiu nukleotydów. Rozkład 

częstości występowania symboli alfabetu w zależności od grupy 

przedstawiony jest w tabeli: 
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Rozkład częstości symboli dla sekwencji z pierwszego zbioru. 

Symbol Promotor Nie Promotor 

A 27,7% 24,4% 

G 20.0% 25,4% 

T 30,2% 26,5% 

C 22.1% 23.7% 

 

Drugi zbiór danych wykorzystywany do ewaluacji również składa 

się z fragmentów łańcuchów DNA. Dane te pochodzą od ssaków 

naczelnych i podzielone są na dwie grupy. Obie grupy to efekty 

usuwania części łańcucha w procesie tworzenia białek. Jedna z nich to 

fragmenty usuwane. Druga to te, które nie zostają usunięte. Alfabet, na 

którym zbudowane są sekwencje, również bazuje na czterech 

nukleotydach, oznaczanych jako A, C, T i G. Jednak w tym zbiorze 

danych istnieją pewne dodatkowe elementy. Elementy i ich znaczenie 

znajdują się w tabeli poniżej: 

Dodatkowe symbole i ich znaczenie. 

Symbol Znaczenie 

D A lub G lub T 

N A lub G lub C lub T 

S G lub C 

R A lub G 

 

Rozkład częstości występowania symboli alfabetu w zależności od 

grupy przedstawiony jest w tabeli: 

Rozkład częstości symboli dla sekwencji z drugiego zbioru. 

Symbol Fragmenty usuwane Fragmenty pozostawiane 

A 22.153%    20.577% 

G 31.415%    22.383% 

T 21.771% 26.445% 
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C 24.561% 30.588% 

D 0.000% 0.002% 

N 0.010% 0.000% 

S 0.000% 0.002% 

R 0.000% 0.002% 

 

Ponieważ ilość sekwencji odkryta dla tego typu danych jest 

olbrzymia, a co za tym idzie czas wykonania algorytmów jest bardzo 

długi, konieczne było wykonanie wstępnego  przetwarzania danych. 

Zamiast łańcucha pojedynczych symboli, wykorzystano łańcuch dwu 

gramów. Ten proces zwiększa rozmiar alfabetu, a co za tym idzie 

zmniejsza częstość występowania każdego symbolu. Po zastosowaniu tej 

techniki szybkość i jakość klasyfikacji uległy poprawie, dlatego badania 

przedstawione w pracy wykonywane są z wykorzystaniem tej techniki. 

4.3.3  Optymalizacja 

Pierwszym badanym elementem jest wpływ zaproponowanej przez 

twórców algorytmu metody optymalizacji na jakość klasyfikacji. Badanie 

zostało przeprowadzone dla obu zbiorów danych i różnych rodzajów 

wzorców. Parametrem zmienianym przy poszczególnych badaniach było 

minimalne wsparcie. Ponieważ w metodzie dziesięciokrotnej walidacji 

krzyżowej zbiory są losowane, aby uniknąć sytuacji, w której dla 

badania wersji optymalizowanej wylosowane zostały dane dające lepsze 

lub gorsze wyniki, wykorzystano te same dane do testów obu wariantów 

algorytmów. Te same dane wykorzystywane są również, dla różnych 

wersji wzorców.  

Na poniższych wykresach przedstawione są wyniki badań 

wykonanych na pierwszym zbiorze danych. 
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Dokładność klasyfikacji dla pierwszego zbioru danych i wzorców częstych. 

 

Dokładność klasyfikacji dla pierwszego zbioru danych i domkniętych wzorców częstych. 
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Dokładność klasyfikacji dla pierwszego zbioru danych i wzorców reprezentujących. 

 

 Jak łatwo zauważyć, proces optymalizacji dla pierwszego zbioru 

danych i wszystkich badanych algorytmów nie przynosi zadowalających 

rezultatów. Wyniki uzyskane dla drugiego zbioru danych przedstawione 

są poniżej: 

Dokładność klasyfikacji dla drugiego zbioru danych i wzorców częstych. 
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Dokładność klasyfikacji dla drugiego zbioru danych i domkniętych wzorców częstych. 

 

Dokładność klasyfikacji dla drugiego zbioru danych i wzorców reprezentujących. 
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Dla tego zbioru danych również nie widać poprawy. Praktycznie 

dla każdego badanego zbioru wynik optymalizowany jest gorszy niż 

oryginalny. W tabeli poniżej, przedstawiona jest średnia zmiana jakości 

klasyfikacji po zastosowaniu optymalizacji: 

Zestawienie średniej zmiany jakości klasyfikacji po zastosowaniu optymalizacji. 

Typ wzorca Pierwszy zbiór danych Drugi zbiór danych 

Wzorce częste -0,755% -1,590% 

Wzorce domknięte -0,566% -1,694% 

Wzorce reprezentujące -0,189% -0,169% 

 

Twórcy algorytmu pokazują, że zastosowanie tej metody daje 

średnio około dziesięciu procent poprawy jakości. Rozbieżność 

w wynikach może być spowodowana różną charakterystyką danych. 

W artykule badania zostały przeprowadzone dla łańcuchów protein. 

Dodatkowo większość badań, tam przedstawionych, dotyczyła danych 

podzielonych na dużą ilość klas.  

4.3.4  Typy wzorców 

Kolejnym badaniem, przeprowadzonym na tych samych zbiorach 

danych i wykorzystującym tę samą metodę ewaluacji, jest porównanie 

jakości klasyfikacji w zależności od wykorzystania różnego typu 

wzorców. Autorzy algorytmu zaproponowali wzorce częste. Poniżej 

przedstawione są zestawienia jakości wzorców częstych, wzorców 

domkniętych i wzorców reprezentujących. Ponieważ poprzednie badanie 

(por. pkt 5.3.3 powyżej) pokazało, że dla badanych danych, 

optymalizacja zmniejsza jakość klasyfikacji, dane przedstawione poniżej 

pochodzą z kolejnych badań pomijających ten krok. 
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Dokładność klasyfikacji dla pierwszego zbioru danych. 

