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Streszczenie

Praca stanowi wprowadzenie do zagadnień analizy wielu zmiennych i algo-
rytmów eksploracji danych uczących się na przykładach. Mogą one służyć do
klasyfikacji danych poprzez oddzielenie sygnału od tła, estymacji wartości funkcji
na podstawie danych wejściowych czy selekcji zmiennych. Oprócz klasycznych
algorytmów, jak sieci neuronowe, uwzględniony został szereg nowych, najbar-
dziej obiecujących metod powstałych w ostatnich latach. Należą do nich zarówno
maszyny wektorów wspierających, jak i drzewa decyzyjne czy bayesowskie sieci
neuronowe.

W pracy przedstawione są liczne przykłady zastosowań omawianych metod w
fizyce cząstek elementarnych. Są one stosowane zarówno w analizie zebranych
danych, jak i w systemach wstępnej selekcji przypadków, w rekonstrukcji torów
cząstek i aproksymowania złożonych rozkładów prawdopodobieństwa.

Mam nadzieję, że praca niniejsza będzie pomocna zarówno dla fizyków, jak i
dla osób chcących stosować algorytmy analizy wielu zmiennych w innych dzie-
dzinach nauki i techniki.

Abstract

This work is an introduction to the multivariate analysis techniques and the
data exploration algorithms. They can be applied to data classification, like signal
and background separation, estimation of the output value based on the input
variables or variable selection. Beside classic algorithms, like Neural Networks,
also the most promising recently developed methods are described. These are
Support Vector Machines, Boosted Decision Trees and Bayesian Neural Networks.

Various examples of applications in high energy particle physics are de-
scribed. The multivariate analysis methods are used not only in data analysis,
but also in triggering systems, track reconstruction or approximation of compli-
cated probability distributions.

I hope this publication can be useful for both physicists and also scientists
from other fields, willing to use multivariate analysis algorithms in their research.
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Wprowadzenie

Fizycy cząstek elementarnych coraz częściej sięgają po metody analizy wielu zmiennych.
W wielu przypadkach okazują się one bardzo skuteczne, w związku z tym stają się rutynowymi
metodami analizy danych. Typowymi zastosowaniami są separacja sygnału i tła (klasyfikacja)
oraz znalezienie wartości parametru (regresja), gdzie fizyczna wielkość (np. energia cząstki)
obliczana jest na podstawie kilku bezpośrednio obserwowanych wielkości.

Algorytmy analizy wielu zmiennych uczą się na przykładach, nie wymagając znajomo-
ści matematycznych zależności pomiędzy obserwowanymi wielkościami, a zmienną, którą
chcemy zmierzyć. Ponieważ często nie jest znany model matematyczny opisujący dany proces,
lub też jest on niewystarczający, uczenie statystyczne może dostarczać najlepszego możliwego
opisu obserwowanych danych.

W rozprawie tej przedstawiony jest przegląd metod analizy wielowymiarowej oraz dys-
kutowane są podobieństwa i różnice pomiędzy nimi. Wybór prezentowanych metod analizy
wielu zmiennych nie wyczerpuje wszystkich istniejących algorytmów, gdyż każdego roku po-
jawiają się nowe, ulepszone metody, z których tylko kilka zostanie przedstawionych w tej
pracy. Wybrane zostały algorytmy najczęściej używane w fizyce, lub też takie, które są inte-
resujące ze względu na podejście do rozwiązywanego problemu. Wiele ciekawych rozwiązań
zostało pominiętych, gdyż praca ta stanowi w założeniu rodzaj wprowadzenia do zagadnień
analizy wielu zmiennych i ma za zadanie dać podstawowe informacje przydatne dla fizyka,
nie roszcząc sobie pretensji do bycia kompendium wiedzy na ten temat.

Plan rozprawy jest następujący. Rozdział 1 zawiera wprowadzenie z dziedziny statystyki do
problemu klasyfikatorów, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na uczenie maszynowe
oraz bayesowskie. W rozdziale 2 omówione są klasyfikatory liniowe, najprostsze i najszybsze,
a także odporne na fluktuacje danych treningowych. Przedstawiona też zostanie metoda reduk-
cji wymiarów za pomocą analizy składowych głównych, a także analiza składowych niezależ-
nych pozwalająca odseparować od siebie sygnały pochodzące z różnych źródeł. W następnej
kolejności zaprezentowane zostaną metody nieliniowe, począwszy od naiwnego klasyfikatora
bayesowskiego, estymatory jądrowe, metody PDE-RS (ang. Probability Density Estimation
with Range Searches) czy najbliższych sąsiadów (rozdz. 3), po sieci neuronowe (rozdz. 4) i ma-
szynę wektorów wspierających (rozdz. 5). Te zaawansowane algorytmy są ze swej konstrukcji
nieliniowe oraz uwzględniają korelacje pomiędzy danymi wejściowymi. Przedstawione są
także mniej standardowe zastosowania sieci neuronowych, wykraczające poza klasyfikację
przypadków, np. do aproksymacji rozkładów prawdopodobieństwa czy rekonstrukcji torów
cząstek. W rozdziale 6 omówione zostało łączenie klasyfikatorów, pozwalające z wielu sła-
bych klasyfikatorów zbudować jeden silny. Przykładem takiego postępowania są wzmocnione
drzewa decyzyjne BDT (ang. Boosted Decision Trees). Oprócz rozsianych w tekście wzmia-
nek o zastosowaniach poszczególnych algorytmów rozdział 7 zawiera szczegółowe omówienie
identyfikacji leptonów tau w eksperymencie ATLAS oraz analizę rozpadu Z Ï ττ , w których
używane były techniki analizy wielu zmiennych. W tym samym rozdziale opisane jest zasto-
sowanie bayesowskich sieci neuronowych do selekcji przypadków z produkcją pojedynczego
kwarku top w eksperymencie D∅.

Znajdujące się na końcu pracy dodatki zawierają krótkie wprowadzenie do statystyki w uję-
ciu bayesowskim (dodatek A), a także sposobu prezentacji wydajności klasyfikatora za pomocą
krzywej ROC (ang. Receiver Operation Characteristic, dodatek B) oraz listę zmiennych uży-
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wanych w eksperymencie ATLAS do identyfikacji dżetów tau (dodatek C). Dodatek D zawiera
listę wybranych pakietów oprogramowania zawierających algorytmy analizy wielu zmiennych.

Z tematyki algorytmów uczących się ukazało się w Polsce szereg prac. Szczególnie godne
polecenia są opracowania Mirosława Krzyśko „Systemy uczące się: rozpoznawanie wzorców,
analiza skupień i redukcja wymiarowości” [1], a także „Statystyczne systemy uczące się” Jacka
Koronackiego i Jana Ćwika [2] czy tłumaczenie na język polski książki Daniela Larose’a
„Odkrywanie wiedzy z danych: wprowadzenie do eksploracji danych” [3]. Nie można także
pominąć prac prof. Ryszarda Tadeusiewicza, od lat zajmującego się zagadnieniami sieci neu-
ronowych oraz rozpoznawania obrazu. Polecić można szczególnie książkę „Odkrywanie wła-
ściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C” [4] oraz skojarzoną z nią
stronę internetową umożliwiającą pobranie załączonego oprogramowania.

Bardzo bogata jest literatura w języku angielskim, odnośniki do której będą pojawiać się
w tekście niniejszej pracy. Z nowszych opracowań przekrojowo pokazujących interesujące
zagadnienia szczególnie polecić można książkę C. Bishopa „Pattern recognition and machine
learning” [5]. Wymienione do tej pory pozycje nie uwzględniają specyfiki zastosowań metod
analizy wielu zmiennych w fizyce wysokich energii. Tej tematyce poświęcona jest książka
Pushpalathy Bhat i Harrisona Prospera „Multivariate Methods in High Energy Physics: The
Neural Network Revolution” [6] oraz szereg artykułów tych autorów.
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Wkład własny

Moje zainteresowanie technikami analizy wielu zmiennych i algorytmami uczącymi się
na przykładach zrodziło się już kilkanaście lat temu. Pierwsze analizy obejmowały identyfi-
kację dżetów b w projektowanym ówcześnie eksperymencie ATLAS, przy użyciu elektronów
o niskim pędzie poprzecznym. Do tego problemu zastosowany został z powodzeniem naiwny
klasyfikator bayesowski [7]. Pracowałem również nad wykorzystaniem sieci neuronowych do
identyfikacji dżetów b [8, 9]. W tym samym okresie zajmowałem się także łączeniem dwóch
metod oznaczania dżetów b: za pomocą położenia wierzchołka wtórnego oraz miękkich elek-
tronów. W tym wypadku użycie sieci neuronowej pozwoliło połączyć dwie metody, bardzo
różniące się wydajnością identyfikacji [10].

Podczas pobytu na Uniwersytecie Tufts jako post-doc i pracy w eksperymencie CDF zajmo-
wałem się także rozwojem technik analizy wielu zmiennych. Badałem możliwość zastosowania
sieci neuronowych do aproksymacji wielowymiarowych rozkładów gęstości prawdopodobień-
stwa. Uzyskane wyniki zaprezentowałem w formie hipotetycznych poszukiwań bozonu Higgsa
w wyidealizowanym eksperymencie [11] (porównaj rozdz. 4.2.1).

Po skończeniu stażu pracowałem nad rozwojem algorytmów służących do identyfikacji
dżetów pochodzących z hadronowych rozpadów leptonów tau na tle dżetów QCD w eks-
perymencie ATLAS. Jednakże produkcja przypadków QCD z wieloma dżetami, które mogą
być pomylone z tymi pochodzącymi z rozpadów tau, ma przekrój czynny o rzędy wielkości
przewyższający interesujące nas procesy. Stąd też konieczność użycia technik gwarantujących
pełne wykorzystanie dostępnej informacji w celu identyfikacji dżetów tau z przeważającego
tła.

Zaimplementowałem algorytm identyfikacji hadronowych rozpadów tau za pomocą sieci
neuronowych, a także brałem czynny udział w rozwoju metody opartej o naiwny kla-
syfikator bayesowski, maszyny wektorów wspierających oraz automatycznej optymalizacji
cięć [12, 13, 14]. Przez pewien czas byłem administratorem pakietu TauDiscriminant obej-
mującego wszystkie oficjalne metody identyfikacji hadronowych rozpadów tau oraz odróżnia-
nia ich nie tylko od dżetów QCD, ale także od elektronów oraz mionów [15]. Opracowane
algorytmy eksperymentu ATLAS w znacznym stopniu przyczyniły się do szeregu obecnie
prowadzanych analiz fizycznych.

Podczas pracy w eksperymencie ATLAS zaangażowałem się także w rozwój pakietu TMVA
(patrz dodatek D), zintegrowanego z pakietem ROOT, a pozwalającego na łatwe przeprowa-
dzenie analiz wielu zmiennych z użyciem różnych algorytmów, od prostych metod liniowych
do wzmocnionych drzew decyzyjnych i sieci neuronowych. W ramach pracy magisterskiej
przeprowadzonej pod moim kierunkiem mgr Andrzej Zemła zaimplementował w pakiecie
TMVA algorytm maszyny wektorów wspierających SVM. Powstały kod został włączony do ofi-
cjalnej dystrybucji pakietu. Stąd też znaleźliśmy się na liście autorów pakietu TMVA, stającego
się coraz popularniejszym narzędziem w środowisku fizyków wysokich energii.
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Obecnie, wraz z mgr. Andrzejem Zemłą, jestem zaangażowany w analizę danych ekspery-
mentu ATLAS mającą na celu wyznaczenie ilości fałszywie zrekonstruowanych hadronowych
rozpadów leptonów tau, których źródłem są przypadki QCD. Rezultaty tej analizy pozwalają
oszacować tło w procesach z leptonami tau w stanie końcowym opierając się na danych do-
świadczalnych bez użycia symulacji Monte Carlo [16]. Wyniki pokazują, że najwydajniejszą
identyfikację dżetów tau zapewnia metoda używająca wzmocnionych drzew decyzyjnych BDT
(patrz rozdz. 7.1). Badania te stały się tematem pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Zemły, która
jest w końcowej fazie przygotowań.
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Rozdział 1

Wstęp

Metodą analizy wielu zmiennych (ang. multivariate method) nazywamy dowolną metodę
statystyczną, która jednocześnie używa więcej niż jednej zmiennej. Daje to wyższą skuteczność,
niż w przypadku metod używających zmiennych sekwencyjnie, np. serii cięć na poszczegól-
nych zmiennych. Metody te mają wiele zastosowań w analizie danych, służą zarówno do
klasyfikacji (np. „sygnał” i „tło”), ale także do estymacji wartości funkcji (regresja) oraz do
selekcji zmiennych i porównywania modeli.

Zdecydowana większość danych spotykanych w fizyce jest wielowymiarowa. Obecnie
trudno jest znaleźć przykład eksperymentu fizyki cząstek, gdzie pojedyncza zmienna może
być podstawą ciekawej analizy. W miarę doskonalenia detektorów i metod pomiaru rośnie
liczba zmiennych, które należy uwzględnić podczas analizy danych, przez co metody analizy
wielu zmiennych stają się coraz bardziej potrzebne. Mają one wiele zastosowań, są używane
zarówno do separacji sygnału i tła, identyfikacji cząstek, ale także np. do modelowania roz-
kładów prawdopodobieństwa (patrz rozdz. 4.3).

W ostatnich latach pojawiły się pakiety oprogramowania1 oferujące gotowe do użycia
oprogramowanie ułatwiające przeprowadzenie analizy danych z użyciem metod analizy wielu
zmiennych. Jeszcze do niedawna użycie tych metod wymagało tworzenia własnego oprogra-
mowania, a co za tym idzie dogłębnej znajomości użytych algorytmów. Pojawienie się wymie-
nionych narzędzi umożliwia każdemu w krótkim czasie zastosowanie różnych metod analizy
wielu zmiennych do swoich prac badawczych, także bez zrozumienia zasad ich działania, co
może prowadzić do błędnych interpretacji. Praca ta ma służyć wyjaśnieniu działania metod
analizy wielu zmiennych przydatnych w fizyce cząstek elementarnych w sposób pozwalający
na ich zrozumienie i korzystanie z nich, a jednocześnie bez wprowadzania nadmiernego
matematycznego formalizmu.

1.1 Metody analizy wielu zmiennych

Fundamentalne zadanie analizy wielu zmiennych można przedstawić w następujący spo-
sób: mamy zbiór treningowy zawierający wektory danych xi oraz poprawne odpowiedzi yi.
Wektorami danych wejściowych (ang. inputs) mogą być dowolne wielkości, np. pędy cząstek,

1Przykładem może być program TMVA (ang. Toolkit for MultiVariate Analysis) zintegrowany z pakietem
ROOT, powszechnie używanym do wszelkiego rodzaju analiz przez fizyków wysokich energii, a także pakiety
StatPatternRecognition czy WEKA (patrz str. 119).
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energia deponowana w kalorymetrach, szerokość kaskady elektromagnetycznej czy sygnał
w licznikach Czerenkowa. Odpowiedziami (ang. targets) są zaś np. rodzaj cząstki, przyna-
leżność do „sygnału” lub „tła” lub też energia cząstki (wtedy danymi wejściowymi mogą być
zmienne opisujące kaskadę w kalorymetrze). Odpowiedź nie musi być pojedynczą liczbą, może
też być wektorem. Należy teraz aproksymować nieznaną funkcję f przeprowadzającą wektor
danych x w odpowiedź y w taki sposób, aby jak najlepiej uogólniała zależność występującą
w danych. Jeśli funkcja zbyt dokładnie pasuje do danych treningowych, to odtwarza także ich
fluktuacje, a nie ogólną zależność pomiędzy zmiennymi. Mamy wtedy do czynienia z efektem
przetrenowania (patrz rozdz. 4.1.2). Jeśli f (x) jest funkcją dyskretną, wtedy aproksymację taką
nazywamy klasyfikacją. Z sytuacją taką mamy do czynienia jeśli chcemy np. odróżniać sygnał
od tła. Jeśli funkcja jest ciągła, jak np. wtedy, gdy określamy energię cząstki na podstawie
parametrów kaskady w kalorymetrze, to mamy do czynienia z regresją.

Istotną cechą takiego podejścia jest to, że nie musimy znać zależności funkcyjnej pomię-
dzy wektorami danych i odpowiedzi, żadnego modelu tłumaczącego związki pomiędzy nimi.
Zastosowany algorytm analizy uczy się na przykładach zawartych w zbiorze treningowym.
Przypomina to poniekąd sposób, w jaki uczymy dziecko rozróżniać obiekty, np. „fotel” i „stół”.
Nie definiujemy pojęcia „stołu” i „fotela”, lecz pokazujemy kilka różnych obiektów należących
do tych klas, za każdym razem dodając prawidłową odpowiedź. Jest to tzw. uczenie z nauczycie-
lem (ang. supervised learning), gdy w zbiorze treningowym oprócz wektorów danych mamy
także poprawne odpowiedzi. Istnieje jeszcze druga metoda treningu, bez nauczyciela (ang.
unsupervised learning). W zbiorze treningowym znajdują się tylko wektory danych wejścio-
wych, a zadaniem algorytmu jest znalezienie podobieństw pomiędzy nimi i pogrupowanie ich
ze względu na te podobieństwa. Metoda ta służy do automatycznej klasyfikacji danych.

Metody analizy wielu zmiennych możemy podzielić także według innych kryteriów na
dwie duże grupy, nazywane uczeniem maszynowym (ang. machine learning) oraz uczeniem
bayesowskim2(ang. Bayesian learning). Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w uczeniu
maszynowym nacisk położony jest na znalezienie jednego, najlepszego klasyfikatora, podczas
gdy w podejściu bayesowskim szukany jest rozkład gęstości prawdopodobieństw w przestrzeni
klasyfikatorów. Oba podejścia mają solidne podstawy statystyczne.

1.1.1 Uczenie maszynowe

W podejściu nazwanym uczeniem maszynowym nacisk położony jest na znalezienie jed-
nej, najlepszej aproksymacji funkcji y = f (x). Przystępując do wyznaczania takiej aproksy-
macji musimy określić:

• klasę parametryzowalnych funkcji F = {f (x, w)}, gdzie parametry w mają być okre-
ślone w wyniku optymalizacji,

• więzy C(w) nałożone na klasę funkcji F ,
• funkcję straty L(yi, f (xi, w)) (ang. loss function), która mierzy dla każdego przypadku

stratę powstałą w wyniku nieoptymalnego wyboru funkcji f (x, w) z klasy funkcji F .
Funkcja straty dla każdego przypadku xi daje liczbę rzeczywistą reprezentującą „stratę” zwią-
zaną z danym przypadkiem. Aby określić stratę związaną z całym zbiorem treningowym de-
finiujemy doświadczalną funkcję ryzyka (ang. empirical risk function) R(w) będącą średnią

2Skrótowe omówienie statystyki bayesowskiej znajduje się w dodatku A.
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stratą dla całych danych treningowych:

R(w) = 1
N

N∑
i=1

L(yi, f (xi, w)) , (1.1)

gdzie N jest rozmiarem zbioru treningowego. Biorąc średnią stratę dla całego zbioru trenin-
gowego zmniejszamy wpływ fluktuacji na uzyskany wynik.

Pozostaje uwzględnić ewentualne więzy C(w). W tym celu wprowadzimy parametr λ, bę-
dący parametrem optymalizacji, określający, jak mocno więzy wpływają na doświadczalną
funkcję ryzyka R(w). Funkcję f (x) znajdziemy minimalizując E(w):

E(w) = R(w) + λC(w) . (1.2)
Jeśli λ = 0 oznacza to, że nie nakładamy dodatkowych więzów na wybieraną funkcję.

Dobrze znanym przykładem takiej optymalizacji jest metoda najmniejszych kwadratów3 ,
gdzie funkcja straty jest określona jako L(yi, f (xi, w)) = (yi − f (xi, w))2, a empiryczna funk-
cja ryzyka przyjmuje postać E(w) = 1/N

∑N

i=1(yi − f (xi, w))2. Nic nie stoi oczywiście na
przeszkodzie, aby używać innych funkcji straty, np. liniowych L(yi, f (xi, w)) = |yi − f (xi, w)|.

Można pokazać, że uzyskana w wyniku minimalizacji E(w) funkcja f (x, w) w granicy
nieskończonej liczby przypadków w zbiorze treningowym zbiega się do funkcji, którą uzyska-
libyśmy minimalizując prawdziwe ryzyko [17], czyli ryzyko określone przez rozkłady prawdo-
podobieństwa, a nie za pomocą zbioru treningowego wygenerowanego z tych rozkładów.

1.1.2 Uczenie bayesowskie

W podejściu bayesowskim nie tyle szukamy pojedynczej, najlepszej aproksymacji funkcji
y = f (x), ile rozkładu gęstości prawdopodobieństwa takich aproksymacji w przestrzeni funkcji
F mając dany zbiór treningowy. Jest to ogólniejsze podejście niż omówione w poprzednim
paragrafie uczenie maszynowe i widać, że znając taki rozkład prawdopodobieństwa możemy
bez problemu znaleźć także najlepszą aproksymację.

Aproksymacja funkcji y = f (x) jest uzyskiwana w drodze wnioskowania Bayesa (ang.
Bayesian inference, porównaj dodatek A). Wymaga to określenia:

• klasy funkcji F = {f (x, w)}, które są sparametryzowane za pomocą wektora parame-
trów w ,

• gęstości prawdopodobieństwa „a priori” p(f ) w przestrzeni funkcji F lub równoważnie
w przestrzeni parametrów prawdopodobieństwa p(w),

• gęstości prawdopodobieństwa p(y|x, w)4, proporcjonalnej do prawdopodobieństwa, że
wartość funkcji f (x) wynosi y dla danego wektora wejściowego x.

Klasę funkcji określamy podobnie jak w przypadku uczenia maszynowego, wszystkie trzy
wielkości muszą być zdefiniowane przed rozpoczęciem uczenia. Jak pokażemy poniżej, praw-
dopodobieństwo „a priori” jest odpowiednikiem więzów w uczeniu maszynowym, a p(y|x, w)

3 Według twierdzenia Gaussa-Markowa pośród wszystkich nieobciążonych estymatorów, które są liniowymi
kombinacjami wielkości mierzonych, estymatory metody najmniejszych kwadratów mają najmniejszą wariancję.

4 Notacja p(A|B) oznacza prawdopodobieństwo warunkowe, czyli prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A,
jeśli zaszło zdarzenie B.
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odpowiednikiem funkcji straty. Mamy swobodę w określeniu tych wielkości, podobnie jak
w przypadku uczenia maszynowego.

Stosując wnioskowanie bayesowskie musimy znaleźć wiarygodne wartości parametrów
w , a tym samym także funkcji f (x, w), dla danego zbioru treningowego T , składającego się
z wektorów danych wejściowych x oraz wektorów odpowiedzi y . Osiągnąć to można obli-
czając prawdopodobieństwo „a posteriori” p(w|T)dw , czyli prawdopodobieństwo, że wybrane
wartości w dają odpowiedzi zgodne z tymi ze zbioru treningowego T . Obliczenia wykonujemy
wykorzystując twierdzenie Bayesa (patrz równanie A.3 w dodatku A):

p(w|T) = p(T|w)p(w)
p(T) (1.3)

= p(y, x|w)p(w)
p(y, x)

= p(y|x, w)p(x|w)p(w)
p(y|x)p(x)

∼ p(y|x, w)p(w) ,

w trakcie których zrobiliśmy założenie, że p(x|w) = p(x), czyli że gęstość rozkładu praw-
dopodobieństwa danych wejściowych x nie zależy od wyboru parametrów funkcji f (x, w).
Występujące po prawej stronie równania p(y|x, w) jest określone w założeniach przyjętych
do aproksymacji, podobnie jak p(w).

Funkcja p(w|T)dw przypisuje prawdopodobieństwo funkcjom f (x, w) w przedziale prze-
strzeni parametrów dw w okolicy punktu w w przestrzeni parametrów. Większe wartości
p(w|T) oznaczają, że funkcja f (x, w) lepiej pasuje do danych treningowych.

Znając tak uzyskany rozkład gęstości prawdopodobieństwa „a posteriori” p(w|T), czyli
rozkład gęstości prawdopodobieństwa poszukiwanych parametrów w dla danego zbioru tre-
ningowego T , możemy obliczyć gęstość prawdopodobieństwa, że wartość funkcji f (x) wynosi
y dla danej wartości x. Rozkład taki nazywamy rozkładem predyktywnym (ang. predictive
distribution) i zależy on od użytego zbioru treningowego T (patrz np. [18]):

p(y|x, T) =
∫

p(y|x, w)p(w|T)dw . (1.4)

Zamiast jednoznacznej, najlepszej aproksymacji funkcji f , jak w uczeniu maszynowym, uzy-
skaliśmy rozkład prawdopodobieństwa wartości wyjściowych y w funkcji x.

Jeśli chcemy znać jedną, najlepszą aproksymację funkcji y = f (x), musimy zminimalizo-
wać ze względu na y następującą funkcję ryzyka:

R(y, x, T) =
∫

L(z, y)p(z|x, T)dz , (1.5)

gdzie L(z, y) jest funkcją straty. Posiadamy sporą dowolność w wyborze funkcji L, jeśli zasto-
sujemy metodę najmniejszych kwadratów i jako funkcję straty przyjmiemy:

L(z, y) = (z − y)2 , (1.6)
to pochodna po y funkcji ryzyka przyjmuje postać:

∂

∂y
R(y, x, T) = 2

[

y −

∫

z p(z|x, T)dz

]

, (1.7)



1.1.2. Uczenie bayesowskie 15

gdzie wykorzystaliśmy fakt, że prawdopodobieństwo jest znormalizowane ∫ p(z|x, T)dz = 1.
Widać, że przy takim wyborze funkcji straty optymalną aproksymacją, czyli minimum funkcji
R, okazuje się średnia rozkładu prawdopodobieństwa:

y =
∫

z p(z|x, T)dz . (1.8)

Powtórzmy to samo ćwiczenie dla liniowej funkcji straty L(z, y) = |z − y| (ang. absolute
loss), która jest mniej czuła na przypadki bardzo różniące się od innych i należące do ogonów
rozkładu niż funkcja kwadratowa. Tak jak poprzednio minimalizujemy funkcję ryzyka:

R(y, x, T) =
∫

|z − y|p(z|x, T)dz . (1.9)

Różniczkując ją po y otrzymamy warunek:
∫

z<y

p(z|x, T)dz =
∫

z>y

p(z|x, T)dz , (1.10)

czyli optymalnym estymatorem dla optymalizacji z użyciem L(z, y) = |z − y| jest mediana
rozkładu gęstości prawdopodobieństwa „a posteriori”.