 

Dokładność klasyfikacji dla drugiego zbioru danych. 
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Z powyższych badań wynika, że zarówno wzorce częste i wzorce 

domknięte dają lepsze rezultaty niż wzorce reprezentujące. Na drugim 

wykresie widać, że pomimo lepszego wyniku dla większych wartości 

współczynnika wsparcia, po pewnej wartości jakość grupowania na 

podstawie wzorców odkrytych przez algorytm CONTOUR maleje na tyle, 

aby przegrać konkurencję z pozostałymi metodami. W obu przypadkach 

wyniki wskazują, że wzorce domknięte i wzorce częste dają bardzo 

podobne rezultaty. W zależności od typu i wielkości danych, warto 

rozważyć zastosowanie jednego z nich. Jeżeli ograniczenia sprzętowe nie 

są zbyt wygórowane, lepszym wyborem okazują się wzorce częste. Jest 

ich znacznie więcej, ale proces ich odkrywania jest szybszy. Ich wadą 

jest natomiast ilość odkrytych wzorców, a co za tym idzie duże 

wymagania pamięciowe.  

4.3.5  Minimalne wzorce wyróżniające 

W niniejszej pracy, poza wzorcami opisanymi powyżej, przebadane 

zostały również minimalne wzorce wyróżniające. Wzorce te badane były 

dla zmodyfikowanej funkcji oceny. Modyfikacja polegała jedynie na 

promowaniu krótszych wzorców, w przeciwieństwie do metody 

stosowanej dla wzorców częstych, domkniętych i reprezentujących. 

Poniżej przedstawione są wyniki badań dla pierwszego zbioru danych 

i różnych wartości parametrów: 

• Minimalnego wsparcia; 

• Maksymalnego wsparcia; 

• Maksymalnej przerwy. 

Wyniki te uzyskane zostały  przy użyciu dziesięciokrotnej 

walidacji krzyżowej, czyli w identyczny sposób jak w poprzednich 

badaniach. 
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Dokładność klasyfikacji dla pierwszego zbioru danych w zależności od maksymalnej przerwy. 

Maksymalne wsparcie wynosi 10%. 

 

Dokładność klasyfikacji dla pierwszego zbioru danych w zależności od maksymalnej przerwy. 

Maksymalne wsparcie wynosi 20%. 
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Dokładność klasyfikacji dla pierwszego zbioru danych w zależności od maksymalnej przerwy. 

Maksymalne wsparcie wynosi 30%. 

 

Jak widać na powyższych wykresach, metoda ta nie daje tak 

dobrych rezultatów jak inne typy wzorców. Może to być spowodowane 

tym, że metoda oceny jest jedynie prostą modyfikacją metody 

przeznaczonej do wzorców sekwencyjnych i nie jest odpowiednia dla 

tego typu wzorców.  We wcześniej opisywanym klasyfikatorze, opartym 

o wzorce wyłaniające, które są podzbiorem tego typu wzorców, brane 

były pod uwagę współczynniki wzrostu. Prawdopodobnie, metoda 

uwzględniająca wartość tego współczynnika byłaby lepszym 

rozwiązaniem. 

Kolejnym problemem tego podejścia jest trudność dobrania 

optymalnych parametrów. W przypadku wzorców częstych, 

domkniętych i reprezentujących dobranie współczynnika było bardzo 

proste. Im niższa wartość minimalnego wsparcia, tym dłuższy czas 

wykonania i tym lepsza jakość klasyfikacji. (Z wyłączeniem przypadku 

w którym próg minimalnego wsparcia jest zbyt mały i klasyfikator ulega 

ewidentnemu przetrenowaniu). W przypadku wzorców wyróżniających, 
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nie ma prostej zależności między minimalnym wsparciem, 

maksymalnym wsparciem a uzyskiwanymi wynikami. W większości 

przypadków zwiększenie maksymalnej przerwy między symbolami 

zwiększało jakość, ale można odnaleźć w wynikach odstępstwa od takiej 

reguły. 
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5  Klasyfikacja sekwencji na podstawie 

reprezentacji falkowej. 

5.1  Definicje i oznaczenia 

Rozdział ten zawiera opis oraz badania algorytmu klasyfikacji 

opartego na reprezentacji falkowej sekwencji [16]. Jest to kolejna 

z metod, bazująca na zbiorze cech odkrytych na podstawie sekwencji. 

Specyfika tej metody polega na odkrywaniu zbioru cech nie 

bezpośrednio z sekwencji, lecz z ich reprezentacji falkowej. 

5.1.1  Falki 

Reprezentacja falkowa sekwencji to reprezentacja danych, której 

idea powstała na podstawie falek. Falki to funkcje bazujące na pewnej 

funkcji-matce, zbudowane przez przekształcenie ich przez funkcję 

skalującą. Falki stosowane są do: 

• Analizy i przetwarzania sygnałów cyfrowych; 

• Kompresji obrazów i dźwięków; 

• Rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. 

Falka Haara to jedna z pierwszych i podstawowych falek. Jej 

funkcja matka opisana jest następującym równaniem: 

ℎ(�) � � 0 n�� � < 01 n�� 0 ≤ � < 0,5−1 n�� 0,5 ≤ � > 10 n�� � ≥ 1
� 

Opisywany algorytm klasyfikacji sekwencji, wzoruje się na tej 

właśnie falce.  

5.1.1.1  Reprezentacja falkowa sekwencji 

W celu wyjaśnienia tego pojęcia posłużono się przykładem 

z artykułu [16]. Załóżmy, że dana jest sekwencja w = +8, 6, 2, 3, 4, 6, 6, 5-. 
Reprezentacja falkowa składa się z ze zbioru czynników, wyznaczanych 

dla różnych poziomów szczegółowości. Liczba poziomów zależna jest od 

długości sekwencji i wynosi: 
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� �  logK(|�|) 
Gdzie, � oznacza ilość poziomów, a |�| długość sekwencji. Ilość 

czynników dla każdego poziomu szczegółowości jest inna. Ilość 

czynników, można wyznaczyć za pomocą wzoru: � �  2*W� 

Gdzie, � oznacza ilość czynników, a # poziom szczegółowości. Czynniki 

oznaczane są za pomocą symbolu ¹*8 , gdzie � oznacza numer czynnika, 

a # poziom szczegółowości. Każdy czynnik obliczany jest na podstawie 

fragmentu sekwencji. Fragment wyznaczany jest na podstawie numeru 

czynnika i poziomu szczegółowości. Dla sekwencji o długości O czynnik ¹*8  wyznaczany jest na podstawie fragmentu sekwencji 

z przedziału: 

〈(� − 1) ∗ O2*W� + 1;  � ∗ O2*W�〉 
Dla opisywanego przykładu będą to następujące fragmenty: 

Zestawienie fragmentów sekwencji, na podstawie których wyznane są kolejne czynniki. 