Warto zwrócić uwagę, że w uczeniu bayesowskim od razu, wraz z rozkładem prawdo-
podobieństwa dostajemy także informację o niedokładności aproksymacji funkcji f . Mówi
nam o niej szerokość rozkładu gęstości prawdopodobieństwa. Jedną z możliwych miar tej
szerokości jest np. wariancja σ 2 =< z2 > − < z >2:

σ 2 =
∫

z2p(z|x, T)dz −

[
∫

z p(z|x, T)dz

]2
. (1.11)

Porównanie uczenia maszynowego i bayesowskiego

Spróbujmy teraz porównać obie metody uczenia, maszynowe i bayesowskie, i zobaczyć,
jaka jest relacja pomiędzy nimi. W tym celu napiszmy raz jeszcze równania 1.2 oraz 1.3:

E(w) = R(w) +λC(w)
ln p(w|T) = ln p(y|x, w) + ln p(w) + const

(1.12)

Jeśli zidentyfikujemy w tych równaniach:

R(w) jako − ln p(y|x, w) = −

N
∑

i=1
ln p(yi|xi, w) , (1.13)

λC(w) jako − ln p(w) ,

wtedy zobaczymy, że uczenie maszynowe jest równoważne znalezieniu estymacji funkcji y =
f (x), odpowiadającej maksimum rozkładu gęstości prawdopodobieństwa a posteriori. Innymi
słowy, minimalizacja funkcji ryzyka z równania 1.2 jest równoważna znalezieniu maksimum
gęstości prawdopodobieństwa a posteriori z równania 1.3. Daje to jedną estymację funkcji
y = f (x) poprzez znalezienie optymalnego zestawu parametrów w .

Jak widać, oba podejścia mają wiele wspólnego, z tą różnicą, że w podejściu bayesow-
skim nie wybieramy jednej aproksymacji funkcji, lecz przypisujemy prawdopodobieństwa
wszystkim możliwym aproksymacjom.
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Funkcje straty dla regresji i klasyfikacji

W obu podejściach, zarówno bayesowskim, jak i w uczeniu maszynowym, klasyfikacja oraz
regresja różnią się zarówno wzorcowymi odpowiedziami y , jak i wyborem funkcji straty L.
W przypadku klasyfikacji wartości y są dyskretne (np. 0 i 1 oznaczające „tło” i „sygnał”),
natomiast w przypadku regresji są ciągłe. Dla regresji typowo używa się minimalizacji opartej
na metodzie najmniejszych kwadratów, czyli funkcji straty L(z, y) = (z − y)2 określonej
w równ. 1.6, prowadzącej do funkcji ryzyka:

R(w) = 1
N

N
∑

i=1

[

yi − f (x1, w)]2 . (1.14)

Odpowiadające jej prawdopodobieństwo p(y|x, w) dane jest więc jako:
p(y|x, w) ∼ e−R(w) . (1.15)

W przypadku klasyfikacji często stosowane są wykładnicze funkcje błędu [19] (porównaj
rozdział 6.2.3 o wzmacnianiu drzew decyzyjnych) mające postać:

p(y|x, w) =
N
∏

i=1
f (xi, w)yi [1 − f (xi, w)](1−yi) , (1.16)

gdzie funkcja f (xi, w)) przyjmuje wartości z przedziału (0, 1), a wartości yi wynoszą 0 lub 1.
Wartość f (xi, w)) interpretujemy jako prawdopodobieństwo, że dany wektor danych xi należy
do klasy „sygnał” (yi = 1). Prawdopodobieństwo to wynosi 1, jeśli wszystkie przypadki zostaną
poprawnie sklasyfikowane, a 0 jeśli wszystkie niepoprawnie. Odpowiednia funkcja ryzyka
przybiera postać:

R(w) = −
N
∑

i=1

[

yi ln f (xi, w) + (1 − yi) ln(1 − f (xi, w))] . (1.17)

1.1.3 Optymalny klasyfikator bayesowski

Optymalnym wyborem funkcji f (x, w) byłaby taka funkcja, która aproksymuje prawdopo-
dobieństwo, że wektor danych x należy do klasy „sygnał”, czyli y = 1. Funkcja taka dana jest
przez:

p(1|x) = p(x|1)p(1)
p(x|1)p(1) + p(x|0)p(0) , (1.18)

gdzie p(0) i p(1) są prawdopodobieństwami a priori dla tła i sygnału, a p(x|0) i p(x|1) rozkła-
dami gęstości prawdopodobieństwa wektorów danych odpowiednio dla tła i sygnału.

Znając prawdopodobieństwo p(1|x) zdefiniujmy klasyfikator bayesowski: dla p(1|x) > q

klasyfikujemy wektor x jako należący do sygnału. Liczba q jest wartością progową, uzysku-
jemy ją minimalizując funkcję straty. Tak określony klasyfikator bayesowski jest optymalny
w tym sensie, że daje najmniejszą liczbę źle sklasyfikowanych przypadków [20].

W przeprowadzanych analizach przeważnie nie znamy prawdopodobieństw a priori p(0)
i p(1), ale możemy zamiast p(1|x) aproksymować D(x) zdefiniowane jako:

D(x) = p(x|1)
p(x|0) + p(x|1) , (1.19)
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które związane jest z p(1|x) następującym równaniem:

p(1|x) = D(x)
D(x) + [1 − D(x)]p(0)/p(1) . (1.20)

Klasyfikacja z użyciem dyskryminantora bayesowskiego D(x) jest równoważna tej z użyciem
p(1|x) (równ. 1.18), z tą tylko różnicą, że nieznana jest wartość progowa q .

Oczywiście nigdy nie znamy rozkładów prawdopodobieństw p(x|0) i p(x|1), a jedynie ich
aproksymacje uzyskane na podstawie zbioru treningowego danych. Dlatego też nie potrafimy
obliczyć optymalnego klasyfikatora bayesowskiego D(x), jedynie możemy go aproksymować
za pomocą różnych algorytmów. Wszystkie metody klasyfikacji omawiane w dalszym ciągu tej
pracy są właśnie różnymi metodami numerycznej aproksymacji klasyfikatora bayesowskiego.

Z tych rozważań wypływa jeszcze jeden wniosek: jeśli już mamy klasyfikator, o którym
wiemy, że nie odbiega daleko od klasyfikatora bayesowskiego, wtedy każdy nowy, dowolnie
skomplikowany i kosztowny obliczeniowo algorytm dostarczyć nam może klasyfikator tylko
nieznacznie lepszy od tego, który mamy już do dyspozycji. Optymalny klasyfikator bayesowski
stanowi granicę, do której możemy dążyć.
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Rozdział 2

Klasyfikatory liniowe

Klasyfikator liniowy jako podstawę podejmowanej decyzji używa liniowej kombinacji
zmiennych wejściowych. Mając wektor danych wejściowych x wyjściowa zmienna klasyfiku-
jąca dana jest jako:

y = f (w · x) = f





∑

j

wjxj



 , (2.1)

gdzie f jest funkcją, która przeprowadza iloczyn skalarny wektora wejściowego x oraz wektora
wag w w zmienną wyjściową y .

Dla klasyfikacji na dwie klasy, np. „sygnał” i „tło”, można przedstawić całą operację jako
podział wielowymiarowej przestrzeni wejściowej za pomocą hiperpłaszczyzny. Wtedy wszyst-
kie punkty po jej jednej stronie zostaną zakwalifikowane jako należące do jednej klasy, a po
drugiej do drugiej.

Klasyfikatory liniowe są używane kiedy potrzebna jest szybka klasyfikacja, odporna na
fluktuacje danych. Metody liniowe sprawdzają się także wtedy, gdy liczba wymiarów jest
bardzo duża, np. w zagadnieniach klasyfikacji tekstów, gdzie typowo każdy element wektora
wejściowego x jest liczbą powtórzeń danego słowa w tekście.

2.1 Dyskryminator Fishera

Wybór odpowiedniego klasyfikatora staje się łatwiejszy wraz z malejącą liczbą wymia-
rów przestrzeni zmiennych, w której operuje. Dyskryminator Fishera (ang. Fisher’s Linear
Discriminant, FLD) redukuje liczbę wymiarów przestrzeni zmiennych do jednego. Proste
cięcie zastosowane na tak uzyskanej nowej zmiennej działa jak separacja hiperpłaszczyzną
w przestrzeni oryginalnych zmiennych.

Rozważmy klasyfikację na dwie klasy y = 0 oraz y = 1 (np.„tło” i „sygnał”). Te dwie
klasy mają swoje wektory średnich (średnie każdej ze zmiennych stanowią poszczególne
składowe wektora) µy=0 i µy=1 oraz macierze kowariancji1 Vy=0 i Vy=1. Fisher w 1936 roku [21]
zaproponował jako optymalną taką operację rzutowania na prostą określoną wektorem w ,
która będzie maksymalizować separację pomiędzy obydwoma klasami. Proponowaną przez

1 Wariancja to w statystyce klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbio-
rowości; jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości
oczekiwanej. Estymatorem wariancji jest σ2 = 1/n

∑n
i=1 (xi − µ)2 , gdzie µ jest wartością średnią (estymator :
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Fishera miarą separacji jest stosunek wariancji pomiędzy klasami do wariancji wewnątrz
klas:

S = σ 2
between

σ 2
within

= (µ′
y=1 − µ′

y=0)2
σ ′2

y=1 + σ ′2
y=0

, (2.2)

gdzie wariancję pomiędzy klasami określiliśmy jako kwadrat różnicy pomiędzy średnimi
uzyskanymi po rzutowaniu (µ′ jest średnią po operacji rzutowania), a wariancję wewnątrz
klas jako sumę wariancji obydwu klas po rzutowaniu σ ′2

y=1 + σ ′2
y=0. Biorąc pod uwagę, że

µ′ = w · µ, oraz że σ ′2 = wTVw , gdzie V jest macierzą kowariancji, uzyskujemy:

S = (w · (µy=1 − µy=0))2
wT (Vy=0 + Vy=1)w . (2.3)

Teraz należy znaleźć taki wektor w , aby separacja pomiędzy klasami była jak największa.
W tym celu zróżniczkujemy równanie 2.3 ze względu na w , oznaczając ∆µ = µy=1 − µy=0)
oraz Σ = Vy=0 + Vy=1:

∂S

∂w
= wTΣw 2wT∆µ2 − (wT∆µ)2 2Σw

(wTΣw)2 . (2.4)

Pochodna ta będzie równa zero, jeśli spełniony będzie warunek:
wTΣw ∆µ − wT∆µΣw = 0, (2.5)

czyli w będzie dane jako:
w = (Vy=0 + Vy=1)−1(µy=1 − µy=0). (2.6)

Zauważmy, że nie uzyskaliśmy pełnej reguły klasyfikacyjnej, ale jedynie redukcję prze-
strzeni zmiennych do jednego wymiaru. Jeżeli chcemy uzyskać pełną klasyfikację, to musimy
wybrać taki punkt graniczny f0, że jeśli wTx > f0, to obserwację x klasyfikujemy do jednej
grupy, a jeśli wTx < f0 to do drugiej. Jest to równoważne podzieleniu przestrzeni zmiennych
hiperpłaszczyzną prostopadłą do wektora w . Klasyfikator Fishera jest optymalnym klasyfikato-
rem, gdy obie klasy mają rozkłady normalne, a zmienne klasyfikujące nie są skorelowane [1].

Użycie klasyfikatora Fishera wymaga, aby dane były liniowo separowalne. Jednakże kla-
syfikator Fishera można zmienić w metodę nieliniową poprzez transformację danych do
przestrzeni o większej liczbie wymiarów oraz zastosowanie „triku kernelowego” ang. kernel
trick [22] (patrz rozdz. 5.2, gdzie trik kernelowy jest omówiony w zastosowaniu do maszyny
wektorów wspierających).

Klasyfikator Fishera, jako szybka i stabilna metoda liniowa, jest od wielu lat używany
w fizyce cząstek elementarnych. Jednym z przykładów z ostatnich lat jest użycie tej techniki
µ = 1/n

∑n
i=1 xi). Macierz kowariancji ma postać:

V =











v11 v12 · · · v1n

v21 v22 · · · v2n

... · · ·
. . . ...

vn1 vn2 · · · vnn











,

gdzie vii = σ2
i jest wariancją danej zmiennej, a vij = E[(xi −E(xi))·(xj −E(xj )], gdzie E jest wartością oczekiwaną,

kowariancją między zmiennymi xi oraz xj . Estymatorem kowariancji jest vij = 1/n
∑n

k=1 (xik − µi)(xjk − µj ).
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w eksperymencie BELLE [23]. W celu selekcji rozpadów B Ï XSγ należało zredukować
przeważające tło fotonów z procesów e+e− Ï qq̄ . W tym celu zostały użyte wielkości opisujące
kształt przypadku, które stanowiły zmienne wejściowe dla dwóch dyskryminant Fischera.
Pierwsza z nich ma za zadanie odróżnić sferyczne przypadki BB̄ od posiadających wyraźne
dżety przypadków z continuum. Druga dyskryminanta ma za zadanie rozpoznać topologię
przypadków B Ï XSγ opierając się na sumie energii cząstek zdeponowanej w różnych
przedziałach kątowych.

2.2 Analiza składowych głównych

Analiza składowych głównych (ang. Principal Component Analysis, PCA) [24, 25] jest
techniką liniową pozwalającą na zmniejszenie liczby wymiarów w danych. Zastosowanie PCA
polega na takim wyborze obrotu układu współrzędnych, aby dane rzutowane na jedną oś
miały największą możliwą wariancję. Oś tę nazywamy pierwszą składową główną. W następ-
nej kolejności dokonywany jest kolejny obrót, tak aby znów znaleźć oś z największą wariancją
itd. W ten sposób powstaje nowa przestrzeń zmiennych, w której najwięcej zmienności zawie-
rają początkowe współrzędne. Czasami sam obrót, bez redukcji liczby wymiarów, poprawia
skuteczność metod klasyfikacji stosowanych na tak transformowanych danych. Dotyczy to
algorytmów nie biorących pod uwagę korelacji pomiędzy zmiennymi, jak np. cięcia na po-
szczególnych zmiennych czy też naiwny klasyfikator bayesowski (patrz rozdz 3.1).

Ponieważ przeważnie poszczególne zmienne są ze sobą nieporównywalne, np. pęd cząstki
i pseudorapidity, należy najpierw przeprowadzić wstępną normalizację zbioru wejściowego,
tak aby wariancje w poszczególnych zmiennych były równe jeden. Jeśli wielkości w poszcze-
gólnych współrzędnych są ze sobą porównywalne, np. są to współrzędne przestrzenne X, Y,
Z, można pominąć normalizację i oprzeć PCA na nieznormalizowanej macierzy kowariancji.

Ponieważ największa zmienność jest zawarta w początkowych współrzędnych, można
w wielu wypadkach dokonać kompresji danych poprzez usunięcie końcowych, najmniej zna-
czących współrzędnych. Można też poszukać merytorycznej interpretacji uzyskanych wyników
dążąc do lepszego zrozumienia natury danych.

Załóżmy, że mamy zbiór wektorów zmiennych xi. Średnia z tego zbioru dana jest przez:

µx =
∑

i xi

n
, (2.7)

a macierz kowariancji jako:

Vx =
∑

i(xi − µx) · (xi − µx)T
n

. (2.8)

Elementy diagonalne są miarą wariancji, czyli szerokości rozkładu wokół średniej. Zakła-
damy, że macierz kowariancji jest znormalizowana, czyli są one równe jedności v11 = v22 =
... = 1. Pozostałe elementy macierzy są miarą korelacji pomiędzy zmiennymi. Jeśli dwie
zmienne i i j są nieskorelowane, wtedy ich kowariancja wynosi zero vij = 0. Macierz kowa-
riancji jest z definicji symetryczna.

Dla symetrycznej macierzy, takiej jak macierz kowariancji, zawsze można znaleźć orto-
gonalną bazę poprzez wyznaczenie wektorów własnych ei i odpowiadających im wartości
własnych λi. Są one rozwiązaniami równania:

Vxei = λiei, i = 1, ..., M . (2.9)
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wektory wejściowe
wektory rzutowane
oś PCA

Rysunek 2.1: Przykład zastosowania analizy składowych głównych w dwóch wymiarach.

Wartości własne λi są rozwiązaniami równania charakterystycznego powyższego układu rów-
nań:

|Vx − λI | = 0 , (2.10)

gdzie I jest macierzą jednostkową, a |· · · | oznacza wyznacznik macierzy. Zauważmy, że sto-
pień równania charakterystycznego jest równy liczbie wymiarów przestrzeni zmiennych xi.
Uzyskane jako rozwiązania wartości własne porządkujemy według ich wartości poczynając
od największych. W ten sposób otrzymujemy bazę ortogonalną taką, że największa wariancja
zmiennych występuje dla pierwszej współrzędnej.

Załóżmy, że l pierwszych wartości własnych jest wyraźnie większych od pozostałych.
Sugeruje to, że dane mogą być z dużą dokładnością przedstawione tylko przy użyciu tych l

zmiennych, czyli projekcji na l pierwszych wektorów własnych. Taką sytuację przedstawia
rysunek 2.1, gdzie liczbę wymiarów można zredukować z dwóch do jednego tracąc niewiele
informacji.

Analiza składowych głównych, jako technika liniowa, nie jest w stanie uwzględnić nie-
liniowych zależności pomiędzy zmiennymi. Jako technika redukcji liczby wymiarów może
zawieść, jeśli dane są lepiej separowalne na poszczególne klasy wzdłuż wektorów własnych
odpowiadających małym wartościom własnym, niż wzdłuż wektorów, odpowiadających du-
żym wartościom własnym. Przykład taki pokazany jest na rys. 2.2. Zwróćmy jednak uwagę,
że w tym przypadku zastosowanie analizy składowych głównych spowoduje taki obrót osi,
że dane stają się separowalne za pomocą prostego cięcia z użyciem kombinowanej zmien-
nej (oznaczonej jako YPCA). Jak widać użycie PCA nie ogranicza się do redukcji wymiarów,
samo zastosowanie tej metody pozwala często na lepszą separację danych za pomocą prostych
metod klasyfikacji, jak cięcia.

Pomimo swoich ograniczeń PCA jest szeroko używana w technikach rozpoznawania ob-
razu w celu redukcji liczby wymiarów danych. Jednym z przykładów może być rozpoznawa-
nie twarzy, w którym wektory zmiennych opisujące każdą z nich są redukowane do mniej-
szej liczby liniowych kombinacji wektorów własnych nazywanych „twarzami własnymi” (ang.
eigenfaces) [26]. PCA jest także używana do redukcji danych i ekstrakcji użytecznej informa-
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X

Y

XPCA

YPCA

Rysunek 2.2: Zastosowanie analizy składowych głównych umożliwia separację sygnału i tła
za pomocą prostego cięcia na kombinowanej zmiennej YPCA.

cji w analizie danych z eksperymentów fizyki wysokich energii. Jednym z wielu przykładów
może być identyfikacja fotonów w eksperymencie ALICE na akceleratorze LHC. W celu re-
dukcji liczby zmiennych opisujących kształt kaskady wytworzonej przez cząstki przechodzące
przez kalorymetr, przy zachowaniu maksymalnej informacji, stosowana jest właśnie PCA
[27]. Siedem parametrów opisujących kształt kaskady jest transformowanych na siedem no-
wych parametrów. Z nich dwa dają wystarczającą informację, aby odróżnić foton pochodzący
z pierwotnych reakcji od fotonów promieniowania hamowania, lub też pochodzących z dżetów
(strumieni cząstek).

2.3 Analiza składowych niezależnych

Analiza składowych niezależnych (ang. Independent Component Analysis - ICA) jest
techniką analizy danych, dzięki której można odzyskać niezależne źródłowe sygnały ze zmie-
rzonych sygnałów będących ich kombinacją. Metoda analizy składowych niezależnych zo-
stała rozwinięta na Politechnice w Helsinkach, a detale algorytmów ICA można znaleźć
w książce [28] oraz na stronie WWW2.

Klasycznym przykładem zastosowaniu ICA jest problem pokazany na rys. 2.3, zwany też
„problemem przyjęcia cocktailowego” (ang. cocktail party problem). Mamy trzy niezależne
źródła dźwięku i trzy mikrofony umieszczone w różnych miejscach. Każdy z nich rejestruje
dźwięk ze wszystkich trzech źródeł, ale w różnych proporcjach. Naszym zadaniem jest zna-
lezienie metody rozdzielenia dźwięków z trzech instrumentów opierając się na nagraniach
z trzech mikrofonów. W algorytmie ICA zakłada się, że każdy mierzony sygnał jest liniową
kombinacją niezależnych sygnałów wejściowych oraz że mamy taką samą liczbę sygnałów
mierzonych i sygnałów wejściowych. Separacja poszczególnych sygnałów wejściowych na
podstawie mierzonych sygnałów wyjściowych jest dokonywana poprzez taki ich wybór, aby
sygnały te były jak najbardziej niezależne statystycznie.

Obserwowany wektor danych x został utworzony jako funkcja liniowa wektora s nieza-
leżnych sygnałów: x = A s, gdzie macierz A, zwana macierzą mieszania, opisuje nieznaną
transformację liniową. Zadaniem algorytmu jest znalezienie macierzy odwrotnej do niej, A−1,

2 Independent Component Analysis (ICA) and Blind Source Separation (BSS)http://researh.is.tkk.fi/ia/

http://research.ics.tkk.fi/ica/
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Rysunek 2.3: Trzech muzyków nagrywanych przez trzy mikrofony - stosując analizę składo-
wych niezależnych możemy na podstawie nagrań odseparować od siebie dźwięki pochodzące
od każdego z nich.

dzięki której będzie można na podstawie zmierzonego wektora sygnałów x znaleźć wektor
sygnałów wejściowych s = A−1x.

Pierwszym krokiem w algorytmie ICA jest usunięcie korelacji liniowych pomiędzy mie-
rzonym sygnałami. W tym celu należy znaleźć transformację liniową V taką, że jeśli y = V ·x
to
∑

i(yi ·y
T
i ) = I . Warunek ten spełnia macierz V = C−1/2, gdzie C = ∑i(xi ·x

T
i ) jest macierzą

korelacji obserwowanych danych.
Po usunięciu korelacji wejściowe sygnały mogą być znalezione poprzez rotację wektora

danych y . Obrót musi być taki, aby uzyskane dane miały rozkłady jak najbardziej odległe
od rozkładu Gaussa. Wynika to z faktu, że kombinacja liniowa przypadkowych zmiennych
zawsze będzie bliższa rozkładowi Gaussa, niż każda z tych zmiennych pojedynczo. Narzuca to
następne ograniczenie na omawiany algorytm - co najwyżej jeden z wejściowych sygnałów
może mieć rozkład Gaussa. Jeden z popularnych algorytmów ICA nazwany FastICA [29]
jako miary podobieństwa danego rozkładu do rozkładu normalnego używa kurtozy3. Za jej
pomocą określa optymalny obrót układu współrzędnych tak, aby otrzymane rozkłady były
jak najbardziej niepodobne do rozkładu normalnego. Rysunek 2.4 przedstawia przykładową
separację dla dwóch mierzonych sygnałów wyjściowych.

Oprócz przedstawionej tu pokrótce liniowej analizy ICA istnieje także jej nieliniowa wer-
sja [30], w której transformacja x = Φ(s) może być dowolna. Głównym problemem nielinio-
wej analizy ICA jest to, że często dostarcza ona niejednoznaczne rozwiązania.

Analiza Składowych Niezależnych ma wiele zastosowań, jak np. separacja jednego źródła
dźwięku spośród wielu innych, separacja sygnałów aktywności mózgu spośród tła w ma-
gnetoencefalografii [31] (porównaj rys. 2.5), czy separacja sygnałów w telekomunikacji [32].
Innym przykładem użycia ICA jest rozdzielanie różnych źródeł sygnału w astrofizyce [33, 34].
W ośrodku badawczym Fermilab koło Chicago algorytm ICA został użyty w celu dekompozy-
cji danych z monitora wiązki w akceleratorze Tevatron na szereg niezależnych źródeł [35]. Na
etapie przygotowywania eksperymentu ATLAS były czynione próby zastosowania ICA do ana-

3 Kurtoza - jedna z miar spłaszczenia rozkładu. Definiuje się ją następującym wzorem: Kurt = µ4/σ4 − 3,
gdzie µ4 jest czwartym momentem centralnym, zaś σ to odchylenie standardowe. Kurtoza z próby wyraża się
wzorem Kurt = 1/n

∑n
i=1(xi −µ)4/σ4 −32. Dla rozkładu normalnego Kurt = 0, dla bardziej skoncentrowanych

rozkładów jest dodatnia, dla mniej skoncentrowanych ujemna.
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Rysunek 2.4: Dwa sygnały wyjściowe po dekorelacji (górny rysunek) oraz sygnały
odseparowane przez algorytm ICA (dolny rysunek). Niezależne sygnały wejściowe są
sygnałem sinusoidalnym oraz przypadkowym szumem. Rysunek pochodzi ze stronyhttp://researh.is.tkk.fi/ia/iademo/ .

lizy danych [36], lecz zostały później zarzucone. Niemniej wydaje się, że potencjalnie analiza
składowych niezależnych może być dla fizyka użytecznym narzędziem rozdzielenia różnych
procesów składających się na końcowy sygnał lub znalezienie nowego, niezależnego zestawu
zmiennych.

http://research.ics.tkk.fi/ica/icademo/
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Rysunek 2.5: Przykład lokalizacji przestrzennej arterii w mózgu 65 letniej pacjentki za po-
mocą algorytmu ICA. Zwraca uwagę znaczne zmniejszenie składowych związanych z prze-
pływem w dużych naczyniach w lewej hemisferze. Rysunek pochodzi z pracy [37].



Rozdział 3

Proste metody nieliniowe

3.1 Naiwny klasyfikator bayesowski

Jest to prosty klasyfikator probabilistyczny, oparty na założeniu o wzajemnej niezależno-
ści zmiennych dyskryminujących. Często warunek ten nie jest spełniony i z tego powodu
nazywa się go „naiwnym” (ang. Naive Bayes Classifier), stosuje się też nazwę Projective Li-
kelihood Estimator, czyli estymacja za pomocą rzutowanych prawdopodobieństw. Pomimo
uproszczonych założeń, naiwne klasyfikatory Bayesa sprawdzają się bardzo dobrze w wielu
rzeczywistych sytuacjach.

Metoda polega na zbudowaniu estymatorów rozkładu prawdopodobieństwa dla każdej
zmiennej dyskryminującej, oddzielnie dla każdej klasy przypadków (np. „sygnał” i „tło”). Dla
każdego klasyfikowanego punktu prawdopodobieństwo, że należy on do danej klasy, wyliczane
jest jako iloczyn gęstości prawdopodobieństw przynależności do danej klasy znormalizowany
do sumy gęstości prawdopodobieństw przynależności do wszystkich klas. Jest to podyktowane
założeniem, że wszystkie zmienne są niezależne.

Dla dwóch klas, sygnału S i tła B, równania określające prawdopodobieństwo, że przypadek
i przynależy do klasy „sygnał” przybierają postać:

Pi(S) = Li(S)
Li(S) + Li(B) , (3.1)

gdzie:

Li(S) =
N
∏

k=1
pk(S)(xi) (3.2)

Li(B) =
N
∏

k=1
pk(B)(xi) .

W powyższym równaniu pk(S/B)(xi) jest rozkładem gęstości prawdopodobieństwa dla sy-
gnału/tła dla k-tej zmiennej dla przypadku i. Przykład działania opisanej metody dla problemu
dwuwymiarowego został pokazany na rys. 3.1.

Zauważmy, że w przypadku braku zależności między zmiennymi wejściowymi wielkość
Pi(S) z równania 3.1 zapewnia optymalne rozdzielenie sygnału od tła. W celu usunięcia



28 3.1. Naiwny klasyfikator bayesowski

Rysunek 3.1: Przykład działania naiwnego klasyfikatora bayesowskiego. Na pierwszym ry-
sunku pokazany jest dwuwymiarowy rozkład danych dla sygnału (niebieski) i tła (czerwony),
na drugim rozkłady odpowiedzi klasyfikatora dla sygnału (niebieski) i tła (czerwony). Dwa
pozostałe rysunki przedstawiają rozkłady gęstości prawdopodobieństw dla obu zmiennych,
oddzielnie dla sygnału i tła.

lub ograniczenia zależności pomiędzy zmiennymi wejściowymi można stosować procedurę
dekorelacji, gdzie dzięki obrotowi w przestrzeni zmiennych usuwane są korelacje liniowe
pomiędzy zmiennymi wejściowymi lub analizę składowych głównych (patrz rozdz. 2.2).

Rozkłady określające gęstości prawdopodobieństwa dla poszczególnych zmiennych mogą
być zapisywane jako histogramy lub też parametryzowane przez różne funkcje. Ważne jest,
aby funkcje te dobrze oddawały estymowane rozkłady. Często w tym celu stosowane są funkcje
sklejane1.

Zarówno trening jak i klasyfikacja są bardzo szybkie, przez co metoda nadaje się do sto-
sowania na dużych zbiorach danych. Uzyskiwane wyniki są stabilne i nie zależą od drobnych
fluktuacji w danych treningowych. Ponieważ zaniedbywane są zależności pomiędzy zmien-
nymi wejściowymi, uzyskiwane rezultaty są przeważnie nieco poniżej optymalnych. Można te
efekty minimalizować poprzez podział próbek na poszczególne obszary danych i przeprowa-
dzanie klasyfikacji w każdym z nich.

Z racji swej prostoty i szybkości, a także dobrych wyników, metoda ta jest powszechnie
stosowana. Przykład zastosowania naiwnego klasyfikatora bayesowskiego do identyfikacji dże-
tów pochodzących z rozpadów leptonów tau w eksperymencie ATLAS jest opisany w rozdz. 7.1.

1 Funkcja sklejana (ang. spline) stopnia n, to dowolna funkcja S określona w przedziale [a, b] spełniająca
warunki: w każdym przedziale ti, ti+1] gdzie a = t0 < t1 < . . . < tm = b, S jest wielomianem stopnia co
najwyżej n, oraz jej pochodne rzędu 1, 2, . . . , s − 1 są ciągłe w przedziale [a, b].
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3.2 Jądrowe estymatory gęstości

Jądrowe estymatory gęstości (ang. Probability Density Estimation, PDE) pozwalają na zna-
lezienie przybliżonego rozkładu prawdopodobieństw dla sygnału P(x|S) oraz dla tła P(x|B).
Pomysł zaproponowany w latach sześćdziesiątych przez Parzena [38] jest prosty: należy aprok-
symować nieznany rozkład prawdopodobieństwa jako sumę rozkładów prawdopodobieństwa
określonych znaną funkcją, przeważnie z kilkoma parametrami:

P(x) =
∑

i

φ(x, zi). (3.3)

Rozkład P(x) jest estymowany jako suma funkcji φ(x, zi), nazywanych funkcjami jądrowymi
(ang. kernel), umiejscowionymi w każdym punkcie zbioru treningowego zi, i = 1, . . . , n,
oddzielnie dla każdej klasy. Głównym wymogiem matematycznym jest, aby funkcja jądrowa
w granicy nieskończonego zbioru treningowego dążyła do funkcji δ Diraca, czyli stawała się
nieskończenie wąska: φ(x, zi) Ï δ(x − zi). Dla dużych odległości pomiędzy punktami x oraz
z funkcja jądrowa winna dążyć do zera.

Jeśli weźmiemy jako jądro hipersześcian2, to uzyskana jako ich suma gęstość prawdopodo-
bieństwa będzie miała pewne nieciągłości. Staną się one nieznaczące dopiero dla bardzo dużej
liczby jąder wchodzących w skład sumy. Można temu zapobiec wybierając gładsze funkcje
reprezentujące jądro, np. funkcję Gaussa. Wtedy funkcja φ(x, z) przyjmuje postać:

φ(x, zi) = 1
√

|V |(2πh)k/2 exp
[

−
dTV−1d

2h2

]

, (3.4)

gdzie d = x −zi , V jest macierzą normalizującą, k jest rozmiarem przestrzeni zmiennych, a h

dodatkowym parametrem określającym szerokość rozkładu. Dobór tego ostatniego parametru
jest kluczowy dla dobrej aproksymacji rozkładu prawdopodobieństwa. Na rysunku 3.2 widać,
że dla źle dobranej szerokości jądra uzyskany rozkład nie oddaje kształtu oryginalnej gęstości
prawdopodobieństwa. Macierz V może być określona jako macierz kowariancji całego zbioru
danych treningowych, a parametr h jako [39]:

h = N− 1
k+4 , (3.5)

gdzie k jest rozmiarem przestrzeni zmiennych, a N liczbą przypadków.
W opisywanym powyżej podejściu szerokość jądra jest stała dla całej przestrzeni da-

nych(static kernel method). Innym rozwiązaniem jest obliczenie parametrów jądra tylko na
podstawie punktów bliskich przestrzennie do analizowanego punktu [40] (Gaussian expan-
sion method), gdyż korzystne może być użycie funkcji jądrowych o zmiennej szerokości
w zależności od lokalnej gęstości punktów ze zbioru treningowego.

Estymatory jądrowe gęstości mają prostą interpretację statystyczną, a w wielu przypadkach
odróżniają sygnał od tła z niedużo mniejszą skutecznością niż sieci neuronowe [40]. Ponieważ
nie występuje w nich proces minimalizacji funkcji straty, nie ma ryzyka, charakterystycznego
dla sieci neuronowych, polegającego na znalezieniu tylko lokalnego minimum, .

Zauważmy jeszcze, że dla estymatorów jądrowych nie ma szeregu obliczeń związanych
z fazą uczenia się, która ogranicza się do zapamiętania całego zbioru treningowego. Wymaga
to zajęcia sporego obszaru pamięci operacyjnej i ogranicza wielkość zbioru treningowego.

2Uogólnienie sześcianu w n-wymiarowych przestrzeniach kartezjańskich.
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Rysunek 3.2: Aproksymowana gęstość prawdopodobieństwa (niebieska) porównana z praw-
dziwą gęstością prawdopodobieństwa (zielona) w zależności od szerokości funkcji Gaussa uży-
tej jako jądro. Widzimy, że parametr h, określający jej szerokość, pełni rolę parametru wygła-
dzającego. Gdy jest za mały (górny rysunek), otrzymany rozkład jest bardzo zaszumiony, gdy
zbyt duży to otrzymany rozkład również nie oddaje kształtu oryginalnego rozkładu. Najlepsze
dopasowanie otrzymujemy dla środkowego rysunku.

Jednakże koszt obliczeniowy klasyfikacji każdego przypadku jest duży. Wymaga on obliczenia
wartości funkcji jądrowej dla każdego przypadku ze zbioru treningowego, a więc potrzebny
czas jest proporcjonalny do liczby przypadków w nim zawartych.

Estymatory jądrowe były między innymi używane w eksperymencie D∅ w ośrodku ba-
dawczym Fermi National Laboratory pod Chicago. Wraz z innymi metodami analizy wielowy-
miarowej zostały zaimplementowane w pakiecie QUERO [41, 42] i użyte do selekcji procesów
z Modelu Standardowego, jak produkcja par WW , ZZ i tt oraz do prób poszukiwań proce-
sów, w których powyższe produkty powstają poprzez hipotetyczny, nowy ciężki rezonans (patrz
rys. 3.3).

3.3 Metoda PDE-RS

W ostatnich latach rozwinięta została wersja algorytmu bazująca na jądrach hiperku-
bicznych [43]. Metoda ta, nazwana przez swoich twórców PDE-RS (ang. Probability Density
Estimation with Range Searches), opiera się na zliczaniu przypadków sygnału i tła w hiper-
kostce otaczającej klasyfikowany przypadek. Ponieważ kostka taka jest przypadkiem jądra
o skończonym zasięgu, niewielka liczba przypadków ze zbioru treningowego jest potrzebna
do wyznaczenia funkcji prawdopodobieństwa, że dany przypadek należy do klasy sygnał.

Do zliczania przypadków ze zbioru treningowego używany jest algorytm, oparty na drze-
wach binarnych. Pozwala on szybko znaleźć przypadki znajdujące się w otoczeniu danego
punktu. Jego zastosowanie pozwala znacznie przyspieszyć analizę w porównaniu z tradycyj-
nym podejściem do algorytmów jądrowych, w którym konieczna jest analiza całego zbioru
treningowego przy każdej klasyfikacji przypadku.

Metoda PDE-RS była z powodzeniem używana w eksperymencie ZEUS na akceleratorze
HERA w ośrodku badawczym DESY w Hamburgu w celu identyfikacji izolowanych nałado-
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Rysunek 3.3: Gęstość prawdopodobieństwa dla tła (a), sygnału (b) oraz obszar (zaciemniony,
rys. c) określony za pomocą pakietu QUERO jako pochodzący od procesu WW Ï eµET(miss).
Kropki na wykresie po prawej stronie reprezentują przypadki zaobserwowane w danych
zebranych przez eksperyment D∅ [41].

wanych leptonów [44]. Były również czynione próby stosowania jej do identyfikacji leptonów
tau w eksperymencie ATLAS w CERNie (patrz rozdz. 7.1).

Algorytm PDE-RS doczekał się szeregu rozszerzeń, począwszy od zastąpienia hiper-kostek
jądrami o rozmytych granicach, gdzie bardziej odległe przypadki wchodzą z mniejszą wagą,
do zwiększającego efektywność podziału przestrzeni w metodzie PDE-Foam [45, 46]. W po-
dejściu tym dodano algorytm dzielący wielowymiarową przestrzeń zmiennych na skończoną
liczbę cel. Algorytm podziału, bazujący na generatorze Monte Carlo Foam [47], dobiera roz-
miar i położenie cel w wielowymiarowej przestrzeni danych, minimalizując wariancję gęstości
prawdopodobieństwa sygnału i tła wewnątrz poszczególnych cel. Zabieg ten zwiększa wydaj-
ność klasyfikacji dla małych zbiorów treningowych oraz, co bywa równie ważne, redukuje
czas potrzebny na klasyfikację pojedynczego przypadku w porównaniu do oryginalnej metody
PDE-RS. Na rys. 3.4 przedstawiony jest przykładowy podział przestrzeni dwuwymiarowej za
pomocą PDE-Foam. Natomiast na rys. 3.5 porównana jest wydajność metody PDE-Foam z kla-
sycznym algorytmem PDE-RS. Widać, że dla niewielkich zbiorów treningowych zastosowanie
algorytmu PDE-Foam daje wyraźnie lepszą klasyfikację.

3.4 Metoda najbliższych sąsiadów

Metoda k-najbliższych sąsiadów, zwana też metodą kNN (ang. k-Nearest Neighbours) zo-
stała zaproponowana już w 1951 roku [48]. W metodzie tej zaliczamy obiekt do tej klasy,
do której należy większość z jego k najbliższych sąsiadów, lub też określamy prawdopodo-
bieństwo zaliczenia do danej klasy jako proporcję liczby przypadków należących do tej klasy
wśród k najbliższych sąsiadów. W przypadku klasyfikacji na klasy „sygnał” S i „tło” B praw-
dopodobieństwo to dane jest wzorem:

p(S|x) = kS

k
, (3.6)
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Rysunek 3.4: Dane liczące 500 000 przypadków w kształcie rozmytego okręgu (a) i ich
reprezentacja w formie podziału na cele algorytmem Foam (b). Stopień szarości obrazuje
gęstość przypadków wewnątrz celi. Rysunek pochodzi z pracy [46].

c©ELSEVIER

Rysunek 3.5: Powierzchnia pod krzywą ROC (patrz dodatek B) będąca miarą jakości klasyfi-
kacji jako funkcja liczby przypadków w zbiorze treningowym dla algorytmów PDE-Foam oraz
PDE-RS. W przykładzie użyto danych z pięcioma umiarkowanie skorelowanymi zmiennymi.
Rysunek pochodzi z pracy [46].
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Rysunek 3.6: Rozkłady krotności cząstek naładowanych dla przypadków dyfrakcyjnych, gdy
klasa przypadku jest określana za pomocą różnych metod. Rysunki umożliwiają porównanie
pomiędzy prawidłowo etykietowanymi przypadkami (generator PYTHIA6), miękka i twardą
klasyfikacją metodą kNN oraz twardą klasyfikacją z użyciem sieci neuronowych. Miękka
klasyfikacja z użyciem metody kNN jest w stanie dobrze reprodukować rozkłady. Rysunek
pochodzi z pracy [50].

gdzie kS jest liczbą przypadków z klasy „sygnał” wśród k najbliższych sąsiadów w próbie
uczącej. Efektywność tej metody zwiększa się, gdy liczba przypadków rośnie do nieskoń-
czoności [49]. Jednakże gdy liczba dostępnych przypadków jest niewielka, prowadzi to do
wyraźnego spadku efektywności metody najbliższych sąsiadów.

Warto zwrócić uwagę, że algorytm ten nie wymaga estymacji funkcji gęstości prawdo-
podobieństwa, jest więc nieskomplikowany w implementacji. Wymaga natomiast określenia
metryki, aby móc znaleźć k najbliższych przypadków.

Metoda k-najbliższych sąsiadów nadal jest popularna i odpowiednio stosowana daje dobre
wyniki. Przykładowo w pracy [50] rozważany jest problem klasyfikacji oddziaływań dyfrak-
cyjnych w eksperymentach na akceleratorze LHC. Proponowana klasyfikacja oparta jest nie
tylko na luce w pospieszności (ang. rapidity gap), charakteryzującej przypadki dyfrakcyjne,
ale analizowana jest całościowa topologia przypadku. Stosowana jest metoda kNN w dwóch
wersjach: twarda klasyfikacja (ang. hard classification) przypisująca dany przypadek do jed-
nej z klas oraz miękka klasyfikacja (ang. soft classification), w której określane jest praw-
dopodobieństwo, że dany przypadek należy do danej klasy. Uzyskane wyniki są porównane
z prawdziwą klasyfikacją uzyskaną na podstawie symulacji Monte Carlo oraz dokonywaną
za pomocą sieci neuronowych (rys. 3.6). Uzyskane wyniki pokazują skuteczność klasyfikacji
przypadków dyfrakcyjnych za pomocą algorytmu kNN.
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Rozdział 4

Sieci neuronowe

Rozwój sieci neuronowych (ang. Artificial Neural Networks - ANN lub krócej Neural
Networks - NN) niewątpliwie był inspirowany badaniami nad funkcjonowaniem centralnego
układu nerwowego i neuronów. Jednakże związki te są na tyle luźne, że nie możemy traktować
sieci neuronowych jako modelu działania mózgu. Sieci neuronowe będziemy rozważać wy-
łącznie jako modele matematyczne, nie wnikając w ich związki z badaniami nad działaniem
mózgu.

Sieć neuronowa jest nieliniową funkcją y = f (x), która może modelować zależności po-
między danymi wejściowymi x i wyjściowymi y . Jak każda metoda wielu zmiennych jest
trenowana na zbiorze danych treningowych i dąży do jak najlepszego odtworzenia występują-
cych zależności. Szczegółowy opis działania sieci neuronowych można znaleźć np. w pracy [18],
a dobrym wprowadzeniem w zagadnienie są polskojęzyczne podręczniki [51, 1, 52]. Z kolei
praca [53] opisuje dokładnie typy sieci oraz algorytmy zastosowane w dostępnym bezpłatnie
emulatorze SNNS (patrz dodatek D). Opis zawarty w niniejszej pracy z konieczności będzie
skrótowy.

Nazwa „sieć” pochodzi stąd, że funkcja f jest złożeniem funkcji gi, które same z kolei
są złożeniem innych funkcji hi itd. Struktura taka może być przedstawiona jako sieć (patrz
rys. 4.1), w której każda z funkcji jest przedstawiona jako strzałka. Możemy je zapisać jako
ważoną sumę funkcji:

f (x) = K

(

∑

i

(ωigi(x′))
)

, (4.1)

gdzie x′ może znowu być złożony z funkcji działających na wektor wejściowy x. Funkcję K,
definiowaną dla danej sieci, nazywamy funkcją aktywacji. Typowo stosowane funkcje aktywacji
to:

f (x) = w x + w0 funkcja liniowa
f (x) = tanh(wx + w0) tangens hiperboliczny
f (x) = 1

1+exp(wx+w0) funkcja logistyczna
(4.2)

4.1 Sieci jednokierunkowe

Sieci pokazane na rys. 4.1 nazywamy jednokierunkowymi (ang. feedforward), gdyż infor-
macja jest w nich przekazywana w jednym kierunku, od wejścia do wyjścia, bez jakichkolwiek
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Rysunek 4.1: Graf przedstawiający sieć neuronową.

pętli rekurencyjnych. Sieci, w których występują takie pętle, nazywamy rekurencyjnymi.
Zasadniczą cechą sieci neuronowych jest, podobnie jak algorytmów omawianych poprzed-

nio, zdolność uczenia się przy pomocy zbioru treningowego, czyli znajdowanie optymalnej
funkcji f przeprowadzającej stany wejściowe w wyjściowe. Optymalizacja wymaga najpierw
zdefiniowania funkcji straty C : F Ï ℜ (F jest przestrzenią wszystkich funkcji f ), która dla
optymalnego rozwiązania f∗ spełnia warunek: C(f∗) ≤ C(f ) ∀f ∈ F (patrz rozdz. 1.1.1). Zada-
niem algorytmu uczącego jest przeszukać przestrzeń funkcji i znaleźć funkcję o najmniejszej
stracie.

W wielu zastosowaniach funkcja straty jest oparta na minimalizacji błędu kwadratowego,
choć nie jest to jedyny możliwy wybór. Wtedy funkcja straty przyjmuje postać:

C(f ) =
∑N

i=0 (f (xi) − yi)2
N

, (4.3)

gdzie yi jest pożądaną wartością wyjściową. Jak widać sieć neuronowa może być w naturalny
sposób użyta nie tylko do klasyfikacji, ale też i do regresji, czyli modelować funkcje dające
na wyjściu liczbę rzeczywistą.

4.1.1 Metoda wstecznej propagacji błędu

W nauczaniu z nauczycielem dysponujemy zbiorem treningowym wraz z prawidłowymi
odpowiedziami (x, y), gdzie x jest wektorem wejściowym, a y prawidłową odpowiedzią. Zbiór
takich par może pochodzić np. z symulacji Monte Carlo, gdzie znamy prawidłową odpowiedź
(np. typ cząstki czy jej energię).

W procesie uczenia z nauczycielem wektory wejściowe x są wprowadzane na wejście sieci,
która z kolei generuje wartości wyjściowe y . One z kolei są porównywane z prawidłowymi
odpowiedziami i obliczana jest wartość funkcji straty. W następnym kroku zmieniane są
wagi poszczególnych połączeń sieci tak, aby zmniejszyć wartość funkcji straty. W tym celu
potrzebna jest metoda propagacji błędów do tyłu, od wyjściowych węzłów do węzłów ukrytych
wewnątrz sieci.

Problem znalezienia stosownego algorytmu propagacji pozostawał nierozwiązany przez
długi czas, dopiero w roku 1974 Paul Werbos zaproponował algorytm nazwany metodą pro-
pagacji wstecznej (ang. backpropagation) [54]. Niestety, pozostał on niezauważony aż do czasu,
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gdy został ponownie odkryty przez Rumelharta, Hintona i Williamsa w 1986 roku [55]. Od-
krycie to dało początek nowej fali zastosowań i odkryć związanych z sieciami neuronowymi.

Na wyjściu sieci neuronowej uzyskane wartości wyjściowe są porównywane z wartościami
ze zbioru treningowego, a różnica pomiędzy nimi jest propagowana wstecznie w sieci do
poprzedniej warstwy. Zmiana wagi połączenia pomiędzy węzłami i oraz j jest wtedy dana
jako:

dwij = ρxi(tj − yj), (4.4)

gdzie ρ jest arbitralnie wybraną niewielką liczbą odpowiedzialną za szybkość uczenia, tj jest
prawdziwą wartością wyjściową na węźle j , yj jest obliczoną za pomocą sieci neuronowej
wartością wyjściową, a xi jest aktualną wartością na węźle i, ale w płaszczyźnie poprzedzającej
warstwę wyjściową.

Metoda ta zmienia wagi w sposób minimalizujący średni błąd kwadratowy pomiędzy
uzyskiwaną, a prawdziwą wartością wyjściową. Można pokazać, że metoda propagacji wstecznej
jest wydajną metodą optymalizacji prowadzącą do minimalizacji błędu, oraz że sieć neuronowa
może tą metodą „nauczyć się” zależności pomiędzy parametrami wejściowymi i wyjściowymi,
o ile te pierwsze są od siebie liniowo niezależne [55].

Podczas treningu sieci neuronowej nie ma pewności, że odnalezione zostało globalne
minimum funkcji straty. Zdarza się, że znalezione zostaje minimum lokalne, dla którego
wartości sygnału wyjściowego sieci różnią się znacznie od wzorcowych wartości, a algorytm
minimalizacji nie będzie w stanie go opuścić. Można jednak poprawić efektywność procesu
minimalizacji poprzez wybór niezbyt dużych wag początkowych. Zaleca się taki losowy wybór
wag, by sygnał wyjściowy neuronu był nieco mniejszy od jedności. Można także kilkakrotnie
powtarzać proces uczenia, rozpoczynając od różnych wartości wag. Również wektory ze zbioru
treningowego należy podawać w losowej kolejności.

Takie podejście może w pewnym stopniu zapobiec problemom pojawiającym się w trakcie
uczenia sieci. Inna metoda zapobiegania zatrzymaniu się algorytmu w minimum lokalnym
polega na dodawaniu sztucznego szumu do danych wejściowych (ang. jittering) [56]. Trening
z dodatkowym szumem jest pewną formą wygładzania funkcji odpowiedzi sieci neuronowej,
a co za tym idzie zapobiega także przetrenowaniu.

4.1.2 Przetrenowanie

Aby zrozumieć mechanizm przetrenowania przypomnijmy na początek procedurę dopa-
sowywania funkcji do punktów doświadczalnych. Jeśli liczba wolnych parametrów jest zbyt
duża, dopasowana funkcja bardzo dobrze pasuje do punktów doświadczalnych, ale nie pa-
sowałaby do zbioru uzyskanego z powtórzonego eksperymentu (zbiór danych statystycznie
niezależnych). Tak dopasowana funkcja „uczy się” dokładnie zbioru danych treningowych, za
to nie potrafi generalizować problemu (rys. 4.2). Efekt ten nazywamy przetrenowaniem (ang.
overtraining).

Jedną z metod sprawdzenia, czy mamy do czynienia ze zjawiskiem przetrenowania jest
podzielenie zbioru treningowego na dwie części i wykorzystanie jednej z nich do treningu
klasyfikatora. Funkcje straty dla obu zbiorów powinny być obliczane periodycznie w czasie
treningu. Jeśli błąd dla zbioru kontrolnego, nie używanego do treningu, staje się większy
od błędu dla zbioru treningowego, to trening należy przerwać [57]. W przypadku sieci neu-
ronowych w celu zapobieżenia przetrenowaniu należy albo przerwać trening dostatecznie
wcześnie albo uprościć strukturę sieci zmniejszając liczbę węzłów w warstwach ukrytych lub
też usuwając całe warstwy.
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Rysunek 4.2: Poprawnie wytrenowany i dobrze generalizujący klasyfikator (po lewej), kla-
syfikator przetrenowany (w środku) oraz zależność funkcji straty od liczby cykli treningu
dla zbioru treningowego oraz zbioru służącego do weryfikacji (po prawej). Strzałka wskazuje
optymalny moment przerwania treningu.

Opisana procedura sprawdzania za pomocą dwóch zbiorów danych wymaga, aby tylko
część dostępnego zbioru treningowego (typowo połowa) była użyta do faktycznego treningu,
natomiast druga połowa była zbiorem kontrolnym. W metodzie walidacji krzyżowej (ang.
cross-validation) [58] zbiór treningowy dzielony jest na k podzbiorów zbliżonej wielkości.
Klasyfikator trenowany jest k razy, za każdym razem jeden z podzbiorów nie jest używany
do treningu, lecz tylko jako zbiór kontrolny. Algorytm ten zapewnia lepsze wykorzystanie
dostępnego zbioru treningowego.

4.1.3 Wzrost i przycinanie sieci neuronowej

Przy tworzeniu i trenowaniu sieci neuronowej ważnym czynnikiem jest wybór optymalnej
architektury sieci, czyli liczby ukrytych warstw oraz węzłów w każdej z nich, jak też i topologii
połączeń. Wybór ten rzutuje na wydajność sieci oraz na czas potrzebny na uczenie oraz
później klasyfikację przypadku. Należy zatem posiadać metodę doboru topologii sieci oraz
oceny, która z nich jest najlepsza. Tym kryterium przeważnie jest najlepsza generalizacja,
czyli minimalizacja funkcji straty bez dopuszczenia do przetrenowania.

Najprostszym podejściem do problemu optymalizacji struktury sieci neuronowej jest prze-
szukanie pewnej klasy sieci poprzez wytrenowanie wszystkich sieci z danej klasy i porównanie
wyników. Możemy spróbować użyć wielu sieci o dwóch ukrytych warstwach i wszystkich po-
łączeniach pomiędzy węzłami w sąsiadujących warstwach. Przyjmując, że w obu warstwach
ukrytych jest taka sama liczba węzłów jedynym parametrem podlegającym optymalizacji
jest liczba węzłów w warstwach ukrytych. Metoda ta, choć kosztowna obliczeniowo, jest często
stosowana. Ponieważ za pomocą sieci neuronowej o dwóch warstwach ukrytych można aprok-
symować dowolną funkcję, o ile liczba węzłów sieci jest odpowiednio duża (porównaj np. [18]),
takie postępowanie powinno doprowadzić do znalezienia sieci, która jest dość duża, aby po-
prawnie aproksymować funkcję, a jednocześnie wystarczająco mała, aby uniknąć problemów
związanych z przetrenowaniem.

Oczywistą wadą takiego podejścia jest konieczność wytrenowania wielu sieci. Można by
tego uniknąć poprzez zastosowanie procedury, w której zaczynając od sieci o niewielkiej licz-
bie węzłów stopniowo, w miarę treningu, dodajemy nowe węzły aż do osiągnięcia optymal-
nego działania. Prostym przykładem może być postępowanie, w którym punktem startowym
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jest sieć neuronowa dwuwarstwowa, w pełni połączona, ale z relatywnie niewielką liczbą
węzłów. Po wytrenowaniu sieci dołączamy dodatkowy węzeł i ponawiamy trening, używając
wag uzyskanych w poprzednim treningu jako wartości startowych. Dodatkowe wagi neuro-
nów związanych z dodanym węzłem są inicjowane liczbami przypadkowymi [59]. Tego typu
postępowanie nazywamy rośnięciem sieci (ang. growing) i na przestrzeni lat powstało wiele
algorytmów tego typu (przykłady można znaleźć w pracy [18]).