Poziom szczegółowości Numer czynnika Przedział Fragment sekwencji 

1 1 〈1; 8〉 +8, 6, 2, 3, 4, 6, 6, 5- 
2 

1 〈1; 4〉 +8, 6, 2, 3- 
2 〈5; 8〉 +4, 6, 6, 5- 

3 

1 〈1; 2〉 +8, 6- 
2 〈3; 4〉 +2, 3- 
3 〈5; 6〉 +4, 6- 
4 〈7; 8〉 +6, 5- 

 

Ponieważ długość opisywanej sekwencji wynosi 8, ilość możliwych 

poziomów wynosi 3. Ilość czynników, dla każdego poziomu to 

kolejno 1, 2 i 4. 

 Czynniki wyznaczane są, jako różnica średniej wartości pierwszej 

i drugiej połowy fragmentu do którego się odnoszą, podzielona przez 

dwa. Czynniki zawierają w sobie informację o zmienności 
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reprezentowanej sekwencji. Czynniki o niższym poziomie szczegółowości 

opisują zmiany, występujące na poziomie całej sekwencji.  Im większy 

poziom szczegółowości, tym bardziej zmiany mają charakter lokalny. 

 Poza opisanymi czynnikami, do algorytmu brany jest jeszcze jeden 

czynnik – o poziomie zerowym. Wyznaczany jest on jako średnia 

wszystkich elementów należących do sekwencji. Wyniki dla 

przykładowej sekwencji znajdują się w poniższej tabeli: 

Reprezentacja falkowa przykładowej sekwencji. 

Poziom szczegółowości Numer czynnika Fragment sekwencji 

0 1 ¹o� � 5  
1 1 ¹�� � −0.25  
2 

1 ¹K� � 2,25  
2 ¹KK = −0,25  

3 

1 ¹�� = 1  
2 ¹�K = −0.5  
3 ¹�� = −1  
4 ¹�� = 0.5 

 

Na podstawie reprezentacji falkowej, można odtworzyć reprezentowaną 

sekwencję.  Ta właściwość daje nam pewność, że przy  przekształceniu 

do nowej postaci nie tracimy danych dotyczących sekwencji. 

 Na podstawie przedstawionych obliczeń trudno zauważyć, że 

opisywana reprezentacja zbudowana jest na podstawie falki Haara. 

Zależność tę obrazuje poniższy rysunek. W poszczególnych wierszach 

pokazane są kolejne, przeskalowane i przesunięte falki. Po lewej stronie 

znajdują się wyznaczone wartości czynników: 
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Reprezentacja falkowa, a falka Haara 

 8 6 2 3 4 6 6 5 

¹�� � −0.25 
        

        

         

¹K� � 2,25 
        

        

         

¹KK = −0,25 
        

        

         

¹�� = 1 
        

        

         

¹�K = −0.5 
        

        

         

¹�� = −1 
        

        

         

¹�� = 0.5 
        

        

 

5.1.2  Algorytm klasyfikacji 

Algorytm klasyfikacji z wykorzystaniem reprezentacji falkowej 

składa się z czterech części. 

1. Wyznaczenie reprezentacji falkowej; 

2. Odkrycie wzorców kompozycyjnych; 

3. Wyznaczenie reguł klasyfikujących; 
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4. Przydzielenie obiektów do klas. 

Trzy pierwsze punkty wykonywane są w procesie trenowania 

klasyfikatora. Wszystkie kroki opisane są szczegółowo w następnych 

rozdziałach. 

5.1.2.1  Wyznaczenie reprezentacji falkowej 

Pierwszym krokiem algorytmu jest wyznaczenie reprezentacji 

falkowej sekwencji. Reprezentacja ta, jest trochę inna niż ta 

przedstawiona w poprzednim rozdziale. Opisana reprezentacja 

przeznaczona była dla szeregów czasowych. Dla sekwencji zbudowanych 

na podstawie alfabetu o stałej długości, autorzy artykułu [16] proponują 

rozdzielenie sekwencji na sekwencje bitowe. Ilość sekwencji bitowych 

równa się ilości symboli w alfabecie. Załóżmy, że dana jest sekwencja � � +w, y, b, ¼, ¼, ¼, y, w- zbudowana na podstawie alfabetu ∑ = +w, y, b, ¼-. 
Reprezentacja falkowa, budowana jest na podstawie czterech sekwencji 

bitowych: 

Sekwencje bitowe: 

Symbol alfabetu Fragment sekwencji 

A 10000001 

C 01000010 

T 00100000 

G 00011100 

 

Jak widać w powyższej tabeli, sekwencje bitowe posiadają jedynkę 

w miejscach, w których oryginalna sekwencja symbol, dla którego  

tworzona była sekwencja bitowa. Reprezentacja falkowa, tworzona jest, 

zgodnie z wcześniejszym opisem, dla każdej sekwencji bitowej. 

 Druga modyfikacja reprezentacji polega na dyskretyzacji 

otrzymanych wyników. Możliwy zbiór wartości, dla sekwencji bitowych 

to < −0.5; 0.5 > dla czynników o poziomie szczegółowości większym lub 

równym jeden. Zbiór wartości dla czynnika zerowego to < 0,1 >. 

Dyskretyzacja wartości polega na tym, że zadane zbiory wartości 
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dzielone są na równe przedziały. Jeżeli wartość czynnika należy do � − ��'� przedziału, wartość ta zastępowana jest numerem �. Ilość 

przedziałów jest jednym z parametrów opisywanego algorytmu. 

5.1.2.2  Wzorce kompozycyjne 

Kolejnym, niezbędnym do zrozumienia opisywanego algorytmu, 

pojęciem jest wzorzec kompozycyjny: 

Wzorzec kompozycyjny 

Wzorzec kompozycyjny: i < ½�, �n� > '� < ½K,�nK > 'K … '*W� < ½*, �n* > to 

naprzemienna sekwencja par < ½8 , �n8 > i liczb '8 zbudowana dla 

reprezentacji falkowej o poziomie szczegółowości i, gdzie: 

1. ½8 oznacza dyskretyzowaną wartość czynnika reprezentacji 

falkowej 

2. �n8 oznacza identyfikator symbolu alfabetu 

3. '8 oznacza przerwę między elementem < ½8 , �n8 > i < ½8¾�, �n8¾� >. 

 

Do celów klasyfikacji, odkrywane są wzorce kompozycyjne o pewnych 

właściwościach. W celu wyjaśnienia tych ograniczeń, konieczne jest 

wprowadzenie następujących pojęć i oznaczeń: 

1. { – oznacza reprezentację falkową jednej z sekwencji należącej 

do bazy sekwencji. 