Alternatywnym podejściem jest rozpoczęcie od stosunkowo dużej sieci neuronowej i sukce-
sywne usuwanie neuronów łączących węzły lub całych węzłów, aż do osiągnięcia najmniejszej
możliwej sieci mogącej dobrze generalizować dany problem. Takie postępowanie nazywamy
przycinaniem (ang. pruning). Kilka algorytmów tego typu jest zaimplementowanych w pa-
kiecie SNNS (patrz dodatek D).

Ogólna procedura przycinania działa w następujący sposób:

1. utworzenie relatywnie dużej sieci neuronowej,

2. trening za pomocą jednego ze standardowych algorytmów propagacji wstecznej,

3. znalezienie i usunięcie najmniej znaczących połączeń lub węzłów,

4. następny trening,

5. jeśli nie są spełnione warunki zakończenia przycinania (np. nie wzrosła znacząco funk-
cja straty) powracamy do punktu 3.

Oczywiście w takiej procedurze należy dobrać wiele parametrów, określających np. kiedy
przerwać każdy z treningów, ile połączeń usunąć, kiedy zakończyć całą procedurę. Ale naj-
ważniejszym zagadnieniem jest, jak efektywnie znaleźć najmniej znaczące elementy sieci.
Oczywiście można by teoretycznie trenować sieć wiele razy, za każdym razem zerując inną
wagę, ale byłoby to bardzo kosztowne obliczeniowo. Dlatego powstał szereg metod dedyko-
wanych temu zagadnieniu.

Przycinanie według wagi

Najprostszym rozwiązaniem jest założenie, że neurony z najmniejszymi wagami są mniej
istotne, niż te z większymi. Stąd też użycie wagi jako miary „ważności” neuronu i usuwania
tych z najmniejszymi wagami, czyli przycinanie według wagi (ang. magnitude pruning).
Metoda jest prosta i szybka, niestety często uzyskane wyniki są dalekie od tego, czego byśmy
oczekiwali.

Optymalne uszkodzenie mózgu

Pod tą groźną nazwą (ang. optimal brain damage) kryje się metoda mająca dużo lep-
sze uzasadnienie teoretyczne oraz skuteczniejsza, niż opisana powyżej. Możemy zdefiniować
ważność każdego neuronu jako zmianę funkcji straty jeśli zmienimy jego wagę na zero. Aby
uniknąć długotrwałych obliczeń rozważmy jak zmieni się funkcja straty E przy małych zmia-
nach wag wi stosując rozwinięcie w szereg potęgowy. Jeśli zmienimy wagę wi wtedy funkcja
E zmieni się o:

δE ≈
∑

i

∂E

∂wi

δwi +
∑

i

∑

j

Hijδwiδwj : (4.5)
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gdzie:

Hij = ∂2E
∂wi∂wj

(4.6)

nazywamy macierzą Hessego1. Jeśli wcześniej zminimalizowaliśmy E w czasie treningu, to
pierwszy człon w równaniu 4.5 wynosi zero i przyjmuje postać:

δE ≈
∑

i

∑

j

Hijδwiδwj . (4.7)

W tym algorytmie zakładamy, że macierz Hij jest diagonalna [60] i możemy dalej uprościć
równanie uzyskując:

δE ≈
∑

i

Hiiδw2
i =

∑

i

Hiiw
2
i , (4.8)

gdzie założyliśmy, że δwi = −wi , gdyż wycinając dany neuron ustawiamy wagę wi na zero.
Zatem miarą ważności danej wagi wi jest wartość diagonalna macierzy Hessego Hii . Stosując
tę miarę możemy usunąć najmniej znaczące wagi.

Optymalny chirurg mózgu

Jeśli teraz weźmiemy także pod uwagę diagonalne elementy macierzy Hessego, otrzy-
mamy nowy algorytm nazywany optymalnym chirurgiem mózgu (ang. optimal brain sur-
geon). Metoda ta oblicza poprawki do pozostałych wag, jeśli pojedyncza waga wi zostanie
wyzerowana [61]. Poprawki te wynikają z korelacji pomiędzy wagami.

Przepiszmy równanie 4.7 w formie wektorowej:

δE = 1
2δwTHδw . (4.9)

Zerujemy tylko składową wi wektora wag, a więc:

eT
i δw + wi = 0 , (4.10)

gdzie ei jest wektorem jednostkowym. Musimy teraz znaleźć takie δw , które minimalizuje
δE spełniając warunki z równania 4.10. W celu rozwiązania problemu użyjemy techniki
mnożników Lagrange’a2 i zbudujemy lagrangian3 (porównaj np. [62]):

L = 1
2δwTHδw + λ(eT

i δw + wi) , (4.11)

1Hesjan, macierz Hessego - macierz (kwadratowa) drugich pochodnych cząstkowych funkcji o wartościach
rzeczywistych, dwukrotnie różniczkowalnej w pewnym punkcie dziedziny.

2 Mnożniki Lagrange’a – metoda obliczania ekstremum warunkowego funkcji różniczkowalnej wykorzysty-
wana w teorii optymalizacji. Dla przypadku dwuwymiarowego problem optymalizacji polega na maksymalizacji
L(x, y) przy spełnieniu warunku G(x, y) = 0. W tym celu wprowadzamy nową zmienną α zwaną mnożnikiem
Lagrange’a oraz budujemy funkcję pomocniczą:

F (x, y, α) = L(x, y) + αG(x, y) .

Wszystkie punkty, które mogą być ekstremami warunkowymi są rozwiązaniami układu równań:










∂F (x,y,α)
∂x

= 0
∂F (x,y,α)

∂y
= 0

G(x, y) = 0
.

3 Lagrangian - gęstość funkcjonału działania S opisującego układ fizyczny. Przykładowo w mechanice kla-
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Rysunek 4.3: Sieć neuronowa wytrenowana do rozpoznawania liter alfabetu przed przycięciem
za pomocą algorytmu optymalny chirurg mózgu (po lewej) oraz po przycięciu (po prawej).
Liczba połączeń została wyraźnie zmniejszona w wyniku działania algorytmu.

gdzie λ jest mnożnikiem Lagrange’a. Różniczkując to równanie otrzymujemy jako rozwiąza-
nie:

δw = −
wi

[H−1]ii
H−1ei . (4.12)

Podstawiając do równania 4.9 uzyskujemy:

δEi = 1
2

w2
i

[H−1]ii
. (4.13)

Zatem miarą ważności danej wagi wi jest odwrotność diagonalnego elementu odwróconej
macierzy Hessego 1/

[

H−1]
ii
. Zwróćmy uwagę, że jeśli macierz H jest diagonalna, to uzyskamy

wynik identyczny, jak przy algorytmie optymalnego uszkodzenia mózgu. W ogólności metoda
optymalnego chirurga daje lepsze wyniki niż dwie poprzednie metody.

Rysunek 4.3 przedstawia sieć neuronową wytrenowaną do rozpoznawania liter alfabetu.
Jeśli na wejście podamy siatkę pikseli odpowiadających kształtowi litery, to na wyjściu pojawi
się sygnał na jednym z 24 neuronów odpowiadającemu danej literze. Obok przedstawiona
jest sieć po operacji przycinania za pomocą metody optymalny chirurg. Funkcjonalnie sieć
działa równie dobrze jak przed przycięciem, z tym że liczba wag, a więc i neuronów, została
wydatnie zmniejszona.

Wycinanie węzłów

Zamiast usuwać pojedyncze neurony, można wycinać całe węzły (ang. node pruning). Me-
chanizm takiej operacji jest bardzo zbliżony do algorytmów opisanych poprzednio, z tym że

sycznej ruch opisywany jest za pomocą trajektorii q(t) opisującej zależność położenia od czasu. Zasada najmniej-
szego działania głosi, że operator S na przestrzeni dopuszczalnych funkcji q(t), nazywany działaniem, przyjmuje
najmniejszą możliwą wartość. Funkcjonał S ma postać całki, zaś całkowanie przebiega po czasie:

S =
∫

t

L

(

q(t), ∂q(t)
∂t

, t

)

dt ,

gdzie L (q(t), ∂q(t)/∂t, t) nazywamy lagrangianem. Nazwa pochodzi od nazwiska Josepha Louisa Lagrange’a, (ur.
25 stycznia 1736 r. w Turynie, zm. 10 kwietnia 1813 r. w Paryżu) – francuskiego matematyka i astronoma
włoskiego pochodzenia.
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Rysunek 4.4: Nieliniowa metoda Analizy Składowych Głównych za pomocą sieci neuronowej.
Przykład sieci redukującej dwa wymiary do jednego (po lewej stronie) oraz, po prawej stronie,
zbiór punktów rozmieszczonych wokół okręgu (czarne) i po transformacji (czerwone). Widać,
że czerwone punkty są ułożone na okręgu, a ich położenie jest określone jedną współrzędną,
np. kątem.

teraz należy znaleźć węzeł, którego usunięcie spowoduje najmniejszą zmianę E. Zostało opra-
cowanych szereg algorytmów wycinających najmniej znaczące węzły, np. skeletonization [63].

Za pomocą metod wycinania węzłów możemy też szybko zidentyfikować najmniej zna-
czące zmienne dyskryminujące. Jeśli wytrenujemy sieć neuronową klasyfikującą przypadki
na podstawie N zmiennych to ograniczając wycinanie węzłów tylko do warstwy wejściowej
sieci neuronowej możemy szybko uzyskać informację, które zmienne są najmniej znaczące.
Nie wymaga to trenowania N sieci, w których w każdej opuszczamy jedną zmienną wejściową.

4.1.4 Nieliniowa metoda analizy składowych głównych

W rozdziale 2.2 przedstawiona została metoda analizy składowych głównych. Teraz zaj-
mijmy się nietypowym przykładem zastosowania sieci neuronowych, będącym nieliniową
wersją tej metody.

Zbudujmy sieć neuronową jednokierunkową (feed-forward) o n wejściach i tak samo n

wyjściach. Pomiędzy nimi niech będą trzy warstwy ukryte, przy czym druga z nich niech ma
m węzłów, przy czym m < n (porównaj rys. 4.4). Sieć taką uczymy podając na wejście dane
z zbioru treningowego. Ten sam wektor danych jest też żądaną odpowiedzią sieci neurono-
wej. Sieć jest zatem trenowana tak, aby jak najlepiej przekształcać wektory wejściowe w nie
same [64, 65].

Zauważmy, że dzięki warstwie ukrytej o m węzłach n wymiarowy wektor wejściowy zostaje
zredukowany do m < n wymiarów. Tak więc uzyskaliśmy redukcję wymiarów taką, aby
zminimalizować ilość traconej informacji. Oczywiście w ogólności straty takie zawsze będą,
a więc i przekształcenie wektorów wejściowych w nie same nie będzie idealne.

Jeśli teraz z wytrenowanej sieci neuronowej usuniemy część, która na rys. 4.4 jest na
prawo od warstwy o m węzłach, to uzyskamy sieć neuronową redukującą liczbę wymiarów
z n do m. Na rys. 4.4 przedstawiony jest przykład dwuwymiarowych danych, które układają
się w przybliżeniu na okręgu. Intuicyjnie widać, że można się pokusić o zredukowanie liczby
wymiarów do jednego, oczywiście za pomocą transformacji nieliniowej. Zaznaczona jest trans-
formacja za pomocą sieci neuronowej (czerwone punkty). Warto zwrócić uwagę, że ponieważ
liczba warstw ukrytych i liczba węzłów w nich jest arbitralna, transformacja ta może być
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dowolnie skomplikowana.
Jeśli użyjemy liniowych funkcji aktywacji sieć będzie realizować tylko przekształcenia li-

niowe. Można pokazać, że efektem będzie liniowa metoda Analizy Składowych Głównych [66].
Nie jest to nic zaskakującego, gdyż w tym przypadku obie metody stosują transformację li-
niową i minimalizują kwadratową funkcję straty.

4.1.5 Zastosowania w eksperymentach wysokich energii

Separacja sygnału i tła

Sieci neuronowe były używane w wielu eksperymentach do oddzielenia sygnału od tła.
Dobrym przykładem może być poszukiwanie, a potem odkrycie kwarku top przez dwa eks-
perymenty, D∅ oraz CDF, oba pracujące na zderzaczu protonów i antyprotonów w ośrodku
Fermilab w Stanach Zjednoczonych. W tzw. „Run I”, podczas którego odkryty został kwark top,
eksperyment D∅ zaczął używać metod analizy wielu zmiennych: sieci neuronowych oraz jądro-
wych estymatorów gęstości (ang. probability density estimation, patrz rozdział 3.2). Zarówno
do pomiaru przekroju czynnego [67] oraz masy [68] użyto sieci neuronowych jednokierun-
kowych. Osiągnięte za ich pomocą wyniki były dokładniejsze, niż uzyskane za pomocą cięć,
ponieważ sieci neuronowe umożliwiły lepszą separację sygnału, biorąc pod uwagę korelacje
pomiędzy zmiennymi służącymi do oddzielenia sygnału od tła.

W następnym „Run II” oba eksperymenty, zarówno D∅ jak i CDF, używały metod analizy
wielu zmiennych, zwiększając czułość na wykrycie kwarków top. W eksperymencie CDF do
analizy przypadków tt w kanale lepton+dżet użyto sieci neuronowej do separacji przypadków
z kwarkami top od tła [69]. Rysunek 4.5 pokazuje rozkład wartości wyjściowych sieci neurono-
wej zastosowanej do różnych klas przypadków. Eksperyment D∅ pokazał rezultaty poszukiwań
pojedynczych kwarków top powstających w oddziaływaniach elektrosłabych także używając
sieci neuronowych [70]. Później do tej analizy użyto także wzmocnionych drzew decyzyjnych
oraz bayesowskich sieci neuronowych (patrz rozdz. 7.3).

Wstępna selekcja przypadków

Jeśli sieć neuronową zaimplementować bezpośrednio w układzie elektronicznym, a nie
używać emulacji komputerowej, można wielokrotnie zwiększyć szybkość jej działania. Sieć
neuronowa jest ze swojej natury równoległa, więc jeśli zostanie zbudowany dedykowany układ
elektroniczny, np. w formie układu scalonego, to można tę jej cechę wykorzystać. Z tego
powodu sieci neuronowe nadają się bardzo dobrze do selekcji danych już na wstępnym
etapie systemu wstępnej selekcji przypadków (ang. trigger), przed zapisaniem ich na taśmę
lub inny nośnik. Używane mogą być albo komercyjne układy scalone implementujące sieci
neuronowe lub też układy dedykowane specjalnie do danego eksperymentu.

W eksperymencie CDF na akceleratorze Tevatron zastosowano kilka systemów wstęp-
nej selekcji przypadków analizujących dane z kalorymetru opartych na sieciach neurono-
wych [71]. Systemy te zostały zaimplementowane na trzech układach scalonych ETANN VLSI.
Na wejście podawany był analogowy odczyt z 50 segmentów kalorymetru (ang. trigger towers),
który był potem analizowany. Jeden układ identyfikował kaskady pozostawione przez izolo-
wane fotony w centralnym kalorymetrze, natomiast drugi w kalorymetrach na obu końcach
detektora. Trzeci układ identyfikował dżety b w centralnym kalorymetrze. Informacje uzy-
skane, między innymi, z tych trzech układów decydowały jak zakwalifikować dany przypadek
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Rysunek 4.5: Rozkład odpowiedzi sieci neuronowej dla stanu końcowego W+ ≥ 3 dżety (bo-
zon W oraz co najmniej 3 dżety) w eksperymencie CDF, porównany z wynikami dopasowania
funkcji [69].

i czy zapisać go na taśmie.
Także eksperyment CPLEAR w ośrodku badawczym CERN pod Genewą był jednym

z pierwszych eksperymentów fizyki cząstek, w którym zastosowano system wstępnej selekcji
przypadków oparty na sprzętowej implementacji sieci neuronowej [72]. Sieci te lokalizowały
i zliczały tory cząstek w detektorach śladowych używając sieci neuronowych zaimplemento-
wanych na 16 kartach wyposażonych w komercyjne układy scalone ECL. Ten pierwszy krok
zajmował 75 ns. W następnym, trwającym 40 ms dokonywana była ocena przypadku na pod-
stawie informacji z sieci neuronowych. W obu opisanych zastosowaniach sieci neuronowe
okazały się być lepsze od tradycyjnych metod identyfikacji i selekcji.

W późniejszym czasie systemy wstępnej selekcji przypadków ze sprzętową siecią neuro-
nową pojawiły się także w innych eksperymentach, przykładem może być DIRAC w ośrodku
CERN [73]. W ciągu 210 ns sieć neuronowa wybiera przypadki z dwoma cząstkami z małym
pędem względnym używając informacji ze scyntylatorów plastikowych. Również i w tym wy-
padku system oparty na sieci neuronowej okazał się bardziej wydajny i szybszy niż tradycyjne
rozwiązania.

Eksperyment H1 w DESY (Hamburg) używał od roku 1996 dwóch niezależnych systemów
rozpoznawania śladów cząstek działających na drugim poziomie systemu wstępnej selekcji
przypadków (L2). Czas decyzji wynosił 20µs. Jeden z nich oparty był na sieci neuronowej [74],
zaimplementowanej na szeregu modułów VME wyposażonych w układy CNAPS 1064 (20 MHz,
128 Mcps, producent Adaptive Solutions).

4.2 Aproksymacja rozkładów prawdopodobieństwa

Sieci neuronowe mogą być wykorzystywane nie tylko do klasyfikacji sygnału i tła, nie
tylko do bezpośredniej rekonstrukcji nieznanych wielkości drogą regresji, ale także do aprok-
symacji rozkładów prawdopodobieństwa [75].
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Załóżmy, że mamy N przypadków należących do dwóch klas Ci oraz C2 opisanych wekto-
rem zmiennych x. Każda klasa przypadków jest generowana ze znormalizowanego rozkładu
gęstości prawdopodobieństwa p(x|Ci) oraz posiada prawdopodobieństwo a priori p(Ci). Sieć
neuronowa jednokierunkowa minimalizuje błąd kwadratowy:

E =
∑

j

(yi − f (xi))2 , (4.14)

gdzie f (xi) jest aktualną, a yi poprawną odpowiedzią sieci. Poprawne odpowiedzi wynoszą
np. 1 dla przypadku należącego do klasy C1 a 0, jeśli należy on do klasy C2. Można pokazać,
iż poprawnie wytrenowana sieć neuronowa aproksymuje bayesowskie prawdopodobieństwo
a posteriori, że dany przypadek należy do klasy C1, czyli f (xi) ≃ p(C1|x) [76].

Przyjrzyjmy się sytuacji, gdy mamy sporą liczbę przypadków rozmieszczonych w prze-
strzeni zmiennych według pewnego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa Pdane(x), gdzie x

jest wektorem zmiennych. Analityczna postać Pdane(x) jest nieznana, a właśnie ją chcemy z jak
największą dokładnością aproksymować na podstawie posiadanego zbioru danych. Oczywi-
ście przy bardzo dużej statystyce i niewielkiej liczbie wymiarów wektora x można pokusić się
o zrobienie wielowymiarowego histogramu danych, a następnie wygładzenie go za pomocą
jednej ze znanych metod, np. aproksymacji liniowej. Jednakże takie sytuacje są stosunkowo
rzadkie i potrzebna jest metoda skutecznej aproksymacji przy mniejszej liczbie przypadków,
bez potrzeby tworzenia histogramów.

Posłużymy się w tym celu siecią neuronową wytrenowaną tak, żeby jak najlepiej rozróż-
niać pomiędzy przypadkami ze zbioru danych, czyli o gęstości prawdopodobieństwa p(x|dane)
oraz przypadkami generowanymi z dowolnego znanego rozkładu p(x|ref ) nie znikającego
w obszarach, gdzie p(x|dane) 6= 0. Wyjściowy sygnał sieci będzie aproksymować warunkowe
prawdopodobieństwo, że dany przypadek należy do klasy „dane”:

f (x) ≃ p(dane|x) = p(dane)p(x|dane)
p(x) (4.15)

= p(dane)p(x|dane)
p(dane)p(x|dane) + p(ref )p(x|ref ) ,

gdzie p(dane) oraz p(ref ) są prawdopodobieństwami a priori obu zbiorów: danych i referen-
cyjnego, czyli p(dane) = Ndane/(Ndane +Nref ) oraz p(ref ) = Nref /(Ndane +Nref ), gdzie Ndane/ref

jest liczbą przypadków w danym zbiorze. Oczywiście p(dane) + p(ref ) = 1. W powyższym
wyprowadzeniu skorzystaliśmy z twierdzenia Bayesa (równ. A).

Z powyższego równania otrzymujemy wzór na nieznany rozkład gęstości prawdopodo-
bieństwa p(x|dane) [75]:

p(x|dane) ≃ p(x|ref ) p(ref )
p(dane)

f (x)
1 − f (x) . (4.16)

W szczególności, jeśli jako p(x|ref ) został użyty rozkład płaski otrzymujemy:

p(x|dane) ∝
f (x)

1 − f (x) . (4.17)

Sieć neuronowa pozwala na aproksymację nieznanego rozkładu prawdopodobieństwa. Nie
jest przy tym potrzebne tworzenie histogramów, a więc podział danych na przedziały (ang.
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binning), jest więc możliwe pełne wykorzystanie informacji zawartej w danych. Wytrenowana
sieć neuronowa jest również bardzo szybka i jako funkcja dołączona do dowolnego programu
może generować wartość rozkładu gęstości prawdopodobieństwa w dowolnym punkcie prze-
strzeni zużywając niewiele czasu procesora.

4.2.1 Przykład - znajdowanie masy bozonu Higgsa

Zajmiemy się teraz prostym przykładem analizy wykorzystującej sieci neuronowe do
aproksymacji rozkładów gęstości prawdopodobieństwa. Nie bazuje on na danych doświadczal-
nych, ale posługując się symulacją Monte Carlo przedstawia w uproszczonej wersji możliwości
takiej analizy [11].

Rozważmy reakcję H Ï bb̄ Ï 2dżety, w której bozon Higgsa rozpada się na dwa me-
zony b produkując dwa dżety. Znając zarejestrowaną w detektorze energię dżetów oraz ich
kierunki spróbujemy zrekonstruować masę bozonu Higgsa. Dżety nie są skalibrowane, a więc
ich zarejestrowana energia różni się od prawdziwej energii inicjujących je cząstek. Dane nie
pochodzą z żadnego konkretnego eksperymentu, zostały wygenerowane za pomocą programu
PGS [77], symulującego w przybliżeniu typowy eksperyment fizyki wysokich energii na zde-
rzających się wiązkach. W wyniku symulacji otrzymano trzynaście zbiorów danych z różnymi
masami bozonu Higgsa. W podanym przykładzie nie uwzględniono istnienia tła fizycznego
od innych procesów.

Oczywiście pierwszą narzucającą się metodą jest skorzystanie ze wzoru na masę inwa-
riantną m2

inv = (E1 + E2)2 − | ~p1 + ~p2|2 ≃ 2p1p2(1 − cos Θ), gdzie możemy skorzystać z przybli-
żenia, że Ei = | ~pi|, ponieważ masa bozonu Higgsa jest dużo większa od masy produkowanych
cząstek. Masa inwariantna układu dwóch cząstek zależy w tym przybliżeniu tylko od ich pędu
i kąta Θ. Jednak po pierwsze chcemy spróbować, czy w tym ćwiczeniu uda nam się zrekon-
struować wielkości fizyczne bez znajomości zależności funkcyjnych od wielkości mierzonych,
a po drugie chcemy wyeliminować konieczność kalibracji energii dżetów. Pozostają nam dwie
możliwości:

• wytrenować sieć neuronową, której na wejście podajemy zmierzone zmienne, a która
zwraca bezpośrednio masę rozpadającej się cząstki (regresja),

• dla zbioru danych testowych, wygenerowanych z nieznaną masą cząstki Higgsa mH , po-
liczyć prawdopodobieństwo, że masa cząstki Higgsa wynosi mi , dla każdej masy Higgsa,
z jaką były generowane przypadki ze zbioru treningowego.

Regresja

Metoda ta wymaga wytrenowania pojedynczej sieci neuronowej, która otrzymuje na wej-
ściu nieskalibrowane energie obu dżetów i kąt pomiędzy nimi, a zwraca masę rozpadającej się
cząstki. Sieć neuronową trenujemy na wygenerowanych danych z przedziału mas Higgsa od
95 GeV do 230 GeV, z krokiem co 10 GeV. Wygenerowane dane zostały podzielone na dwie czę-
ści, z których jedna użyta została do treningu sieci neuronowych, a druga do uzyskania masy
bozonu Higgsa. Wybrano sieć neuronową o dwóch warstwach ukrytych, w każdej z nich było
10 węzłów. Wynik działania tak wytrenowanej sieci neuronowej pokazuje rys. 4.6. Zbiory
danych wygenerowane z innymi, pośrednimi masami Higgsa (95 GeV, 105 GeV, 115 GeV,
125 GeV, 135 GeV, 145 GeV oraz 155 GeV), użyto w celu sprawdzenia działania sieci.
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Rysunek 4.6: Zrekonstruowana masa bozonu Higgsa w zależności od jego prawdziwej masy
dla sieci neuronowej bezpośrednio rekonstruującej masę cząstki. Błędy przedstawiają średnią
kwadratową szerokości rozkładu otrzymanych mas (rysunek po lewej). Rysunek po prawej
stronie przedstawia korelację pomiędzy masą zrekonstruowaną przez sieć neuronową a otrzy-
maną poprzez obliczenie masy inwariantnej. Rysunek pochodzi z pracy [11].

Jak widać, uzyskane zrekonstruowane masy bozonów Higgsa różnią się od ich prawdzi-
wych wartości. Są przesunięte w stronę środka spektrum mas, czyli małe masy są rekonstru-
owane jako większe niż w rzeczywistości, a duże jako mniejsze.

Podczas treningu sieci neuronowej minimalizowana jest suma kwadratów różnic pomię-
dzy prawdziwą wartością zmiennej wyjściowej, a jej wartością zwracaną przez sieć. Jednakże
z uwagi na dużą szerokość rozkładu zrekonstruowanej masy inwariantnej, a więc podobień-
stwo pomiędzy przypadkami o różnych masach, minimalna różnica kwadratowa jest osiągana
poprzez zwężenie całego spektrum zrekonstruowanych mas. Widać to wyraźnie także na wy-
kresie po prawej stronie rys. 4.6. Jest to efekt brzegowy, używając do treningu dużo szerszego
spektrum mas bozonu Higgsa można by zwiększyć liniowość rekonstrukcji. Dla posiadanego
zestawu danych metoda ta jest obarczona dużym błędem systematycznym.

Rozkłady prawdopodobieństwa dla poszczególnych mas

Skoro zawiodła metoda rekonstrukcji masy bezpośrednio za pomocą sieci neuronowej,
spróbujmy inaczej. Podejście bayesowskie daje nam taką możliwość. Dla każdej wygenero-
wanej masy bozonu Higgsa możemy znaleźć rozkład gęstości prawdopodobieństwa obserwo-
wanych parametrów (energii dwóch dżetów i kąta pomiędzy nimi), które oznaczymy jako x.
Wszystkie przypadki wygenerowane z daną masą bozonu Higgsa stanowią pojedynczą „klasę”
mi. Dla każdego pojedynczego przypadku xj , generowanego z nieznaną masą Higgsa, ob-
liczymy prawdopodobieństwo p(mi|xj ), czyli że przypadek ten przynależy do klasy mi . Dla
wielu przypadków, generowanych z tą samą masą prawdopodobieństwo, że należą do klasy
mi wynosi:

p(mi|x1, ..., xn) ∝





n
∏

j=1
p(xj|mi)



 · p(mi) , (4.18)
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gdzie p(mi) jest prawdopodobieństwem a priori istnienia cząstki Higgsa o masie mi. Ponieważ
nic nie wiemy o prawdopodobnej masie tej cząstki, powinniśmy przyjąć wartość p(mi) stałą dla
wszystkich mas. Możemy teraz przypisać zbiorowi punktów doświadczalnych x1, ..., xn masę
bozonu Higgsa odpowiadającą maksimum prawdopodobieństwa p(mi|x1, ..., xn) ze względu
na mi. W granicy ciągłej zależności funkcji prawdopodobieństwa od masy cząstki podejście
to daje nam najlepszą możliwą estymację masy, przy założeniu, że wektor x zawiera całą in-
formację niezbędną do zrekonstruowania masy rozpadającej się cząstki. Należy podkreślić, że
w tej metodzie nie jest potrzebna znajomość zależności funkcyjnych pomiędzy obserwablami
oraz masą rozpadającej się cząstki, czyli równania na masę inwariantną.

W analizie użytych zostało trzynaście zbiorów przypadków wygenerowanych przy masach
Higgsa pomiędzy 95 GeV i 155 GeV z krokiem co 5 GeV. Dla każdego z tych zbiorów rozkład
gęstości prawdopodobieństwa p(x|m) jest aproksymowany za pomocą sieci neuronowej. Na
wektor danych x składają się energie dwóch dżetów oraz cosinus kąta pomiędzy nimi. Sieć
neuronowa, posiadająca 50 węzłów w warstwie ukrytej, jest trenowana tak, aby zwracała war-
tość 1 dla przypadków z symulacji Monte Carlo oraz 0 dla specjalnie wygenerowanego zbioru
danych z płaskim rozkładem wszystkich trzech obserwabli. Prawdopodobieństwo p(x|m) uzy-
skujemy z wartości otrzymywanych na wyjściu wytrenowanej sieci neuronowej na podstawie
równania 4.17.

Dla każdego przypadku danych poszczególne sieci neuronowe zwracają prawdopodobień-
stwo, że pochodzi on z rozpadu bozonu Higgsa o danej masie. Aby uzyskać prawdopodobień-
stwo, że dana grupa przypadków pochodzi z rozpadu cząstki o takiej masie musimy poszcze-
gólne prawdopodobieństwa pomnożyć przez siebie. W podanym przykładzie do wyznaczenia
masy cząstki Higgsa użyto średniej ważonej z poszczególnych mas Higgsa, co zmniejsza
fluktuacje i wygładza otrzymane rezultaty, w porównaniu z zastosowaniem maksymalnego
prawdopodobieństwa:

MH =
n
∑

j=1
p(mj |x1...N )mj . (4.19)

Rozkłady prawdopodobieństwa mas bozonów Higgsa dla zbiorów 2000 przypadków gene-
rowanych z czterema różnymi jego masami są pokazane na rys. 4.7. Zwróćmy uwagę, że oś
pionowa jest w skali logarytmicznej, więc poszczególne prawdopodobieństwa różnią się mię-
dzy sobą o rzędy wielkości. Rysunek pokazuje, że maksima rozkładów występują faktycznie
dla mas użytych do generacji danych. Błąd wyznaczenia masy rozpadającej się cząstki Higgsa
σM otrzymujemy z szerokości rozkładu zrekonstruowanych mas jako średni błąd kwadratowy.
Powinien on skalować się wraz z liczbą analizowanych przypadków n jak:

σM (n) = σM (1)√
n

. (4.20)

Zależność taką widać na rys. 4.7 dla dwóch zbiorów danych generowanych z masami bozonu
Higgsa 120 GeV i 137.5 GeV . Pewne odstępstwo dla małych wartości n można wytłumaczyć
tym, że błąd σM jest wtedy porównywalny z zakresem generowanych mas Higgsa (95 GeV do
155 GeV). Dla większych n pewne odstępstwo widać też dla zbioru generowanego z masą Hig-
gsa 137.5 GeV, czyli pomiędzy referencyjnymi masami 135 GeV i 140 GeV. Zrekonstruowana
masa Higgsa ma tendencję do przyjmowania jednej z tych dwóch wartości, a więc σM będzie
dążyła do wartości około 2.5 GeV, czyli połowy różnicy pomiędzy masami referencyjnymi.
Efekt ten można zredukować generując wiecej referencyjnych zbiorów danych z pośrednimi
masami.
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Rysunek 4.7: Rozkłady prawdopodobieństwa w funkcji masy Higgsa dla zbiorów 2000 przy-
padków generowanych dla czterech różnych mas Higgsa: 110 GeV, 120 GeV, 130 GeV oraz
140 GeV (rysunek po lewej stronie). Średni błąd kwadratowy wyznaczenia masy cząstki Hig-
gsa jako funkcja 1/

√
n, gdzie n jest liczbą analizowanych przypadków (rysunek po prawej

stronie). Górny rysunek przedstawia zależność dla danych generowanych z masą Higgsa
MH = 137.5 GeV, a dolny z MH = 120 GeV. Rysunki pochodzą z pracy [11].

Rysunek 4.8 przedstawia zależność zrekonstruowanej masy bozonu Higgsa, uzyskanej ze
zbioru danych liczącego 57 przypadków, oraz błędu σM dla pojedynczego przypadku od praw-
dziwej masy użytej do symulacji. Jak widać zależność jest prawie liniowa, jedynie z niewielkimi
odchyleniami. Wynik ten jest porównany z rezultatami uzyskanymi przy zastosowaniu zależno-
ści funkcyjnej na masę inwariantną. Z powodu nieskalibrowanych energii dżetów uzyskiwana
masa Higgsa jest wyraźnie niższa niż prawdziwa masa, dlatego też na potrzeby porównania
została przeskalowana o czynnik 1.25. Zarówno uzyskane masy, jak i błędy są bardzo zbliżone
dla obu metod.

Świadczy to, iż zaprezentowane podejście może być z powodzeniem stosowane w przy-
padkach, gdzie zależności funkcyjne pomiędzy obserwablami i mierzonymi wielkościami są
nieznane lub też z innych powodów ich stosowanie jest niepraktyczne. Informacja uzyskana
za pomocą aproksymowanych rozkładów prawdopodobieństwa jest bardzo zbliżona do tej
zakodowanej w równaniu na masę inwariantną. Widzimy też, że sieć neuronowa jest świet-
nym narzędziem nie tylko do klasyfikacji, np. sygnału i tła, ale także do aproksymowania
wielowymiarowych rozkładów zmiennych.

Warto również zauważyć, że w podobnym zastosowaniu sprawdzi się także inna metoda
analizy wielowymiarowej, która daje na wyjściu jako odpowiedź liczbę rzeczywistą (regresja)
oraz minimalizuje kwadratową funkcję straty.

4.3 Sieci neuronowe aproksymujące funkcje struktury

W fizyce cząstek model kwarkowo-partonowy (ang. Quark Parton Model, QPM) został
zaproponowany przez Richarda Feynmana w roku 1969 [78]. W modelu tym hadrony są opi-
sywane jako składające się z mniejszych, punktowych cząstek - partonów. Powstanie modelu
QPM było umotywowane wynikami pomiarów głęboko nieelastycznego rozpraszania elek-
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Rysunek 4.8: Zrekonstruowana masa cząstki Higgsa w zależności od jej prawdziwej masy
dla przedstawionej metody aproksymacji rozkładów gęstości prawdopodobieństwa (okręgi),
średniej z rozkładu masy inwariantnej (kwadraty) oraz poprawionej masy inwariantnej (trój-
kąty). Błędy obliczone są dla pojedynczego przypadku. Poszczególne punkty są rozsunięte dla
większej jasności rysunku. Rysunek pochodzi z pracy [11].

tronów o energii ok. 20 GeV na protonach, uzyskanych w laboratorium SLAC (ang. Stanford
Linear Accelerator Center) [79, 80]. Na podstawie zebranych danych zaobserwowano tzw.
skalowanie Bjorkena [81], czyli brak zależności funkcji struktury od przekazu czteropędu
w zderzeniach elektronu z protonem.

Inkluzywny przekrój czynny σ można sparametryzować za pomocą dwóch funkcji struk-
tury protonu, F1 i F2:

d2σ
dxdQ2 = 4πα2

em

xQ4
[

y2xF1(x, Q2) + (1 − y)F2(x, Q2)] . (4.21)

Funkcje struktury F1 i F2 zależą od zmiennych kinematycznych Q2 i x, gdzie Q2 = −q2

jest zdefiniowanym dodatnio kwadratem przekazu czteropędu od elektronu do protonu, a x

definiuje bezwymiarową zmienną skalowania Bjorkena określoną wzorem x = Q2/(2Pq)
(P oznacza czteropęd protonu). Zmienna x definiuje ułamek pędu protonu uniesiony przez
uderzony kwark, natomiast zmienna y w układzie spoczywającego protonu określa część
energii początkowego elektronu przekazaną protonowi.

Dane eksperymentalne wskazywały na brak, lub bardzo słabą zależność, funkcji struktury
F1 i F2 od Q2. Interpretacja fizyczna potwierdzonego doświadczalnie skalowania Bjorkena
została niedługo później przedstawiona przez Feynmana w zaproponowanym przez niego
modelu, w którym elektrony rozpraszają się elastycznie na pojedynczych, punktowych i bez-
masowych składnikach protonu zwanych partonami. Partony są swobodne, tzn. nie oddziałują
ze sobą i proces zachodzi niekoherentnie. W modelu QPM skalowanie funkcji struktury wy-
nika bezpośrednio z rozpraszania elektronu na punktowych i swobodnych partonach. Opis
modelu partonowego można znaleźć np. w podręczniku [82].

Wyniki późniejszych eksperymentów pozwoliły utożsamić partony z kwarkami i antykwar-
kami, posiadającymi ułamkowy ładunek elektryczny, spin połówkowy oraz dodatkową liczbę
kwantową zwaną kolorem. Późniejsze dane eksperymentalne w powiązaniu z pędową regułą
sum wskazywały na konieczność uwzględnienia w protonie dodatkowych, nie oddziałujących
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słabo ani elektromagnetycznie składników, identyfikowanych z gluonami. W modelu QPM
istnieje bardzo prosta zależność między funkcją struktury protonu F2 i funkcjami gęstości
partonów:

F2(x, Q2) = F2(x) = x
∑

q

e2
q

[

q(x) + q̄(x)] , (4.22)

gdzie eq jest ładunkiem kwarku, a xq(x) i xq̄(x) definiują funkcje gęstości partonów odpo-
wiednio dla kwarków i antykwarków.

W modelu partonowym istotna jest znajomość funkcji gęstości partonów, które określają
prawdopodobieństwo znalezienia w hadronie partonu unoszącego ułamek x jego pędu po-
dłużnego przy danym transferze pędu Q2. Funkcje gęstości partonów nie mogą być uzyskane
z użyciem perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej (ang. Quantum Chromodynamics,
QCD) [82], są otrzymywane na podstawie wyników eksperymentów. Odpowiednio sparame-
tryzowane funkcje gęstości partonów przedstawiają w swoich pracach różne grupy fizyków,
np:

• CTEQ Collaboration http://www.phys.psu.edu/~teq/
• GJR http://www.het.physik.tu-dortmund.de/pdfserver/index.html
• MRST http://durpdg.dur.a.uk/hepdata/mrs.html
• NNPDF Collaboration http://sophia.em.ub.es/nnpdf/

Grupa NNPDF (ang. Neural Network Probability Density Functions) używa sieci neurono-
wych do aproksymacji funkcji gęstości partonów. Jej celem jest otrzymanie nieobciążonych
aproksymacji reprezentujących wiernie statystyczne i systematyczne błędy związane z danymi.
Strategia ta jest realizowana w następujących krokach:

1. Generacja dużych zbiorów przypadków Monte Carlo, będących replikami prawdziwych
danych eksperymentalnych, w taki sposób, aby wszystkie parametry (średnie, błędy,
korelacje) były odtworzone z zadowalającą dokładnością.

2. Parametryzacja uzyskanych funkcji gęstości partonów za pomocą sieci neuronowych.
Dopasowanie sieci neuronowych jest przeprowadzone tak, aby zapobiec przetrenowaniu
sieci. Sieć musi „zakodować” fizyczne zależności ukryte w danych, a jednocześnie nie
zapamiętać szumów statystycznych.

3. Końcowy zestaw wytrenowanych sieci neuronowych może być użyty do reprodukowania
obserwowalnych wielkości, włączając w to korelacje pomiędzy nimi.

W pierwszych pracach [83] sieć neuronowa była użyta do interpolowania funkcji struktury.
Parametryzowane były jednocześnie funkcje struktury F2(x, Q2) dla protonu i deuteronu.

W pierwszym kroku generowane są „pseudo dane”, czyli Nrep = 1000 replik oryginalnych
danych (Ndat punktów). Punkty tych nowych danych są rozmieszczone w przestrzeni zmien-
nych zgodnie z gaussowskimi rozkładami prawdopodobieństwa wokół oryginalnych punktów,
tak aby zarówno wartości oczekiwane, błędy i korelacje były takie, jak w danych. Taka sy-
mulacja Monte Carlo daje poprawne próbkowanie rozkładów prawdopodobieństwa wokół
punktów pochodzących z danych. Można wygenerować dowolnie dużo zbiorów danych Nrep ,
w szczególności liczba ta może być na tyle duża, aby odtworzone były wszystkie właściwości
oryginalnego rozkładu prawdopodobieństwa, jak błędy i korelacje.

http://www.phys.psu.edu/~cteq/
http://www.het.physik.tu-dortmund.de/pdfserver/index.html
http://durpdg.dur.ac.uk/hepdata/mrs.html
http://sophia.ecm.ub.es/nnpdf/
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W następnym kroku trenowana jest dla każdego zbioru pseudo-danych oddzielna sieć
neuronowa. Najprostszą funkcją błędu jest funkcja kwadratowa, z tym, że należy dla każ-
dego punktu ustalić jego wagę. Najprostszym rozwiązaniem jest ważenie każdego punktu jego
błędem σi,k :

E =
Ndane
∑

i=1

[

F
(rep)k
i − F

(dane)k
i

σi,k

]2
, (4.23)

gdzie F
(dane)k
i i F

(rep)k
i są funkcjami struktury dla prawdziwych danych i dla repliki.

Jako zmiennych wejściowych użyto x, Q2, log x oraz log Q2 zakładając, że są to właściwe
zmienne, od których zależy F2. Gdyby tak nie było, redundancja zmiennych nie powinna
pogarszać wyników. Użyto sieci neuronowych o dwóch warstwach ukrytych, o niezbyt dużej
liczbie węzłów (sieć o strukturze 4-5-3-1) z sigmoidalną funkcją aktywacji.

Uzyskano w ten sposób 1000 sieci neuronowych, z których każda zwraca wartość funk-
cji struktury F2 dla każdego punktu z przestrzeni zmiennych (x, Q2). Rozkład tych sieci
odpowiada próbkowaniu gęstości prawdopodobieństwa funkcji F2. Przykład wyników dla 25
próbkujących sieci neuronowych pokazano na rys. 4.9. Stosując opisaną procedurę otrzymano
dobrą zgodność z danymi, jak na rys. 4.11.

W następnych latach modyfikowano metodologie użycia sieci neuronowych (m.in. wpro-
wadzono algorytmy genetyczne określające, kiedy przerwać uczenie), aproksymowano nie
funkcje struktury, ale rozkłady gęstości zarówno partonów, jak i gluonów, przybywało też da-
nych doświadczalnych [87, 88, 89, 90, 84, 91]. Zwiększała się dokładność podawanych rozkła-
dów gęstości. Rysunek 4.10 pokazuje zakres obecnie dostępnych danych eksperymentalnych
na płaszczyźnie (x, Q2) oraz przykładowe wyniki NNPDF2.0 [91] porównane z rezultatami
MSTW08 [85] oraz CTEQ6.6 [86].

Rezultaty osiągnięte przez NNPDF pokazują, że sieci neuronowe są wspaniałym narzę-
dziem umożliwiającym aproksymację rozkładów prawdopodobieństwa bez konieczności zna-
jomości analitycznej formuły opisującej rozkład, a zatem dające nieobciążoną aproksymację.
Poza tym wykorzystywana jest pełna informacja zawarta w danych, gdyż dopasowanie jest
przeprowadzane bez konieczności histogramowania danych.

4.4 Bayesowskie sieci neuronowe

W analizie danych z eksperymentów fizyki wysokich energii typowym zagadnieniem jest
oddzielenie sygnału od tła, czyli klasyfikacja binarna, dlatego też od niej rozpoczniemy oma-
wianie metody bayesowskich sieci neuronowych. Algorytm można stosować także do regresji.
Należy zwrócić uwagę, że oprócz innych korzyści prezentowane podejście oferuje rozwiązanie
problemu przetrenowania sieci neuronowych.

4.4.1 Klasyfikacja

Rozważmy problem klasyfikacji na dwie klasy, „sygnał” i „tło”. Sieci neuronowe, jak wiemy
z poprzednich rozdziałów, są nieliniowymi funkcjami, które mogą modelować dowolne prze-
kształcenie pomiędzy rzeczywistymi wartościami wejściowymi i wyjściowymi. Jeśli taka sieć
jest wytrenowana za pomocą zbioru danych zawierającego wektory zmiennych x oraz odpo-
wiedzi t = {0, 1} (oznaczające odpowiednio tło i sygnał), wtedy sygnał wyjściowy sieci aprok-
symuje prawdopodobieństwo a posteriori, że przypadek określony wektorem zmiennych x
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Rysunek 4.9: Wyniki NNPDF2.0 dla rozkładu gęstości gluonów wraz z 25 replikami. Wyniki
dla porównania nałożone na rozkład gęstości gluonów z tablic z Les Houches. Rysunek
pochodzi z pracy [84].

c©ELSEVIER

Rysunek 4.10: Dane eksperymentalne użyte do aproksymacji funkcji gęstości partonów przez
NNPDF2.0 (górny rysunek). Dolny rysunek- singlet Σ = ∑

i(qi + q̄i) dla początkowej skali
Q2 = 2 GeV otrzymany z NNPDF2.0 w skali liniowej (po lewej) i logarytmicznej (po prawej).
Wyniki są porównane z rezultatami MSTW08 [85] oraz CTEQ6.6 [86]. Rysunki pochodzą
z pracy [84].
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Rysunek 4.11: Dane dla deuteronu i przewidywania sieci neuronowej dla poszczególnych
punktów (x, Q2). Rysunek pochodzi z pracy [83].
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należy do klasy „sygnał”, czyli t = 1 (patrz rozdział 4):

y ≈ P(t = 1|x) = p(x|1)p(1)
p(x|1)p(1) + p(x|0)p(0) . (4.24)

W równaniu tym p(x|1) i p(x|0) oznaczają rozkłady gęstości prawdopodobieństwa dla sygnału
i tła, a p(1) i p(0) są prawdopodobieństwami a priori przynależności do danej klasy. Dla
uproszczenia możemy założyć, że trening przeprowadzamy z taką samą liczbą przypadków
sygnału i tła, a więc te prawdopodobieństwa są równe i można je pominąć.

W standardowym zastosowaniu sieci neuronowej, będącym przykładem uczenia maszy-
nowego (patrz rozdz. 1.1.1), wybieramy pojedynczą sieć z jednym zestawem wag w0, którą
uważamy za najlepszą aproksymację P(t = 1|x). Do sieci neuronowych możemy zastosować
podejście bayesowskie opisane w rozdz. 1.1.2, polegające na znalezieniu rozkładu prawdo-
podobieństwa w przestrzeni wszystkich sieci neuronowych przekształcających x w wektor
wyjściowy. podejście to prowadzi do bayesowskich sieci neuronowych (ang. Bayesian Neural
Networks, BNN) [92]. Dzięki takiemu podejściu uzyskany wynik powinien być bardziej stabilny
oraz dostarczać oprócz średniej także oszacowania błędu aproksymacji. Opis algorytmu BNN
można znaleźć zarówno w książce [5] jak i w artykułach [93, 94], gdzie ostatni artykuł odnosi
się w szczególności do zastosowań w analizie danych z eksperymentu fizyki wysokich energii.

Załóżmy teraz, że mamy do czynienia z klasą sieci neuronowych zdefiniowanych przez
funkcje y = y(x, w), gdzie x jest wektorem danych, a w wektorem parametrów opisujących
sieć neuronową. Przykładowo w eksperymencie D∅ do identyfikacji pojedynczych kwarków
top zastosowano sieci neuronowe dane równaniami (porównaj rozdz. 7.3):

y(x, w) = 1
1 + exp (−f (x, w)) (4.25)

gdzie f (x, w) = b +
H
∑

j=1
vj tanh

(

aj +
P
∑

i=1
uijxi

)

,

które opisują sieć z P neuronami wejściowymi, pojedynczą warstwą ukrytą z H węzłami oraz
pojedynczym wyjściem. W opisanym podejściu każda sieć ma taką samą strukturę, różnią się
tylko zestawem wag uij , vj , aj oraz b.

Każdemu punktowi w w przestrzeni parametrów sieci neuronowych należy zatem przy-
pisać prawdopodobieństwo. Gęstość prawdopodobieństwa przypisana takiemu punktowi, czyli
konkretnej sieci neuronowej, jest dana jako (porównaj równ. 1.3):

p(w|x, t) ∼ p(t|x, w)p(w) . (4.26)

Jeśli sieć neuronowa jest poprawnie wytrenowana, to prawdopodobieństwo, że dany przy-
padek opisany wektorem x pochodzi z klasy „sygnał” wynosi p(t = 1|x, w) = y(x, w) (a zatem
i p(t = 0|x, w) = 1 − y(x, w)). Zatem prawdopodobieństwo otrzymania zestawu odpowiedzi
t = (t1, ..., tN), zakładając że przypadki są niezależne, wynosi:

p(t|x, w) =
N
∏

i=1
p(ti|xi, w) =

N
∏

i=1
y(x, w)ti(1 − y(x, w))1−ti . (4.27)

Estymacja prawdopodobieństwa, że dany przypadek x′ należy do klasy „sygnał”, jest prze-
prowadzona poprzez uśrednienie odpowiedzi sieci neuronowych po całej przestrzeni wag w .
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Takie postępowanie nosi nazwę marginalizacji (ang. marginalization, porównaj dodatek A):

ȳ(x′, w) =
∫

p(t|x′, w)p(w|t, x)dw =
∫

y(x′, w)p(w|t, x)dw , (4.28)

gdzie gęstość prawdopodobieństwa a posteriori p(w|t, x) dana jest równaniami 4.27 i 4.26.
Ponadto można wyznaczyć wariancję rozkładu wynoszącą:

σ 2
y (x|t, x) =

∫

(y(x, w) − ȳ(x|t, x))2p(w|t, x)dw . (4.29)

Oczywiście w praktycznych zastosowaniach nie możemy wykonać całkowania i musimy
je zastąpić uśrednieniem po skończonym oraz dyskretnym zbiorze K sieci neuronowych
z różnymi parametrami w :

ȳ(x′|t, x) ≈ 1/K

K
∑

k=1
y(x′, wk)p(wk|t, x) . (4.30)

Zaletą takiego postępowania jest to, że dzięki uśrednieniu po wielu niezależnych sieciach
uzyskamy wynik, który będzie mniej czuły na błędy treningu, jak np. znajdowanie lokalnego
minimum, a także na skutki przetrenowania sieci (porównaj rozdz. 4.1.2), czyli zbyt ścisłego
odwzorowania danych ze zbioru treningowego. Biorąc oprócz średniej także rozrzut wyni-
ków dawanych przez poszczególne sieci można oszacować błąd dla każdego klasyfikowanego
punktu.

Pozostaje poprawne określenie prawdopodobieństwa a priori p(w), które nie jest oczywiste.
W każdej konkretnej analizie może ono być inne. Doświadczenie sugeruje, że sensowną klasą
rozkładów są rozkłady Gaussa ze średnią zero, które faworyzują raczej mniejsze wartości wag,
dające w konsekwencji gładsze dopasowanie do danych [94].

4.4.2 Regresja

Z przypadkiem regresji mamy do czynienia, gdy chcemy aproksymować funkcję cią-
głą. Przykładem może być przekształcenie niepoprawionego pędu poprzecznego dżetu na
poprawnie skalibrowany. Wtedy odpowiedź t będzie poprawnym pędem poprzecznym, a x

zmierzonym pędem poprzecznym wraz ze wszystkimi innymi wielkościami pozwalającymi
poprawić pęd dżetu. Jeśli chcemy dopasować funkcję do tych danych, czyli wytrenować sieci
neuronowe, to okazuje się, że równanie 4.27 jest nieprawidłowe. Jeśli szum odpowiedzi t

można, choćby w przybliżeniu, modelować za pomocą rozkładu Gaussa o szerokości σ , to
równanie to można zastąpić przez:

p(t|x, w) =
N
∏

i=1
exp [−(ti − f (xi, w))2/2σ 2] (4.31)

= exp
[

−
N
∑

i=1
(ti − f (xi, w))2/2σ 2

]

,

gdzie funkcja f (xi, w) dana jest równaniem 4.26.
Zaletą modelowania za pomocą sieci neuronowych jest to, że sieć neuronowa (np. opisana

równ. 4.26) jest w stanie opisać dowolną funkcję, oczywiście przy dostatecznej liczbie węzłów
w warstwie ukrytej.
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Rysunek 4.12: Prosty przykład zastosowania metody bayesowskich sieci neuronowych do
regresji. Linia ciągła przedstawia funkcję odpowiedzi, a linie przerywane wyniki uzyskane
z sieci składowych. Rysunek pochodzi z pracy [95].

Rozważmy prosty, jednowymiarowy przykład zaczerpnięty z pracy [95]. Duża sieć neu-
ronowa o 100 węzłach jest użyta do regresji danych z rozkładu x3 + 2 · exp(−6(x − 0.3)2)
z dodanym gaussowskim szumem o odchyleniu standardowym 0.2. Na rys. 4.12 pokazanych
jest 20 funkcji uzyskanych z 10 punktów danych (po lewej) oraz 100 punktów (po prawej).
Pogrubiona linia jest średnią uzyskaną w wyniku uśrednienia. Jak widać końcowa funkcja
bardzo dobrze aproksymuje dane i jest gładsza, niż pojedyncze składowe funkcje. Nie zdradza
też tendencji do przetrenowania.