2. {�l� - część reprezentacji falkowej dla jednego poziomu 

szczegółowości. Symbol l oznacza poziom szczegółowości. {�l�  
zawiera czynniki znalezione dla wszystkich symboli alfabetu. 

3. {*�l� - podzbiór reprezentacji {�l� zawierający czynniki 

odkryte dla jednego symbolu alfabetu, oznaczonego jako #. 

Podsekwencja 

Wzorzec kompozycyjny, i < ½�, �n� > '� < ½K,�nK > 'K … '*W� < ½*, �n* >, 

jest podsekwencją reprezentacji falkowej { wtedy, gdy istnieje 

sekwencja liczb naturalnych �, � + '�, … , � + '*W� taka, że � − �� pozycja 
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{8¿
(i) równa jest ½� i dla każdego O ∈ +2, . . , #- pozycja � +  'RW� w 

{8¿Àwynosi ½R. 

Dla przykładu niech będzie dana reprezentacja falkowa o poziomie 

szczegółowości i = 2 . Reprezentacja zbudowana jest dla alfabetu 

o dwóch symbolach �∑ = +1,2-�: 
• {��2� = +4, 2- 
• {K�2� = +1, 3- 

Wzorzec 2 < 4, 1 >  1 < 3,2 > jest podsekwencją reprezentacji {�2�, 
ponieważ dla � = 1 spełnione są następujące równości: 

• Pierwsza (� = 1� pozycja {��2� = 4 

• Druga (i + '�= 1 + 1 =2) pozycja {K�2� = 3 

Dla odmiany, wzorzec 2 < 2, 1 >  1 < 3,2 > nie jest podsekwencją 

reprezentacji {�2� ponieważ: 

• Aby pierwszy element wzorca pasował do reprezentacji musi 

istnieć taka liczba �, że  {���� = 2. Warunek jest spełniony tylko 

dla � = 2. 

• We wzorcu znajduje się jednoelementowa przerwa, więc kolejny 

symbol musiałby znaleźć się na pozycji trzeciej, co nie jest 

możliwe. 

Po wyznaczeniu pojęcia podsekwencji, można zdefiniować 

wsparcie wzorca kompozycyjnego. 

Wsparcie wzorca kompozycyjnego 

Wsparcie wzorca kompozycyjnego ! w bazie �"x to stosunek ilości 

sekwencji � ∈ �"x, których reprezentacje { są nadsekwencjami wzorca 

kompozycyjnego !. 

5.1.2.3  Odkrywanie wzorców kompozycyjnych 

Drugim krokiem algorytmu trenowania jest wyznaczenie wzorców 

kompozycyjnych dla wszystkich sekwencji, dla wszystkich klas. 

Wyszukiwane są jedynie wzorce, które przekraczają pewien zadany 
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minimalny próg wparcia. Drugim parametrem tej fazy algorytmu jest 

maksymalna przerwa między elementami < ½8, �n8 > i < ½8¾�, �n8¾� >. 

Parametr ten ogranicza liczbę znajdowanych wzorców kompozycyjnych, 

a co za tym idzie odpowiedzialny jest za przyspieszenie działania tej fazy 

algorytmu. 

Algorytm odkrywania wzorców kompozycyjnych bazuje na 

algorytmie „Apriori”. Przebiega on według następującej kolejności: 

1. Poprzez przejrzenie wszystkich par < ½8 , �n8 > generowany jest 

zbiór wzorców  kompozycyjnych o długości równej dwa. Wzorce 

generowane są dla przerw od 0 do ustalonej maksymalnej 

przerwy. Elementy o zbyt niskim wsparciu są odrzucane. 

2. Wybrane wzorce dokładane są do zbioru wynikowego. 

3. Wybrane wzorce stają się „aktualnymi wzorcami” 

4. Jeżeli zbiór aktualnych wzorców jest pusty – koniec algorytmu. 

5. Poprzez łączenie par wzorców ze zbioru aktualnych wzorców 

generowani są kandydaci. Łączone są jedynie wzorce 

spełniające następujące warunki: 

• Oba wzorce, !� i !K są wzorcami o tym samym poziomie 

szczegółowości i. 

• Oba wzorce mają tą samą długość - # 

• Niech:  !� = i < ½���n�� > '��, … , '*W�� < ½*��n*� >  !K = i < ½�K�n�K > '�K, … , '*W�K < ½*K�n*K > !�¤ =  !� ,�� < ½���n�� > '�� !K¤ =  !K ,�� '*W�K < ½*K�n*K > 

 

Wzorce są łączone, wtedy gdy !�¤ =  !K′ 
Łączenie wzorców polega na wzięciu pierwszego elementu 

i przerwy z pierwszego wzorca, wspólnego środka oraz 

ostatniej przerwy i ostatniego elementu z drugiego wzorca. !′ =  i < ½���n�� > '��, … , '*W�� < ½*��n*� > '*W�K < ½*K�n*K > 
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6. Nowe wzorce są dłuższe o jeden. W celu sprawdzenia czy mają 

odpowiednie wsparcie, na początku wykonywane jest 

sprawdzanie czy wszystkie podsekwencje kandydata, które są 

od niego o jeden element krótsze, znajdują się w „aktualnym 

zbiorze”. Jeśli nie, wzorzec jest odrzucany. W przeciwnym 

wypadku wsparcie wzorca sprawdzane jest z bazą �"x. 

7. Nowo odkryte wzorce dodawane są do zbioru wynikowego. 

8. Nowo odkryte wzorce oznaczane są jako „aktualne wzorce”. 

9. Powrót do punku 4.  

5.1.2.4  Wyznaczanie reguł 

Algorytm klasyfikacji bazuje na regułach, odkrytych na podstawie 

wzorców kompozycyjnych. Poprzez regułę rozumiana jest para: 

• Wzorzec kompozycyjny; 

• Identyfikator wskazujący na jedną z klas. 

Algorytm używa jedynie reguł, których pewność jest większa niż zadany 

parametr. Pewność reguły liczona jest w kontekście konkretnej bazy 

sekwencji. 

Pewność reguły 

Pewność reguły ! �> y (gdzie ! oznacza wzorzec, a y klasę) w bazie �"x 

wyznaczana jest jako stosunek ilości sekwencji z klasy y, które są 

nadsekwencjami wzorca ! i ilości wszystkich sekwencji, ze wszystkich 

klas, które są nadsekwencją wzorca P. 

 Po wyznaczeniu wszystkich reguł, reguły sortowane są pod 

względem pewności i wsparcia ich wzorców. Następnie wszystkie wzorce 

ze zbioru trenującego sprawdzane są względem uszeregowanych reguł. 