4.4.3 Metody Monte Carlo obliczania gęstości prawdopodobieństwa

W tradycyjnym podejściu do trenowania sieci neuronowych, większość obliczeń doty-
czy optymalizacji sieci w celu znalezienia minimum funkcji straty. Natomiast w podejściu
bayesowskim większość obliczeń związana jest z całkowaniem po wielowymiarowej prze-
strzeni parametrów. Wiele standardowych technik całkowania numerycznego, które mogą
być z powodzeniem wykorzystywane przy małej liczbie zmiennych, okazuje się zupełnie nie-
odpowiednie dla rozważanych problemów, które dotyczą całkowania w przestrzeni setek lub
tysięcy parametrów określających wagi.

Ponieważ sieć neuronowa jest funkcją nieliniową, można posłużyć się rozwinięciem w sze-
reg wokół zestawu parametrów dającym sieć o najmniejszej funkcji straty, czyli takiej, jaką
otrzymalibyśmy trenując klasyczną sieć neuronową. Podejście takie jest opisane w książce [5].
Innym rozwiązaniem jest użycie metod Monte Carlo. Aby obliczyć średnią z równania 4.28
musimy wygenerować zbiór punktów w przestrzeni wag według gęstości prawdopodobień-
stwa danej równaniem 4.26. Stosowanym rozwiązaniem jest ich generacja z użyciem symu-
lacji Monte Carlo posługującej się łańcuchami Markowa (ang. Markov Chain Monte Carlo,
MCMC) [96, 97].

MCMC jest klasą algorytmów służących do próbkowania rozkładów prawdopodobieństwa,
a opartych na łańcuchach Markowa, czyli ciągach zdarzeń, w których prawdopodobieństwo
każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego zdarzenia. Po dużej liczbie kroków
łańcuch Markowa może być użyty jako próbka z zadanego rozkładu. W metodzie tej posu-
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wamy się w przestrzeni parametrów w taki sposób, że poszczególne punkty są odwiedzane
z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do zadanego rozkładu gęstości prawdopodobień-
stwa, w naszym przypadku prawdopodobieństwa a posteriori p(w|t, x). Punkty dla których
p(w|t, x) jest duże, będą odwiedzane częściej, niż punkty z małym prawdopodobieństwem.
Metody te pochodzą z arsenału obliczeniowej fizyki statystycznej, podobne podejście stoso-
wane jest przy obliczaniach ruchu pojedynczej cząstki w skomplikowanym polu potencjału.

Gęstość prawdopodobieństwa a posteriori można zapisać jako:

p(w|t, x) = e−V (q) , (4.32)

gdzie V (q) = − ln p(w|t, x) interpretuje się jako „potencjał” w którym porusza się „cząstka”.
Do potencjału dodajemy człon „kinetyczny” T(p) = 1/2p2, gdzie wektor „pędu” p ma liczbę
wymiarów równą liczbie wymiarów przestrzeni parametrów sieci neuronowych. Ruch tak
skonstruowanej „cząstki” jest dany przez Hamiltonian H = V + T . „Cząstka” porusza się
w taki sposób, że gęstość odwiedzanych punktów przestrzeni opisywanych przez (q, p) jest
proporcjonalna do exp(−H). Poprzez dodawanie lub odejmowanie „energii” z systemu można
skierować cząstkę do różnych obszarów przestrzeni. Powstaje łańcuch Markowa kolejnych
punktów, który w granicy zbiega się do sekwencji punktów takich, jak uzyskiwana z prób-
kowania rozkładu p(w|t, x). Każdy z takich punktów odpowiada jednej sieci neuronowej. Po-
nieważ korelacja pomiędzy następującymi po sobie punktami jest bardzo duża, zachowywany
jest tylko co któryś punkt tak, aby zmniejszyć korelacje pomiędzy nimi.

4.4.4 Przykład jednowymiarowy

Spróbujmy zilustrować działanie bayesowskich sieci neuronowych jednowymiarowym
przykładem, zaczerpniętym z pracy [98]. Przykład nawiązuje do analizy przeprowadzonej
w eksperymencie D∅ [99, 100]. Rysunek 4.13 przedstawia rozkłady pędów poprzecznych dla
przypadków z pojedynczym kwarkiem top, stanowiących sygnał, oraz przypadków z dwoma
dżetami stanowiącymi tło. Do analizy użyto oprogramowania „Flexible Bayesian Modeling”
(FBN) autorstwa R.M.Neal [92] (patrz dodatek D). Zastosowane BNN oparte są na sieciach
neuronowych z jedną warstwą ukrytą zawierającą 20 węzłów. Do treningu użyto zbioru 1000
przypadków sygnałowych i 1000 przypadków tła. Z próbkowania rozkładu p(w|t, x) metodą
MCMC otrzymano 5000 punktów, każdy z nich był ostatnim krokiem z serii 100 kroków
w 61 wymiarowej przestrzeni parametrów. W celu zmniejszenia korelacji pomiędzy poszcze-
gólnymi punktami ze zbioru 5000 punktów wybrano podzbiór 250, z których tylko 50 ostatnich
użyto do uśrednienia.

Na rysunku 4.14 narysowanych jest 50 funkcji odpowiadających 50 poszczególnym sieciom
neuronowym. Ponieważ zbiór treningowy składa się z równej liczby przypadków sygnału i tła,
dlatego też każda z funkcji aproksymuje dyskryminator D(x) = p(x|1)/(p(x|0) + p(x|1)). W
tym prostym jednowymiarowym przykładzie ten sam dyskryminator możemy aproksymować
obliczając dla każdego binu histogramów z rys. 4.13 prawdopodobieństwo sygnału (punkty na
rys. 4.14). Duże błędy dla dużych wartości HT są skutkiem małej statystyki w tym obszarze. Jak
widać, rezultat zastosowania metody BNN, czyli zależność oznaczona grubą linią, daje dobrą
estymację dyskryminatora. Co więcej, widzimy że metoda BNN nie tylko daje poprawny
dyskryminator, ale także, na podstawie rozrzutu poszczególnych funkcji, pozwala określić
dokładność estymacji. Dokładność ta pokrywa się z błędami punktów uzyskanych w wyniku
podzielenia histogramów.



4.4.4. Przykład jednowymiarowy 59
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Rysunek 4.13: Rozkłady pędu poprzecznego (HT ) dla przypadków z kwarkiem top (sygnał)
oraz przypadków tła. Oba rozkłady są znormalizowane tak, aby miały taką samą średnią,
wariancję oraz pole powierzchni. Rysunek pochodzi z pracy [98].

c©PROCEEDINGS OF SCIENCE

Rysunek 4.14: Każda krzywa odpowiada pojedynczej sieci neuronowej w procedurze MCMC,
podczas gdy pogrubiona krzywa przedstawia ich uśrednienie. Punkty przedstawiają mierzony
stosunek sygnału do sumy tła i sygnału w funkcji pędu poprzecznego przypadku. Widać, że
rezultat uzyskany z bayesowskich sieci neuronowych stanowi lepszą aproksymację niż każda
z sieci z osobna. Rysunek pochodzi z pracy [98].
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Rysunek 4.15: Schematyczne przedstawienie sieci Hopfielda.

4.5 Sieć Hopfielda

Jednym z podstawowych przedstawicieli sieci rekurencyjnych (tzn. ze sprzężeniem zwrot-
nym) jest sieć Hopfielda, często nazywana pamięcią autoasocjacyjną. Została ona zaprezen-
towana w pracy Johna Hopfielda w 1982 roku [101] i była punktem zwrotnym w badaniach
nad sieciami neuronowymi oraz przyczyniła się do intensywnych prac badawczych w tej dzie-
dzinie. W sieci tej wyjścia poszczególnych neuronów są podawane z odpowiednimi wagami
na wejścia każdego innego neuronu. Systematyczny wykład na temat sieci Hopfielda można
znaleźć w pracach [1] lub [102], tu zamieszczony jest tylko krótki opis.

Wszystkie połączenia sieci są symetryczne, a stan każdego węzła, czyli aktywacja si , może
być w stanie albo „1” albo „0”. Oddziaływanie pomiędzy neuronami jest symulowane poprzez
zmianę aktywacji węzła w zależności od wszystkich pozostałych węzłów sieci. Dany węzeł
otrzymuje aktywację si wynoszącą:

si =
{ 1 jeśli

∑

j wijsj > θi

0 w przeciwnym przypadku,
(4.33)

gdzie wij jest wagą neuronu pomiędzy węzłami j oraz i, a θi jest progiem dla danego węzła.
Połączenia w sieci Hopfielda, jak już zaznaczyliśmy, muszą spełniać warunki (patrz

rys. 4.15):

wii = 0 węzły nie łączą sie same ze sobą, (4.34)

wij = wji wszystkie połączenia są symetryczne.

Można pokazać, że takie oddziaływanie w sieci tworzy system, któremu można przypisać
wielkość:

E = −
∑

j

∑

i,i<j

wijsisj +
∑

i

θi si . (4.35)

Wielkość tą nazywamy „energią”, gdyż jeśli kolejność zmian aktywacji węzłów będzie przypad-
kowa, po pewnej liczbie kroków stan sieci będzie zbiegał się w punkcie stanowiącym lokalne
minimum energii.

Jest to istotne, gdyż sieć Hopfielda może być użyta jako pamięć autoasocjacyjna. Powinna
wtedy zapamiętywać demonstrowane jej wzorce. W wytrenowanej sieci energia stanów, które
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powinny być zapamiętane, stanowi lokalne minima energii. Jeśli nowy, nieznany obiekt jest
pokazywany sieci Hopfielda, sieć szybko osiągnie najbliższe mu lokalne minimum, czyli znaj-
dzie wzorzec najbliższy prezentowanemu obiektowi.

4.5.1 Zastosowanie sieci Hopfielda do rekonstrukcji torów cząstek

Sieci Hopfielda są używane do rekonstrukcji torów cząstek łącząc segmenty torów czą-
stek w kompletne tory. Dokładny opis tych algorytmów można znaleźć w pracy [103], tu
ograniczymy się do bardziej pobieżnego opisu. Adaptacja sieci neuronowych Hopfielda do
rekonstrukcji torów cząstek została dokonana przez Denby’ego [104] i Petersona [105], a póź-
niej dalej rozwijana [106]. Podstawowym pomysłem było przypisanie neuronu sieci każdemu
możliwemu połączeniu pomiędzy dwoma śladami w detektorze. Aktywacja takiego neuronu
oznacza, że oba ślady są częściami tego samego toru. Oddziaływanie jest możliwe tylko po-
między neuronami, czyli segmentami toru, które posiadają jeden wspólny ślad.

Warto zauważyć, że metoda Denby’ego-Petersona działa bez znajomości konkretnego mo-
delu toru cząstki, przy odpowiednio określonej „energii” sieci faworyzuje serie śladów, które
mogą być połączone linią tak prostą, jak to tylko możliwe. Jednocześnie pozwala na małe za-
krzywienia pomiędzy segmentami. Dzięki temu mogą być znalezione także zakrzywione tory,
pod warunkiem, że istnieje na tyle dużo pośrednich śladów, że krzywiznę toru można podzie-
lić na serię prawie współliniowych segmentów. Algorytm Denby’ego-Petersona jest nieczuły
na globalny kształt toru - okrąg oraz tor w kształcie sinusoidy będzie rekonstruował tak samo
dobrze, pod warunkiem, że lokalne krzywizny będą podobne.

Algorytm ten został po raz pierwszy wykorzystany do rekonstrukcji torów w komorze
TPC (ang. Time Projection Chamber) eksperymentu ALEPH w CERNie [107]. Metoda ta
pozwoliła na dokładne znajdowanie torów z hadronowych rozpadów bozonu Z0. Po części
zasługę można przypisać temu, że poszczególne ślady w komorze TPC są od razu znajdowane
w trzech wymiarach, a także brakowi większego tła i szumu.

Później metoda ta została zastosowana do rekonstrukcji torów w detektorze H1 na akcele-
ratorze HERA w DESY, w Hamburgu [108]. Zauważono tam, że algorytm potrafi zawodzić, jeśli
tory są położone blisko siebie i są równoległe. Także w eksperymencie DELPHI algorytm
Denby’ego-Petersona został użyty do rekonstrukcji torów w komorze TPC [106], charaktery-
zującej się niskim poziomem szumów i umiarkowaną gęstością śladów.

Próbowano metodę tę zastosować także do symulowanych przypadków z planowanego
wtedy eksperymentu ATLAS [106]. W przypadku detektora ATLAS odczyt był dwuwymiarowy,
a gęstość śladów dużo większa. Aby zainicjować algorytm użyto transformacji Hougha4 [109],
powszechnie używanej do rekonstrukcji torów w detektorach. Pozwala ona na wykrywa-
nie na obrazie kształtów zadanych pewnym równaniem. Okazało się, że wydajność metody
Denby’ego-Petersona drastycznie spada w porównaniu z wcześniejszymi eksperymentami
i często nie przewyższa znacząco wydajności samej transformacji Hougha. Później w eks-
perymencie ATLAS zarzucono stosowanie tego algorytmu.

4 Transformata Hougha jest przekształceniem służącym do wykrywania kształtów w obrazie. Klasyczna trans-
formata Hougha stosowana jest przy rozpoznawaniu linii prostych. Odwzorowuje ona przestrzeń kartezjańską
w przestrzeń Hougha, której każdy punkt jest obrazem prostej w przestrzeni kartezjańskiej. Jedną ze współrzęd-
nych tego punktu jest odległość prostej od środka układu, drugą jej kąt nachylenia. Odpowiednikiem punktu
w przestrzeni kartezjańskiej w transformacie Hougha będzie pewna krzywa. Tworzą ją punkty będące obrazami
wszystkich prostych przechodzących przez ten punkt.

Transformację Hougha można stosować do wykrywania dowolnych krzywych zadanych w postaci analitycznej,
np. okręgów.
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Rozdział 5

Maszyna wektorów wspierających

We wczesnych latach sześćdziesiątych po raz pierwszy pojawiła się koncepcja linio-
wej metody wektorów wspierających, używanej do wyznaczania separujących hiperpłasz-
czyzn [110, 111]. Jednak musiało upłynąć aż 30 lat zanim algorytm ten został uogólniony
pozwalając używać nieliniowych funkcji separujących [112, 113]. Wkrótce został też rozsze-
rzony o możliwość estymowania funkcji rzeczywistych, czyli regresję [17]. Wtedy maszyna
wektorów wspierających (ang. Support Vector Machine - SVM, zwana też metodą wektorów
nośnych) stała się algorytmem o ogólnych zastosowaniach, mogącym konkurować z sieciami
neuronowymi czy też algorytmami jądrowymi1. Typowymi zastosowaniami SVM są klasyfika-
cja tekstów, rozpoznawanie ręcznie pisanych liter czy rozpoznawanie twarzy.

Jak w każdej metodzie liniowej separacja klas danych, np. sygnału i tła, wyznaczona
jest poprzez hiperpłaszczyznę w przestrzeni zmiennych. Jej pozycja wyznaczona jest przez
najbliższe jej wektory danych, zwane wektorami wspierającymi. Rozszerzenie na klasyfikator
nieliniowy oparte jest na triku kernelowym (ang. kernel trick): wejściowe wektory danych
są mapowane na przestrzeń o większej liczbie wymiarów niż przestrzeń danych wejściowych.
W niej dane mogą być separowane za pomocą liniowej metody SVM, która po powrocie do
początkowej przestrzeni danych daje separację nieliniową.

5.1 Liniowa maszyna wektorów wspierających

Dokładny opis działania oraz wskazówki dotyczące treningu SVM można znaleźć w opra-
cowaniu [1, 114], tutaj przedstawione są tylko najważniejsze idee. Rozpatrzmy na początek
prosty problem z dwiema, liniowo separowalnymi, klasami yi = ±1 (np. „sygnał” i „tło”). Dla
tych klas możemy znaleźć zbiór par (w, b) spełniających warunek:

yi(xi · w + b) − 1 ≥ 0 ∀i , (5.1)

gdzie xi są wektorami wejściowymi, yi oczekiwanymi wartościami wyjściowymi, a para (w, b)
określa hiperpłaszczyznę H . Wektor w jest wektorem normalnym do H , zaś b/|w| określa
odległość hiperpłaszczyzny od początku układu współrzędnych. Klasyfikator zwraca wartość
f (xi) = sign(xi · w + b), która wynosi +1 dla wszystkich punktów po jednej stronie H , a −1
dla punktów po jej przeciwnej stronie.

1 W roku 2008 Cortes oraz Vapnik otrzymali nagrodę ACM Paris Kanellakis Award, przyznawaną corocznie
przez Association for Computing Machinery (ACM).
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margines

H
H1

H2

Rysunek 5.1: Hiperpłaszczyzna separująca w dwóch wymiarach. Punkty x1 i x2 określają jej
położenie, są więc wektorami wspierającymi.

Niech H1 i H2 będą dwoma hiperpłaszczyznami, równoległymi do H . Obie te hiperpłasz-
czyzny rozsuwamy jak najdalej od siebie, ale tak, aby pomiędzy nimi nie znajdował się żaden
wektor danych. Położenia H1 i H2 wyznaczają, odpowiednio, wektory danych x1 i x2 (patrz
rys. 5.1). Odległość między tymi dwoma hiperpłaszczyznami nazywamy marginesem d i wy-
nosi on:

d =
∣

∣

∣

∣

wx1 · x + b

|w| − wx2 · x + b

|w|

∣

∣

∣

∣

(5.2)

= 2
|w| ,

gdzie przeskalowaliśmy parametry w i b w taki sposób, aby:

w · x1 + b = 1 (5.3)

w · x2 + b = −1 .

Intuicyjnie klasyfikator z największym marginesem powinien najlepiej generalizować kla-
syfikację danych. Zwróćmy uwagę, które punkty są istotne ze względu na wyznaczenie hiper-
płaszczyzny separującej: patrząc na rys. 5.1 widzimy, że istotne są tylko te punkty, które leżą na
samym marginesie. Nazywamy je wektorami wspierającymi (ang. Support Vectors - SV). Jeśli
usuniemy wszystkie punkty ze zbioru danych treningowych poza wektorami wspierającymi
i ponowimy trening, pozycja hiperpłaszczyzny separującej pozostanie bez zmian.

Możemy znaleźć parę hiperpłaszczyzn H1 i H2, które dają największy margines poprzez
minimalizację funkcji straty:

W = wTw , (5.4)

przy zachowaniu więzów określonych w równaniu 5.1. Aby w sposób matematyczny rozwiązać
problem maksymalizacji marginesu sformułujemy go za pomocą lagrangianu i mnożników
Lagrange’a (porównaj np. [62] i przypis na str. 40):

L(w, b, αi) = 1
2wTw −

∑

i

αi (yi ((xi · w ) + b) − 1) , (5.5)
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gdzie αi ≥ 0 są mnożnikami Lagrange’a.
Lagrangian L musi być zminimalizowany ze względu na w i b.
W minimum pochodne cząstkowe ∂L/∂b = 0 oraz ∂L/∂w = 0, otrzymujemy zatem

warunki:

w =
∑

i

αiyixi (5.6)

∑

i

αiyi = 0 , αi ≥ 0 .

Podstawiając te równości do równ. 5.5, otrzymujemy tzw. formę dualną funkcji L:

LD(α) =
∑

i

αi − 1
2
∑

ij

αiαjyiyjxi · xj , (5.7)

Szukamy teraz takich wartości αi , dla których funkcja LD osiąga maksimum przy więzach z
równ. 5.6:

∑

i

αiyi = 0 , αi ≥ 0 . (5.8)

Zauważmy, że formułując problem w postaci formy dualnej LD zwiększamy wymiar prze-
strzeni parametrów z rozmiaru przestrzeni zmiennych powiększonego o jeden (wektor wag
w oraz b) do n (liczba mnożników Lagrange’a) będącej liczebnością próby.

Rozwiązując problem maksymalizacji z więzami korzystamy z twierdzenia KKT (Karusha-
Kühna-Tuckera)c̃iteKarush39,KT51 (ang. KKT complementarity condition). Rozwiązanie po-
wyższego problemu związane jest dodatkową zależnością postaci:

αi

[

yi(wTxi + b) − 1] = 0 . (5.9)

Widzimy, że z zależności tej wynika natychmiast, iż:

αi > 0 =Ñ yi(wTxi + b) = 1 , (5.10)

czyli mnożniki Lagrange’a αi > 0 odpowiadają punktom danych będącymi wektorami wspie-
rającymi. Tylko wektory wspierające z próby danych mają zatem wpływ na wyznaczenie
klasyfikującej hiperpłaszczyzny. Usunięcie z próby któregokolwiek, lub też wszystkich, z po-
zostałych punktów nie wpłynie na położenie hiperpłaszczyzny. Po wyznaczeniu wielkości αi

wektor wag w jest dany zależnością (równ. 5.6):

w =
∑

xi∈SV

αiyixi , (5.11)

gdzie SV oznacza zbiór wszystkich wektorów wspierających.
Zarówno problem optymalizacji, jak i końcowa funkcja decyzyjna zależą tylko od iloczy-

nów skalarnych wektorów wejściowych. Jak się okaże, jest to fundamentalne spostrzeżenie
umożliwiające generalizację opisywanej metody na przypadki nieliniowe.
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Dane nieseparowalne

Przedstawiony powyżej algorytm odnosi się do danych separowalnych hiperpłaszczyzną, co
w praktycznych zastosowaniach jest bardzo rzadko spotykanym przypadkiem. Algorytm SVM
można, na szczęście, rozszerzyć także na dane nieseparowalne. W tym celu więzy określone
w równaniu 5.1 muszą zostać zmodyfikowane poprzez dodanie zmiennej pomocniczej ξi (ξi =
0 jeśli wektor jest prawidłowo sklasyfikowany, w przeciwnym razie ξi jest równa odległości
punktu xi do płaszczyzny wyznaczonej przez wektory wspierające):

yi(xi · w + b) − 1 + ξi ≥ 0, ξi ≥ 0 ∀i . (5.12)

Takie przeformułowanie problemu pozwala pozostawić niektóre punkty jako sklasyfikowane
nieprawidłowo. Trening będzie teraz polegał na optymalizacji dążącej do maksymalizacji mar-
ginesu przy jednoczesnej minimalizacji błędu klasyfikacji. Funkcja straty przybierze postać
(porównaj równ. 5.4):

W = 1
2wTw + C

∑

i

ξi . (5.13)

Wprowadzony arbitralny parametr C określa, jak bardzo źle sklasyfikowane punkty zwiększają
funkcję straty. Zwróćmy uwagę, że w odróżnieniu od np. sieci neuronowych, funkcja straty
jest liniowa, a nie kwadratowa.

5.2 Nieliniowa maszyna wektorów wspierających

Przedstawioną powyżej liniową maszynę wektorów wspierających można dalej rozszerzyć
na maszynę nieliniową. Weźmy funkcję mapującą Φ, która przeprowadza dane treningowe
z wyjściowej przestrzeni ℜn do nowej przestrzeni o większej liczbie wymiarów zwanej prze-
strzenią cech (ang. feature space). Mapowanie to jest wybrane tak, aby w nowej przestrzeni
dane były liniowo separowalne, i aby możliwe było użycie zaprezentowanego powyżej forma-
lizmu liniowej maszyny wektorów wspierających (patrz rys. 5.2).

Jak już było wspomniane, wektory danych wejściowych pojawiają się tylko w postaci
iloczynów skalarnych wektorów treningowych xi·xj (patrz równanie 5.7). W wyżej wymiarowej
przestrzeni, do której transformujemy dane, występują iloczyny skalarne Φ(xi) · Φ(xj ), które
mogą być zastąpione przez funkcję typu jądro (ang. kernel):

K(xi, xj) = Φ(xi) · Φ(xj ) . (5.14)

Jeśli użyjemy bezpośrednio funkcji kernel do obliczenia iloczynów skalarnych, nie musimy
jawnie znać funkcji mapującej Φ(x). Jest to istotne, gdyż funkcja ta może być bardzo trudna do
wyznaczenia. Funkcję kernel można dobrać na różne sposoby, ale musi ona spełniać warunki
Mercera [17]:

∫

K(x, y)g (x)g (y)dxdy ≥ 0 (5.15)

dla każdej funkcji g takiej, że
∫

g (x)2dx jest skończona.
Typowo używanymi funkcjami kernel są:

K(x, y) = (x · y + 1)d (wielomian stopnia d) (5.16)

K(x, y) = exp
(

−(1/2) |x · y|2 /2σ 2
)

(funkcja radialna)

K(x, y) = tanh (x · y − Θ) (funkcja sigmoidalna)
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Rysunek 5.2: Przykład danych separowalnych przez krzywą eliptyczną w przestrzeni ℜ2,
ale separowalnych liniowo w przestrzeni ℜ3. Funkcja mapująca Φ jest postaci (x1, x2) Ï
(x2

1 , x2
2 ,

√2x1x2).

Aby uogólnić liniową maszynę wektorów wspierających na przypadek nieliniowy w rów-
naniu 5.7 należy zastąpić xi · xj przez K(xi, xj). Dzięki warunkom Mercera spełnianym przez
funkcję kernel mamy do czynienia z dobrze zdefiniowanym problemem kwadratowym wypu-
kłym (ang. convex quadratic programming problem) [114], co oznacza że istnieje tylko jedno,
globalne minimum. Jest to istotna zaleta maszyny wektorów wspierających w porównaniu
z sieciami neuronowymi, gdzie zawsze istnieje ryzyko znalezienia tylko minimum lokalnego.

Regresja za pomocą maszyny wektorów wspierających

Jak dotąd omówiliśmy zastosowanie algorytmu SVM do klasyfikacji, ale czy może on służyć
także do regresji? Taką modyfikację zaproponowali w 1997 roku autorzy algorytmu SVR [115]
(ang. Support Vector Regression).

Klasyfikacja za pomocą maszyny wektorów wspierających zależy tylko od części danych
treningowych, gdyż poprawnie sklasyfikowane dane, nie będące wektorami wspierającymi,
nie mają wpływu na klasyfikację. Podobnie w modelu SVR zastosowano funkcję kosztu, która
ignoruje wszystkie dane treningowe odpowiednio bliskie (odległe o mniej niż zadana wartość
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ε

Rysunek 5.3: Funkcja straty |y − f (x)|ε (rys. po lewej stronie). SVR jest czuła tylko na punkty
położone na zewnątrz marginesu ±ε (rysunek po prawej).

ε) od poprawnej odpowiedzi:

|y − f (x)|ε := max{0, |y − f (x) − ε|} (5.17)

W = (1/2) |w |2 + C

m

m
∑

i=1
|yi − f (xi)|ε (5.18)

Taka funkcja, nieczuła na zmiany mniejsze niż ε (ang. ε-insensitive) jest mniej czuła
na małe zmiany w danych. Jako funkcja liniowa jest też mniej czuła na pojedyncze przy-
padki bardzo odbiegające od pozostałych (outliers) w porównaniu do funkcji kwadratowej
stosowanej np. w sieciach neuronowych (rys. 5.3).