Jeżeli dana sekwencja spełnia którąś regułę, zarówno sekwencja jak 

i reguła są oznaczane. Sekwencja ta nie jest już dalej sprawdzana 

z innymi regułami. Po sprawdzeniu wszystkich sekwencji, nieoznaczone 

reguły są odrzucane.  
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 Spośród sekwencji, które nie wpasowały się w żadną regułę, 

wybierana jest klasa, która dominuje. Klasa ta wyznaczana jest jako 

klasa domyślna. 

 Wyznaczanie reguł i klasy domyślnej to ostatni element algorytmu 

uczącego. Następnie można przejść do klasyfikacji danych. 

5.1.2.5  Klasyfikacja 

Klasyfikacja z użyciem opisywanego klasyfikatora jest bardzo 

prosta. Składa się z dwóch etapów: 

1. Klasyfikowana sekwencja przekształcana jest do reprezentacji 

falkowej. 

2. Reprezentacja sprawdzana jest ze zbiorem uporządkowanych 

reguł. Jeśli któraś reguła jest spełniona, zwracana jest klasa 

z nią związana. W przeciwnym wypadku zwracana jest klasa 

domyślna. 

5.2  Przykład klasyfikacji 

5.2.1  Zbiór danych 

Załóżmy, że mamy dany zbiór trenujący składający się z sekwencji 

zbudowanych nad alfabetem ∑ � +1, 2, 3,4-. Zbiór ten znajduje się 

w tabeli poniżej. 

Zbiór danych testowych 

Klasa Identyfikator Sekwencja 

1 

1 {1, 1, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 1, 3, 4} 

2 {1, 4, 1, 1, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 4, 1} 

3 {1, 1, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 1, 3, 1} 

4 {2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3} 

5 {2, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3} 

2 

6 {2, 3, 3, 4, 2, 2, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 2} 

7 {4, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 1, 1, 4} 

8 {1, 3, 4, 1, 1, 4, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 1} 
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Klasa Identyfikator Sekwencja 

9 {2, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 2, 1} 

10 {2, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 2, 1} 

 

Wszystkie sekwencje mają po szesnaście symboli. Każda klasa ma po 

pięć sekwencji. 

5.2.2  Wyznaczanie reprezentacji falkowej. 

Pierwszym krokiem algorytmu jest wyznaczenie reprezentacji 

falkowej. Konieczne jest wprowadzenie parametru oznaczającego ilość 

dyskretyzowanych wartości. Dla opisywanego przykładu, parametr ten 

wynosi pięć. 

Następnie , do wyznaczenia reprezentacji falkowej, konieczne jest 

podzielenie sekwencji na sekwencje bitowe. Wynik tej operacji 

przedstawiony jest w poniższej tabeli: 

Sekwencje Bitowe  

Klasa Identyfikator Symbol Sekwencja 

1 

1 

1 {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0} 

2 {0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

3 {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0} 

4 {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1} 

2 

1 {1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1} 

2 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

3 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

4 {0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0} 

3 

1 {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1} 

2 {0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

3 {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0} 

4 {0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0} 

4 
1 {0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0} 

2 {1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0} 
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Klasa Identyfikator Symbol Sekwencja 

3 {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1} 

4 {0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

5 

1 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0} 

2 {1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0} 

3 {0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1} 

4 {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0} 

2 

6 

1 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

2 {1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1} 

3 {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0} 

4 {0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0} 

7 

1 {0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0} 

2 {0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

3 {0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

4 {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1} 

8 

1 {1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1} 

2 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0} 

3 {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

4 {0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0} 

9 

1 {0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1} 

2 {1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0} 

3 {0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0} 

4 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0} 

10 

1 {0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1} 

2 {1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0} 

3 {0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0} 

4 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0} 

 

Po wyznaczeniu reprezentacji bitowej, można przejść do obliczania 

dyskretyzowanych wartości czynników. Pierwsza kolumna zawiera 

identyfikator klasy. Druga identyfikator sekwencji. Trzecia zawiera 

poziom szczegółowości. Ostatnie cztery kolumny zawierają kolejne 
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wartości czynników dla kolejnych symboli i kolejnych poziomów 

szczegółowości. 

Reprezentacja falkowa 

Klasa Id. Poziom Symbol 1 Symbol 2 Symbol 3 Symbol 4 

1 

1 

0 1 1 0 1 

1 3 1 3 1 

2 3, 1 2, 2 2, 2 1, 3 

3 4, 1, 2, 3 1, 3, 2, 2 1, 1, 2, 2 2, 3, 2, 1 

4 
2, 2, 2, 0, 

2, 2, 0, 2 

2, 4, 0, 2, 

0, 0, 4, 0 

2, 0, 2, 4, 

2, 2, 2, 2 

2, 2, 4, 2, 

4, 4, 2, 4 

2 

0 1 2 0 0 

1 3 2 2 2 

2 3, 1 1, 2 2, 3 1, 3 

3 1, 3, 2, 2 3, 2, 0, 2 2, 2, 3, 2 2, 1, 3, 2 

4 
4, 2, 0, 2, 

2, 2, 4, 0 

0, 2, 4, 0, 

2, 2, 0, 4 

2, 2, 2, 2, 

4, 2, 2, 2 

2, 2, 2, 4, 

0, 2, 2, 2 

3 

0 1 1 0 1 

1 2 2 3 1 

2 3, 1 2, 3 2, 2 1, 3 

3 4, 1, 2, 2 1, 3, 2, 3 1, 1, 2, 2 2, 3, 2, 1 

4 
2, 2, 2, 0, 

2, 2, 0, 0 

2, 4, 0, 2, 

0, 0, 4, 2 

2, 0, 2, 4, 

2, 2, 2, 2 

2, 2, 4, 2, 

4, 4, 2, 4 

4 

0 1 1 1 1 

1 2 3 2 1 

2 3, 1 1, 3 2, 2 1, 3 

3 2, 2, 2, 2] 1, 0, 3, 2 3, 3, 1, 3 2, 3, 2, 1 

4 
0, 0, 2, 2, 

2, 2, 4, 4 

2, 4, 2, 2, 

4, 2, 2, 2 

4, 2, 4, 2, 

2, 4, 0, 2 

2, 2, 0, 2, 

0, 0, 2, 0 

5 

0 0 1 1 1 

1 2 2 2 2 

2 1, 2 1, 2 4, 2 2, 2 

3 2, 1, 3, 1 2, 2, 3, 3 3, 2, 1, 3 1, 3, 1, 1 
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Klasa Id. Poziom Symbol 1 Symbol 2 Symbol 3 Symbol 4 

4 
2, 2, 2, 4, 

0, 2, 2, 4 

2, 2, 0, 0, 

4, 2, 4, 2 

2, 0, 2, 2, 

2, 4, 0, 2 

2, 4, 4, 2, 

2, 0, 2, 0 

2 

6 

0 0 1 2 0 

1 2 1 2 2 

2 1, 3 3, 1 1, 1 3, 3 

3 2, 1, 3, 2 1, 2, 3, 4 3, 3, 1, 0 2, 2, 1, 2 

4 
2, 2, 2, 0, 

0, 2, 2, 2 

2, 0, 2, 2, 

4, 2, 2, 2 

4, 2, 2, 4, 

2, 4, 2, 2 

0, 4, 2, 2, 

2, 0, 2, 2 

7 

0 1 1 0 0 

1 2 1 2 2 

2 1, 1 2, 2 2, 3 3, 2 

3 3, 2, 1, 2 3, 1, 2, 2 1, 3, 3, 2 1, 2, 2, 2 

4 
0, 2, 4, 4, 

2, 4, 0, 4 

4, 2, 2, 0, 

4, 0, 4, 0 

2, 0, 0, 2, 

0, 2, 2, 2 

2, 4, 2, 2, 

2, 2, 2, 2 

8 

0 1 1 1 0 

1 2 3 1 2 

2 3, 1 1, 3 1, 1 3, 3 

3 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2 2, 1, 3, 2 3, 2, 3, 2 

4 
4, 0, 4, 2, 

2, 0, 4, 0 

2, 4, 0, 4, 

2, 4, 2, 2 

2, 2, 2, 0, 

4, 2, 0, 4 

0, 2, 2, 2, 

0, 2, 2, 2 

9 

0 0 0 1 1 

1 2 2 3 1 

2 1, 1 2, 3 2, 1 3, 3 

3 2, 2, 2, 1 2, 2, 1, 2 4, 2, 2, 2 0, 2, 3, 3 

4 
2, 2, 0, 4, 

2, 2, 2, 0 

2, 2, 2, 2, 

2, 4, 2, 2 

2, 2, 4, 0, 

2, 2, 0, 4 

2, 2, 2, 2, 

2, 0, 4, 2 

10 

0 1 1 1 0 

1 2 2 1 2 

2 2, 2 1, 2 3, 2 1, 2 

3 1, 1, 1, 3 3, 4, 3, 3 2, 2, 2, 0 2, 1, 2, 2 
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Klasa Id. Poziom Symbol 1 Symbol 2 Symbol 3 Symbol 4 

4 
2, 0, 2, 4, 

2, 0, 0, 2 

0, 2, 2, 2, 

4, 2, 4, 2 

4, 4, 2, 2, 

0, 4, 2, 2 

2, 2, 2, 0, 

2, 2, 2, 2 

 

Od razu widać, że reprezentacja falkowa jest obszerniejsza niż 

zwykła reprezentacja sekwencji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mimo 

zwiększenia ilości danych, odkrywanie wzorców jest prostsze. Wynika to 

z dwóch faktów. Po pierwsze, długość danych jest zmniejszona. Po 

drugie, w ramach wyszukiwania wzorców kompozycyjnych, łączone są 

jedynie wzorce o tym samym poziomie szczegółowości. Odkrywanie 

wzorców i reguł może być prowadzone równolegle. 

5.2.3  Odkrywanie wzorców kompozycyjnych 

Dla opisywanego przykładu, parametr minimalnego wsparcia 

wynosi 60%. Maksymalna przerwa między elementami wynosi 2. 

Podczas działania algorytmu, odkrytych zostało aż 341 wzorców. Tabela 

poniżej zawiera ilość wzorców w zależności od poziomu szczegółowości: 

Ilość wzorców w zależności od poziomu szczegółowości 

Poziom 

Szczegółowości 
Ilość wzorców 

0 1 

1 0 

2 2 

3 18 

4 320 

 

Jak widać, najwięcej wzorców zostało odkrytych dla czwartego 

poziomu. Jest to zgodne z oczekiwaniami, ponieważ dane dla tego 

poziomu są najdłuższe. Ponieważ ilość sekwencji jest duża, w tabeli 

poniżej znajdują się dane tylko z trzeciego poziomu szczegółowości: 
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Wzorce kompozycyjne dla poziomu szczegółowości równego 3. 

Wzorzec kompozycyjny 

3: <1, 1> 1 <2, 3> 

3: <2, 1> 0 <2, 4> 

3: <2, 1> 1 <2, 4> 

3: <2, 1> 0 <2, 2> 

3: <2, 1> 1 <2, 2> 

3: <2, 1> 0 <2, 3> 

3: <2, 4> 2 <2, 4> 

3: <2, 4> 0 <2, 2> 

3: <2, 4> 0 <2, 3> 

3: <2, 4> 1 <2, 3> 

3: <2, 4> 2 <2, 3> 

3: <1, 3> 0 <3, 2> 

3: <2, 2> 0 <2, 3> 

3: <2, 1> 0 <2, 4> 0 <2, 2> 

3: <2, 1> 0 <2, 4> 0 <2, 3> 

3: <2, 1> 0 <2, 2> 0 <2, 3> 

3: <2, 4> 0 <2, 2> 0 <2, 3> 

3: <2, 1> 0 <2, 4> 0 <2, 2> 0 <2, 3> 

5.2.4  Wyznaczanie reguł 

Ostatni krok algorytmu trenującego to wyznaczenie reguł 

klasyfikujących. Minimalna pewność reguł ustawiona jest na 80%. 

Wyznaczone zostały dwadzieścia cztery reguły. Po odrzuceniu reguł 

pokrywających te same sekwencje, ilość reguł została zredukowana do 

dwóch. Poniższa tabela zwiera pozostawione reguły: 

Odkryte reguły: 

Wzorzec Klasa Pewność Wsparcie 

4: <0, 1> 1 <2, 1> 1 <2, 1> 1 0.83 0.6 
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Wzorzec Klasa Pewność Wsparcie 

4: <0, 1> 1 <2, 4> 2 0.83 0.6 

 

Wszystkie sekwencje są pokrywane przez wyznaczone reguły, więc 

domyślna klasa ustawiona została na „0”. 