Algorytm maszyny wektorów wspierających jest dobrze określony od strony statystycznej,
a trening jest procesem minimalizacji problemu kwadratowego, co powoduje, że zawsze znaj-
dowane jest globalne minimum. Co istotne posiada niewiele swobodnych parametrów, które
trzeba optymalizować. W przypadku klasyfikacji jest to rodzaj funkcji kernel, jej parametry
(w przypadku popularnej funkcji Gaussa tylko jeden, czyli jej szerokość) oraz parametr C.
W związku z tym możliwe jest przetestowanie wielu kombinacji parametrów poprzez skano-
wanie obszaru ich rozsądnych wartości i znalezienie optymalnej kombinacji.

Proces treningu maszyny wektorów wspierających jest dość długi z powodu złożoności
obliczeń. W typowych zastosowaniach nieliniowych około połowa danych treningowych jest
używana jako wektory wspierające, co skutkuje także niezbyt szybką klasyfikacją, która wy-
maga wykonania pętli po wszystkich wektorach wspierających dla każdego klasyfikowanego
przypadku.

5.3 Zastosowania

Maszyny wektorów wspierających są dość powszechnie używane w zagadnieniach kla-
syfikacji, np. do automatycznego odczytywania pisma ręcznego przy sortowaniu przesyłek
pocztowych. Jednakże jak dotąd nie stały się popularne w fizyce wysokich energii. W roku
1999 były próby zastosowania SVM do znajdowania przypadków e+e− Ï cc oraz do identyfi-
kacji mionów produkowanych w hadronowych przypadkach anihilacji e+e− na akceleratorze
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LEP w CERNie [116]. Autorzy porównali działanie sieci neuronowych oraz maszyny wektorów
wspierających otrzymując dość zbliżone wyniki.

Później rozważane było użycie SVM w analizie przypadków z produkcją kwarku top w eks-
perymencie CDF w Fermilabie [117], jednakże metoda ta nie została wykorzystana. Można
jednak przypuszczać, że skoro algorytm maszyny wektorów wspierających sprawdził się w róż-
nych zastosowaniach poza fizyką cząstek, celowym jest przedstawienie go tutaj, gdyż może
okazać się przydatny także w analizach fizyki wysokich energii.
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Rozdział 6

Łączenie wielu klasyfikatorów oraz
drzewa decyzyjne

Jednym z większych kroków w rozwoju uczenia maszynowego w ostatnich latach było od-
krycie przez Freund’a i Schapire [118, 119], że nowy, silny klasyfikator może być zbudowany
jako kombinacja wielu słabych klasyfikatorów, czyli takich, które działają tylko trochę lepiej
niż zgadywanie w sposób przypadkowy. Stworzyli oni algorytm o nazwie AdaBoost1 (ang. Ad-
aptive Boosting), który wykazał się zdumiewającą skutecznością. Później Friedman i Popescu
[120] zbudowali teorię nazwaną ensemble learning (uczenie zespołowe). Najpopularniejszymi
metodami uczenia zespołowego są boosting, bagging oraz random forest. Metody te nie są ko-
niecznie związane z drzewami decyzyjnymi, mogą być stosowane do różnych klasyfikatorów.
Jednakże w praktycznych zastosowaniach najczęściej są używane właśnie wraz z nimi.

6.1 Drzewa decyzyjne

Drzewa decyzyjne są prostymi klasyfikatorami dzielącymi przestrzeń zmiennych na szereg
obszarów o kształcie prostopadłościennym, których krawędzie są równoległe do osi współ-
rzędnych. Do każdego takiego obszaru przyporządkowana jest wartość zwracana przez klasy-
fikator. Metodę podejmowania decyzji można przedstawić jako sekwencyjny proces, w którym
każdy następny krok dzieli dostępną przestrzeń na dwie części. Proces ten może być przedsta-
wiony graficznie za pomocą drzewa binarnego. Rysunek 6.1 przedstawia przykładowe drzewo
binarne i wygenerowany przez nie podział dwuwymiarowej przestrzeni. W pierwszym kroku
dzielimy przestrzeń według kryterium x1 > Θ1, gdzie Θ1 jest parametrem, tworząc dwa ob-
szary. Każdy z nich może być następnie znowu podzielony, w tym przypadku obszar x1 ≤ Θ1
dzielimy według kryterium x2 > Θ2, a obszar x1 > Θ1 według kryterium x2 > Θ3. Podziały
takie możemy dalej sukcesywnie powtarzać. Dla każdego wejściowego wektora x możemy
określić, do którego obszaru należy przechodząc drzewo począwszy od początku i przecho-
dząc przez kolejne rozgałęzienia aż do końcowego liścia.

Każdemu liściowi drzewa możemy przypisać klasę (w przypadku klasyfikacji) lub pewną

1W roku 2003 Yoav Freund i Robert Schapire otrzymali nagrodę Gödla za algorytm AdaBoost. Nagroda
Gödla jest przyznawana przez European Association for Theoretical Computer Science EATCS i Association
for Computing Machinery ACM za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki teoretycznej. Nazwana tak dla
uczczenia Kurta Gödla, jednego z najwybitniejszych logików.
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Rysunek 6.1: Drzewo binarne (rysunek po lewej) oraz wygenerowany przez nie podział prze-
strzeni (rysunek po prawej).

wartość (w przypadku regresji). Cechą drzew decyzyjnych jest łatwość interpretacji, gdyż od-
zwierciedlają sposób podejmowania decyzji przez człowieka. Stad też bierze się ich popular-
ność w systemach eksperckich z różnych dziedzin, np. w diagnostyce medycznej. Przykładowo
diagnozując chorobę możemy zacząć od pomiaru temperatury. Jeśli przekracza pewien próg
przejść do pomiaru tętna, następnie ciśnienia krwi itd. Każdy liść tak powstałego drzewa jest
powiązany z diagnozą choroby.

Aby automatycznie zbudować drzewo decyzyjne na podstawie treningowego zbioru da-
nych musimy określić strukturę drzewa, włączając w nią kolejność cięć na poszczególnych
zmiennych, oraz wartości Θi dla poszczególnych cięć. Dla każdego liścia musimy też znaleźć
wartość zmiennej wyjściowej. Jeśli minimalizujemy kwadratową funkcję straty zdefiniowaną
jako suma kwadratów pomiędzy otrzymaną i prawdziwą zmienną wyjściową, a dana jest struk-
tura drzewa i wartości cięć, to dla regresji optymalną wartością zmiennej wyjściowej dla da-
nego liścia jest średnia wartość prawdziwych zmiennych wyjściowych ze zbioru treningowego
przypadających na dany liść.

Rozważmy teraz jaką strukturę nadać budowanemu drzewu. Znalezienie optymalnej struk-
tury poprzez sprawdzanie wszystkich możliwych struktur drzewa jest niewykonalne ze względu
na czas potrzebny na obliczenia. W związku z tym przeważnie zaczynamy od pojedynczego
węzła - korzenia drzewa i dodajemy kolejne rozgałęzienia dzieląc przestrzeń zmiennych. Dla
każdego nowego rozgałęzienia pozostaje otwarte pytanie na którą zmienną ma działać oraz
jaka powinna być wartość cięcia. Można to zrobić sprawdzając po kolei wszystkie zmienne
oraz wartości cięć i wybierając taki podział, który daje najlepszy wynik.

W przypadku klasyfikacji dobrą miarą dobroci jest indeks Gini2 [121] (ang. Gini Index)

2Corrado Gini (ur. 23 maja 1884 - zm. 13 marca 1965) włoski statystyk i demograf. Twórca współczynnika
Giniego, miary nierównomiernego rozkładu wartości, w szczególności nierównomiernego rozkładu dochodu
w społeczeństwie. Definicja: jeżeli obserwacje yi są uporządkowane w kolejności rosnącej, wówczas współczynnik
Giniego wyraża się wzorem:

G(y) =
∑N

i=1(2i − N − 1)yi

N2y
,

gdzie y oznacza średnią wartość obserwacji. G(y) = 0 oznacza pełną równomierność rozkładu, a G(y) = 1, że
tylko jedna obserwacja uzyskała dodatnią wartość zmiennej
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lub entropia wzajemna [122] (ang. cross-entropy). Indeks Gini zdefiniowany jest jako:

Qτ (T) =
K
∑

k=1
pτk(1 − pτk) , (6.1)

a entropia wzajemna jako:

Qτ (T) =
K
∑

k=1
pτk ln pτk , (6.2)

gdzie pτk mówi, jaka część danych z wydzielonego obszaru Rτ zostaje przyporządkowana do
klasy k. Obie miary mają wartość zero dla pτk = 0 lub pτk = 1, a maksimum dla pτk = 1/2.
W związku z tym powodują, iż w trakcie budowy drzewa poszczególnym liściom przypisywane
są obszary z dużą przewagą jednej klasy przypadków. Obie wielkości są różniczkowalne, nadają
się więc do optymalizacji metodą największego gradientu.

W przypadku regresji typowo używaną miarą błędu jest średni błąd kwadratowy. Funkcja
straty przyjmuje wtedy postać:

Qτ (T) = 1
N

K
∑

k=1
(yτk − y true

τk )2 (6.3)

Mając już metodę budowania drzewa musimy ustalić kryterium, kiedy zaprzestać dodawa-
nia następnych gałęzi. Narzucającym się sposobem byłoby zaprzestanie dodawania kolejnych
podziałów, gdy następny nie wpływa znacząco na zmniejszenie funkcji straty. Niestety prak-
tyka wskazuje, że często żadna z nowo dodanych gałęzi nie powoduje znaczącej redukcji straty
i dopiero po kilku krokach i dodaniu kilku gałęzi znajdowany jest następny podział znacznie
ją redukujący. Stąd też lepszym kryterium kończącym dodawanie gałęzi jest liczba przypad-
ków ze zbioru treningowego wpadających do danego liścia. Gdy spadnie poniżej ustalonego
progu procedura jest przerywana. Tak otrzymane drzewo jest przeważnie za duże i należy go
przyciąć za pomocą stosownych algorytmów (ang. pruning).

Przycinanie drzewa zawsze jest kompromisem pomiędzy „jakością” odwzorowania zbioru
treningowego, a wielkością użytego drzewa. Innymi słowy lepiej może generalizować drzewo
prostsze, trochę nawet gorzej odwzorowujące zbiór treningowy, niż duże z wielką liczbą liści.
Powszechnie stosowanymi algorytmami są expected error pruning oraz cost complexity
pruning:

Expected error pruning [123]: Dla każdego liścia lub rozgałęzienia możemy policzyć es-
tymowany błąd statystyczny: σ = √

p · (1 − p)/N gdzie N jest liczbą przypadków ze
zbioru treningowego przypadających na dany liść, a p (ang. purity, czystość) jest zde-
finiowane jako stosunek liczby przypadków sygnałowych do całkowitej liczby przypad-
ków p = NS/N (p = 0 dla zbioru składającego się tylko z przypadków tła, p = 1 dla
przypadków sygnałowych a p = 1/2 gdy połowę przypadków stanowią przypadki sy-
gnałowe). W tej metodzie usuwane są rekursywnie wszystkie rozgałęzienia, dla których
błąd poprzedniego rozgałęzienia jest mniejszy od kombinowanych błędów rozgałęzień
będących bezpośrednio poniżej.

Cost complexity pruning [124]: W tej metodzie porównywana jest liczba rozgałęzień w ca-
łym poddrzewie poniżej danego rozgałęzienia do poprawy klasyfikacji przez to pod-
drzewo w stosunku do pojedynczego rozgałęzienia stanowiącego jego korzeń. Jako
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miarę skuteczności możemy przyjąć R = max(p, 1−p) (dla drzewa klasyfikującego) lub
kwadratową funkcję straty (dla regresji), które przyjmują minimum dla klasyfikatora
nierozróżniającego sygnału od tła. Zatem możemy zdefiniować wielkość:

ρ = R(rozgałęzienie) − R(poddrzewo)
n − 1 , (6.4)

gdzie n jest liczbą rozgałęzień w poddrzewie. Rozgałęzienia z najmniejszymi warto-
ściami R są usuwane rekursywnie aż do momentu, gdy najmniejsze ρ jest większe od
zadanego progu.

Należy pamiętać, że wszystkie cięcia w typowym drzewie decyzyjnym są równoległe do
jednej z osi układu zmiennych dyskryminujących. Tak więc efektywne cięcie pod kątem 45◦

w układzie dwóch zmiennych wymaga bardzo rozbudowanego drzewa z dużą liczbą liści.
Także każdy liść jest przypisany do jednego i tylko jednego obszaru w przestrzeni zmiennych
dyskryminujących, a więc dla wszystkich przypadków z tego obszaru drzewo będzie genero-
wało tę samą odpowiedź. Jest to wadą szczególnie w przypadku regresji, gdyż dla otrzymania
choć w przybliżeniu ciągłej funkcji konieczne jest stosowanie bardzo dużych drzew o wielu
liściach.

Często podnoszonym argumentem na korzyść drzew decyzyjnych jest to, że są łatwo
czytelne dla człowieka. Tak jest jednak tylko w przypadku ręcznie tworzonych drzew, gdyż
struktura automatycznie generowanego drzewa jest bardzo czuła na detale zbioru treningo-
wego. Drobna zmiana w danych treningowy może skutkować diametralną zmianą struktury
drzewa [125].

6.2 Uczenie zespołowe

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej cechy drzew decyzyjnych można się zastanowić,
co by było, gdyby połączyć ze sobą wiele drzew trenowanych w różny sposób na tym samym
wyjściowym zbiorze treningowym i używać ich uśrednionych wyników? Na pewno stracimy
wtedy na czytelności, która i tak jest problematyczna, ale możemy uzyskać lepsze wyniki i, co
ważne, poprawić stabilność algorytmu względem niewielkich zmian w zbiorze treningowym.

Należy zwrócić uwagę, że taka procedura nie ogranicza się do drzew decyzyjnych, ale
może być zastosowana do dowolnego algorytmu klasyfikacji lub regresji. Okazuje się, że
łącząc słabe klasyfikatory można uzyskać nowy, silny klasyfikator.

Takim algorytmem jest np. bagging uśredniający wyniki wielu klasyfikatorów. Interesu-
jącym algorytmem jest boosting, w którym poszczególne modele są trenowane sekwencyjnie
a funkcja straty użyta do trenowania następnego modelu zależy od wyników poprzedniego tre-
ningu. Metody te zostaną omówione w następnych podrozdziałach, a ciekawe wprowadzenie
do zagadnień uczenia zespołowego można znaleźć w wykładach [126].

6.2.1 Bagging

Najprostszą metodą utworzenia „komitetu” wielu klasyfikatorów jest uśrednienie ich wy-
ników. Gdybyśmy mieli wiele zbiorów treningowych, można by na każdym wytrenować kla-
syfikator. Jeśli każdy z nich byłby nieobciążony (ang. unbiased), a jednocześnie był w stanie
odwzorowywać skomplikowany układ, to poprzez procedurę uśredniania błędy kasowałyby się
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Rysunek 6.2: Przykład dopasowania wielomianów siódmego stopnia (linia czarna, przery-
wana) do zbioru treningowego składającego się z 20 punktów generowanych z funkcji sinus
(linia czerwona), wraz ze średnią z 40 wielomianów (linia niebieska). Widać, że choć żaden
z wielomianów nie odtwarza dobrze funkcji sinus, to ich średnia jest jej dobrą aproksymacją.

i otrzymalibyśmy polepszony klasyfikator. Analogii można szukać w dopasowywaniu funkcji
do danych. Mając skomplikowaną funkcję możemy wygenerować za jej pomocą N zbiorów
danych i do każdego dopasować wielomian odpowiednio wysokiego stopnia tak, aby dopasowa-
nie było nieobciążone. Biorąc średnią ze wszystkich dopasowań otrzymamy funkcję zbliżoną
do oryginalnej (rys. 6.2).

W praktyce mamy oczywiście do dyspozycji tylko jeden zbiór treningowy i korzystając
z niego musimy znaleźć metodę trenowania różnych klasyfikatorów wchodzących w skład
komitetu. Jedną z metod jest bootstrap [127], gdzie losujemy N elementów z N -elementowego
zbioru treningowego dopuszczając powtórzenia. W wylosowanej próbie brakować będzie nie-
których elementów z pierwotnego zbioru treningowego, a inne będą się powtarzać.

Taką procedurę możemy zastosować do problemu regresji. Generujemy M zbiorów tre-
ningowych metodą bootstrap i dla każdego z nich trenujemy nasz model ym(x). Wynik
otrzymany przez uśrednienie wyników poszczególnych modeli (komitet) dany jest jako:

ykomitet(x) = 1
M

M
∑

m=1
ym(x) . (6.5)

Procedurę tę nazywamy bagging [128].
Teraz spróbujmy oszacować błąd tej metody. Prawdziwa funkcja, z której jest generowany

zbiór treningowy dana jest jako h(x), zatem możemy zapisać każdy z modeli jako sumę
prawdziwej funkcji i błędu:

ym(x) = h(x) + εm(x) . (6.6)

W takim razie średni błąd kwadratowy dla pojedynczego modelu przyjmuje postać:

Em = 1
N

N
∑

n=1
εm(xn)2 , (6.7)
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a dla komitetu złożonego z M modeli (6.5):

Ekomitet = 1
N

N
∑

n=1







[

1
M

M
∑

m=1
εm(xn)

]2




. (6.8)

Jeśli średnia błędów wynosi zero (estymator nieobciążony) i błędy są nieskorelowane, czyli:

1
N

N
∑

n=1
εm(xn) = 0 (6.9)

1
N

N
∑

n=1
εm(xn)εm(xl) = 0 dla m 6= l ,

to wtedy:

Ekomitet = 1
M2N

M
∑

m=1

N
∑

n=1
εm(xn)2 . (6.10)

Zauważmy, że średni błąd wytrenowanych modeli działających indywidualnie wynosi:

Eśredni = 1
MN

M
∑

m=1

N
∑

n=1
εm(xn)2 , (6.11)

a więc:

Ekomitet = 1
M

Eśredni . (6.12)

Otrzymany wynik sugeruje, że dzięki zastosowaniu procedury bagging zredukowaliśmy błąd
M -krotnie w porównaniu z pojedynczym modelem. Niestety, wniosek ten opiera się na zało-
żeniu, że błędy poszczególnych modeli są nieskorelowane. W praktyce są one silnie skorelo-
wane, gdyż poszczególne zbiory treningowe mają wiele wspólnych punktów, co powoduje, że
redukcja błędu jest znacznie mniejsza.

6.2.2 Metoda lasów losowych (Random Forest)

Metoda lasów losowych (ang. Random Forest) została zaproponowana przez Leo Breimana
[129] i stanowi dalsze rozwinięcie metody bootstrap. W pierwszym kroku procedury K razy
losujemy N elementów z N -elementowego zbioru treningowego dopuszczając powtórzenia.
Wykorzystując każdy z utworzonych zbiorów budujemy drzewa klasyfikacyjne, gdzie proces
budowy modyfikujemy tak, aby w każdym węźle dokonać wyboru najlepszego podziału nie
na podstawie wszystkich, ale tylko m wylosowanych atrybutów pomijając pozostałe. Drzewa
budujemy bez przycinania. Postępując w ten sposób otrzymujemy K drzew. W przypadku
problemu klasyfikacji metodą głosowania przyznajemy klasyfikowanemu przypadkowi klasę,
którą wskaże większość drzew, a w przypadku regresji bierzemy uśrednione wskazanie wszyst-
kich drzew. Metoda ta nosi nazwę Forest-RI (ang. Random Input).

Jej modyfikacją jest Forest-RC (ang. Random Combination), gdzie dla każdego rozgałęzie-
nia sieci tak samo jak dla Forest-RI wybieramy m atrybutów, ale następnie sumujemy wyniki
z wagami wylosowanymi z rozkładu jednostajnego na przedziale [−1, 1]. Powtarzając opera-
cję f -krotnie otrzymujemy f nowych atrybutów, z których każdy jest kombinacją liniową m

zmiennych.
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6.2.3 Wzmacnianie (boosting)

Jest to bardzo popularna metoda kombinowania wielu klasyfikatorów, nawet słabych, w je-
den klasyfikator o sile przewyższającej każdy z poszczególnych klasyfikatorów. Metodę tę
opracowali Y. Freund oraz R. E. Schapire w roku 1996 [118, 119]. Metoda ta, oryginalnie
opracowana dla problemu klasyfikacji, daje dobre rezultaty także wtedy, kiedy klasyfikatory
składowe są „słabe”, czyli tylko trochę lepsze niż klasyfikacja przypadkowa. Metoda ta została
rozszerzona na regresję przez Friedmana [130].

Główną różnicą pomiędzy metodą wzmacniania, a opisanymi uprzednio metodami bag-
ging i random forest jest to, że składowe klasyfikatory są trenowane sekwencyjnie i każdy
następny klasyfikator do treningu wykorzystuje wagi uzyskane na podstawie wyników uzy-
skanych za pomocą poprzedniego klasyfikatora. W szczególności punkty, które zostały źle
sklasyfikowane przez jeden klasyfikator, uzyskują wyższą wagę i jako takie są używane do tre-
nowania następnego klasyfikatora. Po wytrenowaniu wszystkich klasyfikatorów pracujących
jako „komitet” klasyfikatorów uzyskany rezultat jest wynikiem głosowania. Każdy klasyfikator
ma przy tym przypisaną odpowiednią wagę. Chociaż procedurę wzmacniania stosuje się naj-
częściej do drzew decyzyjnych (BDT- Boosted Decision Trees), jednakże procedura ta może
być używana do dowolnych klasyfikatorów.

Zajmiemy się teraz najpopularniejszym algorytmem z tej rodziny - metodą AdaBoost [118]
(ang. Adaptive Boosting). Załóżmy, że mamy klasyfikator, który klasyfikuje dane na dwie
klasy (np. sygnał i tło), a w zbiorze treningowym dla każdego wektora wejściowego xi mamy
odpowiedź ti przyjmującą wartość -1 lub 1. Każdemu wektorowi ze zbioru treningowego
przypisujemy wagę wi, która początkowo jest taka sama dla każdego wektora, czyli 1/N , gdzie
N jest liczebnością zbioru treningowego. Zakładamy też, że potrafimy wytrenować pojedynczy
klasyfikator na danych z wagami i będzie on zwracał funkcję y(x) przyjmującą wartości -1
lub 1. Algorytm AdaBoost trenujący M klasyfikatorów działa w następujący sposób:

1. Przypisz wszystkim wektorom ze zbioru treningowego wagę wi = 1/N .

2. Dla m = 1, . . . , M :

(a) Wytrenuj klasyfikator ym(x) na zbiorze treningowym. Trening polega na minima-
lizacji funkcji:

Jm =
N
∑

n=1
wm

n I (ym(xn) 6= tn) , (6.13)

gdzie I (ym(xn) 6= tn) = 1 dla ym(xn) 6= tn a zero w przeciwnym wypadku.

(b) Oblicz wielkość:

εm =
∑N

n=1 wm
n I (ym(xn) 6= tn)
∑N

n=1 wm
n

, (6.14)

a następnie:

αm = 1
2 ln 1 − εm

εm

. (6.15)

(c) Zmień wartości wag poszczególnych wektorów w zbiorze treningowym:

wm+1
n =











wm
n

Zm
eαm dla ym(xn) 6= tn

wm
n

Zm
e−αm dla ym(xn) = tn

, (6.16)
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Rysunek 6.3: Ilustracja algorytmu wzmacniającego zastosowanego do prostych cięć zasto-
sowanych do jednej lub drugiej zmiennej. Na każdym rysunku zaznaczona jest liczba cięć
m już zastosowanych wraz z zaznaczonym przerywaną linią ostatnim cięciem oraz zieloną
linią wynikiem zastosowania wszystkich dotychczasowych cięć. Średnica punktu przedstawia
przypisaną mu przy ostatnim cięciu wagę. Rysunek pochodzi z pracy [5].

gdzie Zm jest stosowną normalizacją, tak aby
∑

n wm+1
n = 1.

3. Po wytrenowaniu klasyfikatora wagi αm są użyte raz jeszcze, tym razem nadając wagę
głosowi danego klasyfikatora. Wynik głosowania dany jest jako:

YM (x) = sign

[

M
∑

m=1
αmym(x)

]

. (6.17)

Zauważmy, że wszystkie klasyfikatory trenujemy na tym samym zbiorze danych, jednakże
przy każdym treningu używamy innego zestawu wag. Wagi te zależą od wyników poprzed-
niego treningu, a więc trudno jest trenować równolegle wiele klasyfikatorów. Wagi dobierane
są tak, aby zwiększyć wagę przypadków źle sklasyfikowanych, a zmniejszyć zaklasyfikowa-
nych właściwie. Powoduje to, że w następnej iteracji algorytm będzie bardziej „starał się”
sklasyfikować je prawidłowo.

Po zakończeniu procesu wzmacniania i stworzeniu wielu drzew decyzyjnych decyzja o kla-
syfikacji nowego przypadku jest podejmowana na podstawie głosowania wszystkich drzew.
Każde z nich ma inną wagę określoną w punkcie 3. Przykładowy proces zastosowania al-
gorytmu AdaBoost dla danych dwuwymiarowych i użycia prostych cięć jako klasyfikatorów
przedstawia rys. 6.3.

Wynik działania algorytmu AdaBoost dla przykładowego zbioru dwuwymiarowego poka-
zany jest na rys. 6.4. Widać coraz lepsze dopasowanie klasyfikatora do danych dla kolejnych
iteracji. Porównane są też wyniki procedur boosting i bagging.
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Rysunek 6.4: Działanie algorytmu AdaBoost dla przykładowego zbioru dwuwymiarowego. Ry-
sunki pokazują rezultaty działania klasyfikatora po pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej
i setnej iteracji. Kolor zielony i czerwony oznaczają klasy, a rozmiar punktu jest proporcjo-
nalny do przypisanej mu wagi. Linia ciągła obrazuje działanie kombinowanego klasyfikatora.
Dla pierwszych czterech rysunków linią przerywaną zaznaczono granice klas otrzymanych
z poszczególnych klasyfikatorów. Dla dwóch ostatnich rysunków linią przerywaną zaznaczono
granice otrzymane za pomocą algorytmu bagging. Rysunek pochodzi z pracy [131].

Procedura wzmacniania jako minimalizacja błędu

Opisana powyżej procedura wzmacniania została opracowana w 1996 roku, a w 2000 roku
Friedman [132] podał jej prostą interpretację jako sekwencyjną minimalizację wykładniczej
funkcji straty. Postaramy się pokrótce prześledzić to podejście.