5.2.5  Klasyfikacja 

Klasyfikacja na podstawie listy reguł jest bardzo prosta. Dla 

przykładu weźmy pierwszą z sekwencji ze zbioru testowego. Jej 

reprezentacja falkowa to: 

Reprezentacja falkowa pierwszej sekwencji: 

Id. Poziom Symbol 1 Symbol 2 Symbol 3 Symbol 4 

1 

0 1 1 0 1 

1 3 1 3 1 

2 3, 1 2, 2 2, 2 1, 3 

3 4, 1, 2, 3 1, 3, 2, 2 1, 1, 2, 2 2, 3, 2, 1 

4 
2, 2, 2, 0, 

2, 2, 0, 2 

2, 4, 0, 2, 

0, 0, 4, 0 

2, 0, 2, 4, 

2, 2, 2, 2 

2, 2, 4, 2, 

4, 4, 2, 4 

 

Wzorzec z pierwszej reguły to 4: < 0, 1 >  1 < 2, 1 >  1 < 2, 1 >. 

Odnosi się ona do czwartego poziomu szczegółowości. Pierwszy element 

reguły to wartość zerowa dla pierwszego symbolu. Taka wartość obecna 

jest na czwartym miejscu. Przerwa do następnego symbolu wynosi 

jeden, więc sprawdzana będzie wartość na piątym miejscu.  Element < 2, 1 > wskazuje na wartość  dwa w pierwszym symbolu. Ponieważ 

piąty czynnik dla pierwszego symbolu równa się dwa, reguła jest dalej 

sprawdzana. Tym razem sprawdzany jest szósty czynnik dla pierwszego 

symbolu. Wartość się zgadza, więc sekwencja zostaje zaklasyfikowana 

do pierwszej klasy. Czyli zgodnie z oczekiwaniami. 
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5.3  Badania 

Algorytm klasyfikacji oparty o reprezentację falkową ma bardzo 

dużą wadę. Nadaje się on do klasyfikacji sekwencji o długościach, które 

są potęgą dwójki. Autorzy algorytmu proponują przycinanie sekwencji 

o niepasujących wymiarach do długości będącej najbliższą potęgą 

dwójki. Takie rozwiązanie może prowadzić do dużych przekłamań. Na 

przykład dla sekwencji o długości 2d − 1  przycięcie do prawidłowej 

długości spowoduje utratę blisko połowy informacji o sekwencji.  

Przeprowadzone zostały, na potrzeby niniejszej pracy, badania 

przyciętych sekwencji ze zbioru łańcuchów DNA bakterii E. Coli. 

Maksymalna uzyskana dokładność to około 70%. Nie był to wynik 

zadowalający, dlatego do badań algorytmu konieczne stało się 

wykorzystanie nowego zbioru danych 

5.3.1  Zbiór danych 

Zbiór danych ponownie wywodził się z domeny biologicznej. Tym 

razem klasyfikowane były proteiny. Dane zostały pobrane z bazy 

protein [27]. Wszystkie sekwencje są równej długości, po 128 symboli. 

Dane podzielone zostały na dwie klasy. Kryterium podziału była 

obecność charakterystycznych elementów w strukturze drugorzędowej. 

Pierwsza klasa to sekwencje zawierające helisę alfa. Druga klasa to 

sekwencje zawierające zwrot beta. 

5.3.2  Napotkany problem 

Pierwsze próby klasyfikacji nie dawały pozytywnych rezultatów. 

Udało się ustalić przyczynę tego zjawiska. Problem wynika z faktu, że 

przy tworzeniu sekwencji bitowych ilość danych znacząco rośnie. 

Dodatkowym utrudnieniem było to, że bardzo mało bitów ma wartość 

„1”. W związku z tym, ilość wzorców odkrywanych w procesie 

trenowania jest olbrzymia. Niestety większość z nich, nie może być 

przekształcona w reguły, ponieważ nie spełnia warunku na minimalną 

pewność. Bardzo duża ilość wzorców zwiększa znacząco czas 



 

wykonywania algorytmu. Aby rozwiązać ten problem, wykorzysta

uproszczony alfabet. Technika ta pochodzi z artykułu [28] i polega na 

pogrupowaniu symboli w bardziej ogólne grupy. Autorzy artykułu 

wymienili kilka uproszczonych alfabetów. W badan

alfabet składający się z pięciu symboli. Uproszczenie alfabetu polega na 

zamianie grupy symboli na jeden symbol. Na rysunku poniżej 

przedstawiony został 

nowe symbole. Dołączone są do nich sym

Uproszczony alfabet 

Po zastosowaniu tego mapowania, zbiór trenujący 

charakteryzował się następującym rozkładem częstotliwości symboli: 

Rozkład częstości symboli w zbiorze trenującym.

Symbol
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algorytmu. Aby rozwiązać ten problem, wykorzysta

uproszczony alfabet. Technika ta pochodzi z artykułu [28] i polega na 

pogrupowaniu symboli w bardziej ogólne grupy. Autorzy artykułu 

wymienili kilka uproszczonych alfabetów. W badaniach wykorzysta

alfabet składający się z pięciu symboli. Uproszczenie alfabetu polega na 

zamianie grupy symboli na jeden symbol. Na rysunku poniżej 

został schemat nowego alfabetu. Na górze znajdują się 

nowe symbole. Dołączone są do nich symbole z oryginalnego alfabetu. 

Po zastosowaniu tego mapowania, zbiór trenujący 

charakteryzował się następującym rozkładem częstotliwości symboli: 

Rozkład częstości symboli w zbiorze trenującym. 

Symbol Klasa „Alfa” Klasa „Beta” 

1 24,6% 22,7% 

2 33,9% 32,6% 

3 7,2% 6,3% 

4 21.5% 19,8% 

5 12,7% 18,6% 
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algorytmu. Aby rozwiązać ten problem, wykorzystano 

uproszczony alfabet. Technika ta pochodzi z artykułu [28] i polega na 

pogrupowaniu symboli w bardziej ogólne grupy. Autorzy artykułu 

iach wykorzystano 

alfabet składający się z pięciu symboli. Uproszczenie alfabetu polega na 

zamianie grupy symboli na jeden symbol. Na rysunku poniżej 

schemat nowego alfabetu. Na górze znajdują się 

bole z oryginalnego alfabetu.  

 

Po zastosowaniu tego mapowania, zbiór trenujący 

charakteryzował się następującym rozkładem częstotliwości symboli:  
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5.4  Wyniki 

W ramach badań sprawdzany był wpływ zmiany parametrów 

algorytmu na jakość klasyfikacji. Podobnie jak w poprzednich 

badaniach, do ewaluacji wykorzystywana została metoda 

dziesięciokrotnej walidacji krzyżowej [12]. 

5.4.1  Parametr – maksymalna przerwa 

W tym badaniu przeanalizowano wpływ maksymalnej przerwy 

i minimalnego wsparcia na jakość klasyfikacji. Minimalna pewność 

reguł ustawiona została na 65%. Poziomy dyskretyzacji ustawiono 

natomiast na dziesięć. 

Dokładność klasyfikacji w zależności od maksymalnej przerwy i minimalnego wsparcia 

 

Jak widać na wykresie, jakość klasyfikacji jest zbliżona dla obu 

wartości maksymalnej przerwy. Ponieważ czas trenowania wzrósł 

znacząco przy zwiększeniu maksymalnej przerwy, do dalszych testów 

wykorzystano wartość zerową tego parametru. Najlepsze wyniki 

uzyskano dla minimalnego wsparcia między 40% a 55%. 

71%

73%

75%

77%

79%

81%

83%

85%

87%

89%

91%

93%

95%

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

D
o

k
ła

d
n

o
ść

 k
la

sy
fi

k
a

cj
i

Minimalne wsparcie

0 1



103 

 

5.4.2  Parametr – ilość poziomów dyskretyzacji 

W tym badaniu sprawdzono wpływ minimalnego wsparcia i ilość 

poziomów dyskretyzacji na jakość klasyfikacji. Minimalną pewność 

reguł ustawiono na 70%. 

Dokładność klasyfikacji w zależności od ilości poziomów dyskretyzacji  i minimalnego 

wsparcia 

 

Z tego badania nie da się wywieść żadnej zależności między liczbą 

poziomów dyskretyzacji a jakością. Widać, że wszystkie zachowują się 

w sposób zbliżony. Najlepiej wydają się prezentować dane dla 16 i 64 

wartości. 

Jeśli chodzi o minimalne wsparcie, to tym razem najlepiej 

prezentuje się przedział między 45% i 60%. Warto zwrócić uwagę, że 

w najlepszym wypadku jakość klasyfikacji sięga 97%. Jest to bardzo 

dobry wynik. 

5.4.3  Parametr – minimalna pewność reguł 

Tym razem badano jakość klasyfikacji, w zależności od 

minimalnej pewności reguł i minimalnej pewności reguł. Tym razem na 

osi rzędnych pokazano minimalną pewność reguł.  

Ilość poziomów dyskretyzacji ustawiona została na 64. 

Maksymalna przerwa ponownie jest zerowa. Minimalne wsparcie 
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badane jest dla czterech wartości: 45%, 50%, 55% i 60%, zgodnie 

z wynikami otrzymanymi w poprzednich badaniach. 

Dokładność klasyfikacji w zależności od minimalnej pewności i minimalnego wsparcia 

 

Jak widać, pewność reguły nie ma wielkiego znaczenia. Jeżeli nie 

zostanie przekroczona pewna graniczna wartość, jakość się nie zmienia. 

Im wyższa wartość minimalnego wparcia, tym szybciej moment ten 

występuje. 

Wpływ minimalnego wsparcia jest w tym badaniu dość 

chaotyczny. Najlepsze rezultaty uzyskane zostały dla 60%. Najgorsze dla 

55%.  

5.5  Podsumowanie 

Algorytm oparty o reprezentację falkową sekwencji ma kilka dość 

poważnych ograniczeń. Pomimo to, jest bez wątpienia godny uwagi. Dla 

danych pasujących do  jego charakteru, jakość klasyfikacji jest bardzo 

dobra. Dodatkową zaletą tego algorytmu jest to, że w stosunkowo prosty 

sposób można dobrać poprawne parametry. Znalezienie tych 

optymalnych wymaga nakładu pracy, ale wciąż jest możliwe. 
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6  Podsumowanie 

W niniejszej pracy przeanalizowano problem klasyfikacji danych 

sekwencyjnych. Opisane zostały praktyczne zastosowania klasyfikacji 

danych w kilku różnych obszarach nauki.  Wprowadzono również 

pojęcia niezbędne do zrozumienia opisywanej tematyki.  

Praca zawiera szeroki przegląd literatury, dotyczącej opisywanej 

tematyki. Przedstawione zostały trzy podstawowe grupy metod 

klasyfikacji danych sekwencyjnych: 

• Klasyfikacja oparta  o rachunek prawdopodobieństwa; 

• Klasyfikacja na podstawie odkrytego z danych treningowych 

zbioru cech; 

• Klasyfikacja, wykorzystująca funkcje oceny odległości 

między sekwencjami. 

W ramach przeglądu literatury omówione zostały metody 

dedykowane do klasyfikacji danych sekwencyjnych, takie jak: metody 

wykorzystujące wyrównanie sekwencji, czy algorytm wykorzystujący 

ukryty model Markowa. Ponadto przedstawione zostały standardowe 

metody klasyfikacji, obejmujące między innymi: sieci neuronowe 

i metodę najbliższych sąsiadów oraz sposoby dostosowania ich do 

klasyfikacji tego typu danych.  

Każdą z opisywanych metod przedstawiono tak, aby pokazać 

główną ideę klasyfikacji. Większość z metod zawierała pełne przykłady 

klasyfikacji.  

Praca zawiera ponadto szczegółowy opis oraz badania algorytmu 

klasyfikacji, opartego na wzorcach sekwencyjnych. Przebadany został 

wpływ mechanizmu optymalizacji na uzyskiwane rezultaty. Badania 

pokazały, że proces ten nie daje spodziewanych rezultatów. 

Poza wpływem optymalizacji, przebadanych zostało kilka 

modyfikacji algorytmu. Modyfikacje polegały na wykorzystaniu różnych 

typów wzorców, które mogą zostać odkryte na podstawie danych 

sekwencyjnych. Przebadane zostały: 
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• Sekwencje częste; 

• Domknięte sekwencje częste; 

• Sekwencje reprezentujące; 

• Wzorce wyróżniające. 

Kolejna szczegółowo opisana technika klasyfikacji opiera się na 

alternatywnej reprezentacji danych sekwencyjnych – reprezentacji 

falkowej. Zidentyfikowane zostały podstawowe problemy tej techniki. 

Zaproponowane zostało obejście jednego z przedstawionych problemów. 

Badania algorytmu skupiły się na prawidłowym doborze parametrów 

algorytmu.  

Wszystkie badanie przeprowadzone w pracy opierały się na 

rzeczywistych danych biologicznych. Eksperymenty skupiały się jedynie 

na jakości klasyfikacji. Jakość badana była z wykorzystaniem walidacji 

krzyżowej. 
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