Weźmy wykładniczą funkcję straty określoną jako:

E =
N
∑

n=1
e−tnfm (xn ) , (6.18)

gdzie tn = ±1 jest wartością odpowiedzi n-tego wektora zbioru treningowego, a fm(xn) jest
złożonym klasyfikatorem będącym kombinacją liniową bazowych klasyfikatorów yl(x):

fm(x) = 1/2
m
∑

l=1
αlyl(x) . (6.19)

Należy zminimalizować funkcję E względem zarówno wag αl jak i parametrów bazowych
klasyfikatorów yl(x). Teraz spróbujmy przeprowadzić minimalizację w sposób sekwencyjny.
Zamiast minimalizować globalną funkcję straty załóżmy, że klasyfikatory y1(x), . . . , ym−1(x)
są ustalone tak samo jak ich wagi α1, . . . , αm−1, a minimalizacja jest przeprowadzana tylko
względem ym(x) oraz αm .
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Równanie 6.18 możemy przedstawić jako sumę składników zależnych od ym(x) i αm oraz
pozostałych, które traktujemy jako stałe:

E =
N
∑

n=1
e−tnfm−1(xn)− 1

2 tnαmym (xn) (6.20)

=
N
∑

n=1
w (m)

n e− 1
2 tnαmym(xn)

gdzie w
(m)
n = exp (−tnfm−1(xn)) może być traktowane jako stała, gdyż nie zależy od ym(x) ani

od αm . W następnym kroku dzielimy przypadki na dobrze (tn = ym(xn)) i źle sklasyfikowane
(tn 6= ym(xn)):

E = e−αn/2 ∑

n:(tn=ym(xn ))
w (m)

n + eαn/2 ∑

n:(tn 6=ym(xn ))
w (m)

n (6.21)

= (

eαn/2 − e−αn/2)
N
∑

n=1
w (m)

n I(ym(xn) 6= tn) + e−αn/2
N
∑

n=1
w (m)

n .

Widzimy teraz, że drugi człon równania jest niezależny od ym(x), a minimalizując E wzglę-
dem ym(x) otrzymamy równanie 6.13. Podobnie minimalizując ze względu na αm otrzymamy
równanie 6.15. Uzyskujemy równania z definicji algorytmu AdaBoost.

Jeśli znajdziemy ym(x) i αm to z równania 6.20 wynika, że wagi wektorów ze zbioru
treningowego są w każdym cyklu treningowym modyfikowane według równania:

w (m+1)
n = w (m)

n e− 1
2 tnαmym(xn) (6.22)

= w (m)
n e−αm/2eαmI(ym (xn )6=tn) .

Otrzymane równanie różni się od 6.16 tylko czynnikiem exp(−αm/2), który jest czynnikiem
stałym i możemy go pominąć. Tak więc minimalizując wykładniczą funkcję straty otrzyma-
liśmy przepis na sekwencyjny trening z wagami opisany w definicji AdaBoost.

Inne funkcje straty

Jak pokazaliśmy, użycie wykładniczej funkcji błędu prowadzi do algorytmu AdaBoost
zaproponowanego przez Freunda i Schapire. Narzuca się pytanie, czy można użyć innych
funkcji błędu i jak wpłynie to na algorytm wzmacniania. Już w 1998 roku Breiman [133]
zaobserwował, że AdaBoost charakteryzuje się bardzo dobrą generalizacją, czyli zdolnością
klasyfikowania nowych danych, ale z uwagi na wykładniczą funkcję straty jest on wrażliwy
na szum, czyli błędy w danych. Spowodowane jest to charakterem wykładniczej funkcji straty,
która rośnie bardzo szybko wraz ze wzrostem błędu.

Aby zmniejszyć wrażliwość algorytmu na szum Friedman zaproponował nowe metody
wzmacniania z użyciem innych funkcji straty [130]. Powodem zastosowania wolniej rosnących
funkcji straty było zmniejszenie kary za źle sklasyfikowany punkt bardzo odbiegający od
pozostałych (ang. outliers), co wpływa na większą stabilność algorytmu.

Przykładowe funkcje straty stosowane w algorytmach wzmacniających typu boosting, wraz
z nazwami algorytmów, są wymienione w tabeli 6.2.3 oraz przedstawione na rys. 6.5. Więcej
na temat różnych funkcji straty można znaleźć np. w pracach [130, 126]. Bardzo ciekawe jest



6.2.3. Wzmacnianie (boosting) 81

v

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

E
(v

)

0

1

2

3

4

5

6

7
wykladnicza

prawdopodobienstwa

najmn. kwadratów

liniowa

zero-jedynkowa

Rysunek 6.5: Funkcje straty stosowane w algorytmach wzmacniających (boosting).

zestawienie różnych algorytmów typu boosting, z różnymi funkcjami straty, przedstawione
w pracy [134] przez członków kolaboracji Mini-BooNE. Autorzy, poszukując optymalnego al-
gorytmu identyfikacji w swoim eksperymencie, testowali na symulowanych danych siedem
różnych metod wzmacniania drzew decyzyjnych, a także metodę lasów losowych. W konklu-
zji autorzy rekomendują algorytm AdaBoost, aczkolwiek pamiętać należy, że wybór ten jest
optymalny dla konkretnego zagadnienia w danym eksperymencie.

Nazwa funkcji i równanie E(v) Nazwa algorytmu
wykładnicza e−v AdaBoost
prawdopodobieństwa log (1 + e−v) LogitBoost
najmniejszych kwadratów (1 − v)2 SquareBoost
liniowa max(1 − v, 0) SVM
zero-jedynkowa sign(v)

Tablica 6.1: Popularne funkcje straty stosowane w algorytmach wzmacniających (boosting).
Zmienna v oznacza tnfm(xn)) z równ. 6.18.

Przyjrzyjmy się, jak działa algorytm LogitBoost używający funkcji straty E(v) = log(1 +
exp (−v)) [130] (v oznacza tnfm(xn)), porównaj równ. 6.18). Załóżmy dla prostoty, że klasyfikacja
jest przeprowadzana dla dwóch klas, „sygnał” i „tło”. Oznaczmy także:

y∗
i = (yi + 1)/2, y∗

i ∈ {0, 1} . (6.23)

Algorytm wzmacniający LogitBoost jest algorytmem iterującym, a więc dla M iteracji uzysku-
jemy addytywną funkcję klasyfikującą:

F (x) =
M
∑

m=1
fm(x) , (6.24)

gdzie fm(x) jest funkcją odpowiedzi dla pojedynczego drzewa. Funkcja odpowiedzi algorytmu
LogitBoost parametryzuje prawdopodobieństwo warunkowe p(x) = P(y∗ = 1|x) jako:

p(x) = eF (x)

eF (x) + e−F (x) . (6.25)

W skrócie algorytm LogitBoost działa w następujący sposób:
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1. Inicjalizacja wag: wi = 1/N , gdzie i = 1, . . . , N , oraz F (x) = 0 i p(xi) = 1/2 (estymowane
prawdopodobieństwo).

2. Powtarzaj dla m = 1, . . . , m:

(a) Oblicz odpowiedzi i nowe wagi:

zi = y∗
i − p(xi)

p(xi)(1 − p(xi)) (6.26)

wi = p(xi)(1 − p(xi)) (6.27)

(b) Dopasuj, używając wag wi , metodą najmniejszych kwadratów funkcję fm(x) do
punktów xi. W tym kroku trenowany jest ponownie klasyfikator tak, aby zmini-
malizować sumę kwadratów

∑

i(zi − xi)2.
(c) Podstaw:

F (xi) Î F (xi) + 1
2 fm(xi) (6.28)

p(xi) Î eF (xi)

eF (xi) + e−F (xi) (6.29)

3. Jako obliczony klasyfikator weź:

sign(F (x)) = sign(
M
∑

m=1
fm(x)) (6.30)

Autorzy [130] proponują, oprócz opisanego powyżej LogitBoost także inne algorytmy, między
innymi Real AdaBoost, będący zmodyfikowaną wersją pierwotnego AdaBoost oraz Gentle
AdaBoost minimalizujący średni błąd kwadratowy metodą Newtona, podobnie jak LogitBoost.
Autorzy porównali właściwości tych metod używając jako zbioru danych koncentrycznych, 10-
cio wymiarowych sfer. Trening przeprowadzano zarówno używając najmniejszych możliwych
drzew z jednym tylko rozgałęzieniem (ang. stumps) oraz drzew z ośmioma końcowymi liśćmi.
Jak widać na rysunku 6.6 dla małych drzew („stumps”) tradycyjny algorytm AdaBoost ma
zbieżność dużo wolniejszą niż pozostałe testowane wersje, które po około 200 iteracjach
znajdują optymalną klasyfikację. Przy większych drzewach efekt jest już trudno zauważalny.

Także porównanie na tych samych danych pomiędzy procedurami Bagging oraz Discrete
AdaBoost i Real AdaBoost (rys. 6.7) pokazuje przewagę Real AdaBoost dla małych drzew typu
„stumps” oraz lepszą zbieżność algorytmów typu Boosting niż Bagging, w szczególności dla
małych rozmiarów drzew decyzyjnych.

Z tych porównań mogłoby wynikać, że metody oparte na algorytmie Boosting, szczególnie
po zastosowaniu kwadratowej funkcji straty, dają zawsze lepsze rezultaty. W pracy [135] Thomas
Dietterich porównywał oryginalny algorytm AdaBoost z Bagging. Jak można się spodziewać
stwierdził, że w większości przypadków AdaBoost daje lepsze wyniki, niż Bagging. Jednakże
zależność ta zmienia się, jeśli dodać szum do danych. Okazuje się, że AdaBoost nadaje zbyt
dużą wagę przypadkom, które w wyniku szumu znalazły się w obszarze innej klasy. Algorytm
staje się niestabilny i czuły na przypadki znacznie odbiegające od reszty przypadków swojej
klasy (ang. outliers), więc i klasyfikacja jest obarczona dużym błędem. Dla tego typu danych,
często występujących w analizach fizycznych, odpowiedniejszy może okazać się Bagging [136].
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Rysunek 6.6: Porównanie zależności błędu dla różnych algorytmów wzmacniających (Bo-
osting) dla klasyfikacji na dwie klasy w funkcji liczby iteracji. Widać, że dla „stumps” (bardzo
małych drzew decyzyjnych z jednym tylko rozgałęzieniem) zbieżność Discrete AdaBoost jest
gorsza, niż pozostałych algorytmów. Rysunek pochodzi z pracy [132].

Regresja

Zamiast, jak w przypadku klasyfikacji, przypisywać do każdego liścia drzewa przynależ-
ność do jednej z klas, możemy przypisać mu liczbę rzeczywistą. Drzewo takie będzie dla
każdego wektora wejściowego zwracać liczbę rzeczywistą, przy czym maksymalna liczba róż-
nych wartości wyjściowych odpowiada liczbie liści w drzewie. Jeśli użyjemy jednej z procedur
wzmacniających, to końcowy rezultat będzie uśrednioną odpowiedzią wielu drzew decyzyj-
nych. Taka funkcja odpowiedzi jest dużo bardziej ciągła, niż pojedynczego drzewa, i może
stanowić dobrą aproksymację dowolnej funkcji. Mówimy wtedy o regresji.

Już procedury zaproponowane w pracy [132], a pokrótce omówione powyżej, umożliwiają
zastosowanie procedury boosting do regresji. Ogólnie można powiedzieć, że we wszystkich
metodach, gdzie minimalizowana jest suma kwadratów różnic pomiędzy odpowiedzią drzew
decyzyjnych a żądaną sygnaturą klasy możemy zamiast sygnatury klasy użyć prawdziwej
wartości funkcji wyjściowej, znanej ze zbioru treningowego.

Wykorzystanie drzew decyzyjnych do regresji otwiera nowe możliwości zastosowania w fi-
zyce wysokich energii. Można je stosować nie tylko do klasyfikacji przypadków lub zareje-
strowanych cząstek, ale także np. do kalibracji, gdzie wartościami wejściowymi mogą być
odczyty detektora, a wyjściową np. energia zarejestrowanej cząstki.
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Rysunek 6.7: Porównanie zależności błędu dla algorytmu typu Bagging oraz dwóch typu
Boosting (Discrete AdaBoost i Real AdaBoost) dla klasyfikacji na dwie klasy w funkcji liczby
iteracji. Widać, że różnice są największe dla najprostszych drzew decyzyjnych („stumps”),
oraz że największy błąd otrzymujemy w przypadku algorytmu Bagging. Rysunek pochodzi
z pracy [132].

Odporność na przeuczenie

Algorytmy wzmacniające mają jeszcze jedną ważną cechę. Rysunek 6.8 przedstawia rezultat
użycia algorytmu AdaBoost do separacji przypadków mSUGRA3 [137] od przypadków tt̄ przy
energiach akceleratora LHC [138]. Po zastosowaniu klasyfikatora do zbioru danych treningo-
wych widać, że błąd klasyfikacji spada wykładniczo do zera wraz ze wzrostem liczby użytych
drzew decyzyjnych. Przy wielkiej liczbie drzew prawie wszystkie przypadki zostaną sklasyfiko-
wane prawidłowo. Takie zachowanie jest przeważnie objawem przetrenowania klasyfikatora,
które zostaje zbyt dobrze dopasowany do danych treningowych. Tym samym błąd klasyfi-
kacji dla niezależnego zbioru testowego powinien rosnąć. Jednak nic takiego nie widzimy,
dla zbioru testowego błąd pozostaje w zasadzie stały! Oznacza to, że zastosowany algorytm
AdaBoost jest nadspodziewanie odporny na przeuczenie. Ta własność algorytmów boosting

3Minimalna Supergrawitacja (skrót: mSUGRA z ang. Minimal SUperGRAvity) – minimalna wersja super-
grawitacji, czyli fizycznej teorii pola łączącej supersymetrię z ogólną teorią względności.
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Rysunek 6.8: Błąd klasyfikacji jako funkcja liczby drzew decyzyjnych użytych w algorytmie
wzmacniającym (boosting). Rzuca się w oczy, że podczas gdy błąd dla zbioru treningowego
spada wykładniczo do zera to błąd dla statystycznie niezależnego zbioru testowego pozostaje
na stałym poziomie. Rysunek pochodzi z pracy [98].

była obserwowana wielokrotnie i ciągle jest przedmiotem studiów.
Można powiedzieć, że odporność na przeuczenie nie jest cechą znaczącą, bowiem zawsze

można przerwać proces boostingu na mniejszej liczbie drzew. Nie potrzebujemy większej
liczby drzew dla przeprowadzenia poprawnej klasyfikacji. Nie jest tak w przypadku ciągłej
aproksymacji klasyfikatora (np. w przypadku regresji lub ciągłej aproksymacji prawdopodo-
bieństwa). Ponieważ pojedyncze drzewo decyzyjne daje na wyjściu tylko tyle różnych wartości,
ile ma liści, więc uśrednienie po większej liczbie drzew daje gładszy przebieg funkcji wyj-
ściowej. Dlatego też użycie większej liczby drzew decyzyjnych jest w pewnych wypadkach
użyteczne. Główną zaletą odporności na przeuczenie jest to, że wydajność klasyfikacji bardzo
słabo zależy od liczby drzew zbudowanych z użyciem algorytmu typu boosting, a więc nie
trzeba dokładnie wybierać momentu, w którym należy przerwać trening.

W ostatnich latach pojawiło się wiele algorytmów opartych na boostingu i ten dział analizy
wielowymiarowej jest bardzo silnie rozwijany. Oprócz wspomnianego już algorytmu LogitBo-
ost, mającego solidne podstawy teoretyczne, powstało wiele innych, w tym bazujące głównie
na badaniach empirycznych MultiBoosting [139], DOOM [140] czy AveBoost [141].

6.3 Zastosowania

Drzewa decyzyjne są szeroko stosowane w różnych dziedzinach i stały się jednym z bar-
dziej popularnych algorytmów analizy wielu zmiennych. Przykłady zastosowań w ekspery-
mentach D∅ oraz ATLAS są przedstawione w rozdziałach 7.1 i 7.3.

Jako jeszcze jeden przykład można podać eksperyment Mini-BooNE poszukujący oscy-
lacji neutrin [142]. Eksperyment ten stosuje algorytm BDT do klasyfikacji przypadków jako
pochodzących z oddziaływania νe (przypadki z elektronem) lub νµ (z mionem lub produkcją
π0). Rysunek 6.9 przedstawia wygląd poszczególnych klas przypadków w detektorze oraz po-
równanie odrzucania tła dla sieci neuronowych oraz BDT. Zastosowanie drzew decyzyjnych
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daje lepsze rezultaty niż sieci neuronowe [143].
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Rysunek 6.9: Przypadki z oddziaływaniem νe i νµ w eksperymencie Mini-BooNE (po lewej)
oaz porównanie ich selekcji za pomocą BDT oraz sieci neuronowej (po prawej). Wykres
pokazuje stosunek wydajności dla tła z użyciem sieci neuronowej i BDT. Rysunek pochodzi
z pracy [143].

Również kolaboracja BaBar w laboratorium SLAC w Stanach Zjednoczonych z powo-
dzeniem używa Bagged Decision Trees do selekcji sygnału z tła. Przykładem może być
poszukiwanie rzadkich rozpadów B Ï Kνn̄u, gdzie używający wielu zmiennych algorytm
jest użyty do selekcji słabego sygnału i jego zastosowanie poprawia górne ograniczenie na
występowanie takich przypadków [144].



Rozdział 7

Przykłady zastosowań analizy wielu
zmiennych w eksperymentach ATLAS
i D∅

7.1 Identyfikacja hadronowych rozpadów tau w ekspery-
mencie ATLAS

ATLAS (akronim od A Toroidal LHC ApparatuS) jest jednym z dwóch detektorów ogól-
nego zastosowania (drugim jest CMS) działających na akceleratorze LHC w CERNie. Jego
rozmiary to 44 m długości, średnica 25 m, waga 7000 t, a został zaprojektowany do reje-
strowania i identyfikacji jak najszerszego spektrum cząstek produkowanych w zderzeniach
proton-proton. Detektor jest dostosowany do precyzyjnych pomiarów czteropędów cząstek
oraz pozwala na ich identyfikację. Pozwala to na rejestrację wielu fizycznych kanałów rozpadu
nowych cząstek produkowanych w wysokoenergetycznych oddziaływaniach, będąc idealnym
urządzeniem do wykrycia nowych zjawisk i nowych cząstek. Jest to podyktowane tym, że głów-
nym zadaniem detektora ATLAS jest umożliwienie badań nad szerokim zakresem problemów
fizycznych, takich jak poszukiwanie nowych, ciężkich bozonów (na czele z bozonem Higgsa),
cząstek supersymetrycznych czy też zjawisk pochodzących od nowych, nieznanych dotąd pro-
cesów fizycznych przy energiach kilku TeV. Budowa eksperymentu ATLAS jest pokazana na
rys. 7.1 [145].

7.1.1 Hadronowe rozpady leptonów tau

Leptony tau odgrywają znaczącą rolę w poszukiwaniu zjawisk nowej fizyki w ekspery-
mencie ATLAS, takich jak produkcja i rozpady bozonów Higgsa, rozpady cząstek supersyme-
trycznych oraz wiele innych [146]. Są także sygnaturą licznych procesów w ramach Modelu
Standardowego, takich jak Z Ï ττ czy W Ï τν, które stanowią tło dla poszukiwanych,
nowych procesów, z drugiej strony same mogą być obiektem analizy. Ich badanie daje moż-
liwość zademonstrowania skuteczności identyfikacji tau przez eksperyment ATLAS, a także
umożliwia kalibrację zarówno samych detektorów, jak i algorytmów rekonstrukcji. Przekroje
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Rysunek 7.1: Przekrojowy widok detektora ATLAS. Jego przybliżone rozmiary to 44 m dłu-
gości, 25 m średnicy oraz waga 7000 t. Rysunek pochodzi z pracy [145].

czynne na te procesy nie zostały nigdy wcześniej zmierzone przy tak dużych energiach, stąd
też ich pomiar jest interesującym zadaniem sam w sobie.

Leptony tau rozpadają się hadronowo tworząc dżety w 64.8% przypadków, w pozostałych
przypadkach rozpadają się leptonowo na elektron lub mion: τ → eνeντ z prawdopodobień-
stwem 17.9% oraz τ → µνµντ z prawdopodobieństwem 17.4% [147]. W około 77% rozpadów
hadronowych produkowana jest tylko jedna naładowana cząstka pozostawiająca ślad w detek-
torach torów cząstek: τ Ï ντ + π± + nπ0, a w około 23% powstają trzy naładowane ślady:
τ Ï ντ + 3π± + nπ0 [147]. Pierwszy rodzaj rozpadów nazywamy 1-prong, a drugi 3-prong.

Jednakże rekonstrukcja i identyfikacja hadronowych rozpadów leptonów tau nie jest pro-
sta. Produkcja przypadków QCD z wieloma dżetami, które mogą być pomylone z tymi pocho-
dzącymi z rozpadów tau, ma przekrój czynny o rzędy wielkości przewyższający interesujące
nas procesy [146]. Stąd też konieczność użycia technik gwarantujących pełne wykorzystanie
dostępnej informacji w celu identyfikacji dżetów tau z przeważającego tła.

Hadronowy rozpad leptonu tau jest scharakteryzowany przez małą liczbę położonych bli-
sko siebie śladów cząstek (typowo jeden lub trzy) zarejestrowanych w detektorze wewnętrznym
bez dodatkowych cząstek zarejestrowanych wokół nich. Zauważalny czas życia leptonów tau,
wynoszący około cτ = 87µm [147], powoduje zauważalne przesunięcie wtórnego werteksu
w płaszczyźnie poprzecznej. Także energia zdeponowana w kalorymetrach jest bardziej skon-
centrowana, niż w przypadku dżetów QCD, często zawiera silną składową elektromagnetyczną
pochodzącą z neutralnych pionów produkowanych w rozpadach tau (rys. 7.2). Te właściwości
dżetów są wykorzystywane przy ich rekonstrukcji, a następnie identyfikacji z przeważającego
tła dżetów QCD.

Jak wspomniano powyżej, oprócz rozpadów hadronowych leptony tau rozpadają się także
leptonowo. Powstałe elektrony mogą być niepoprawnie zidentyfikowane jako rozpady ha-
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Rysunek 7.2: Dżet pochodzący z hadronowego rozpadu tau (a) oraz dżet QCD zainicjowany
przez gluon.

dronowe tau typu 1-prong. W celu rozróżnienia obu typów rozpadów tau konieczne było
stworzenie oddzielnego algorytmu odrzucającego rozpady elektronowe, gdyż różnią się one
znacznie od dżetów QCD (tzw. weto elektronowe jest opisane w rozdz. 7.1.3).

7.1.2 Algorytmy rekonstrukcji

Algorytm rekonstrukcji hadronowych dżetów tau wykorzystuje obiekty zrekonstruowane
wcześniej na podstawie informacji z poszczególnych detektorów, jak tory cząstek w detektorze
wewnętrznym czy depozyty energii w kalorymetrach. Pierwotnie w systemie rekonstrukcji
eksperymentu ATLAS istniały dwa algorytmy, z których jeden bazował na zrekonstruowanych
torach cząstek a drugi na informacji z kalorymetrów [146]. Obecnie zostały one połączone
w jedną metodę rekonstrukcji, przy czym rozróżnia ona dwa podejścia: rozpoczynające od
klastrów w kalorymetrach (calorimeter-based) oraz od torów cząstek (track-based), przy czym
każdy kandydat na dżet tau może być zrekonstruowany jedną albo obydwoma metodami.

W przypadku rekonstrukcji rozpoczynającej się od klastrów w kalorymetrach punktem
startowym są dżety kalorymetryczne zrekonstruowane z użyciem algorytmu anti-kt [148] (uży-
wając parametru R = 0.4) z tzw. klastrów topologicznych (ang. topoclusters [149]) w kalory-
metrach. Taki dżet musi mieć pęd poprzeczny pT > 10 GeV. W następnym kroku dodawane
są tory cząstek, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie tak rekonstruowanego dżetu
(∆R < 0.2)1. Na podstawie tych torów cząstek określany jest kierunek dżetu.

Rekonstrukcja opierająca się na torach cząstek (track-based) rozpoczyna się od znalezie-
nia toru cząstki o pT > 6 GeV, którego kierunek określa kierunek rekonstruowanego dżetu.
W następnym kroku do tego toru dodawane są następne tory cząstek, które nie są odległe
o więcej niż ∆R < 0.2 i posiadają pT > 1 GeV. Wymagane jest także, żeby nie było dodat-

1 Odległość ∆R określona jest jako ∆R2 = ∆η2 + ∆φ2, gdzie η oznacza pseudopospieszność (ang. pseudo-
rapidity), a φ kąt azymutalny. Z kolei η := − ln [tg(Θ/2)], gdzie Θ jest kątem pomiędzy torem cząstki a osią
wiązki.
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kowych torów w odległości 0.2 < ∆R < 0.4 od pierwotnego toru. Do dżetu dodawana jest
informacja z cel kalorymetru, a jego energia jest obliczana zarówno na podstawie informacji
z kalorymetru, jak i torów cząstek [146].

7.1.3 Identyfikacja dżetów tau na tle dżetów QCD

Opisane procedury rekonstrukcji dżetów tau nie redukują w wystarczającym zakresie tła
pochodzącego z dżetów QCD. Stąd też konieczny jest następny krok analizy, zwany identyfi-
kacją. Odróżnienie dżetów tau nie jest łatwym zadaniem i wymaga użycia wielu zmiennych,
z których żadna pojedynczo nie daje wystarczającej separacji pomiędzy rodzajami dżetów.
Obecnie do identyfikacji dżetów tau używane są proste cięcia, naiwny klasyfikator Bayesa
(także zwany metodą rzutowanych prawdopodobieństw) oraz wzmocnione drzewa decyzyjne
(BDT) [15]. W przeszłości były czynione próby użycia innych metod analizy wielowymiarowej,
ale zostały one zarzucone z uwagi na to, że równoległy rozwój i utrzymanie zbyt wielu metod
identyfikacji byłoby zbyt pracochłonne.Zostaną one opisane w części 7.1.4.

Zmienne identyfikujące

W celu rozróżnienia różnych rodzajów dżetów używany jest szereg zmiennych [15]. Opis
wszystkich zmiennych i ich definicje można znaleźć w dodatku C, a tabela 7.1 pokazuje,
które ze zmiennych są używane w każdym ze stosowanych algorytmów. Rozkłady dla kilku
wybranych zmiennych identyfikujących są pokazane na rys. 7.3. Widać, że żadna ze zmien-
nych samodzielnie nie zapewnia wystarczającej dyskryminacji. W celu osiągnięcia wydajnej
identyfikacji niezbędne jest użycie wielu zmiennych jednocześnie.

Identyfikacja za pomocą cięć

Najprostsza metoda identyfikacji oparta jest na cięciach na niewielkiej liczbie zmiennych
(4 dla przypadków 1-prong, 5 dla pozostałych, patrz tab. 7.1). Pierwsze publikacje ekspery-
mentu ATLAS, w których wykorzystano identyfikację tau, używały identyfikacji za pomocą
cięć (obserwacja rozpadów Z Ï τhτl [150] czy W Ï τν [151], użyte w pierwszych analizach
metody rekonstrukcji i identyfikacji opisane są w [152]). Powodem było to, że opierała się
ona na na kilku, dobrze zrozumianych zmiennych, a sam algorytm klasyfikacji był prosty
i nie wprowadzający obciążenia wyniku.

Naiwny klasyfikator bayesowski

Naiwny klasyfikator bayesowski, zwany też stosunkiem rzutowanych prawdopodobieństw
(ang. projective likelihood ratio LLH), używa pięciu zmiennych, przy czym dla dżetów z jednym
oraz z wieloma torami cząstek są to częściowo inne zestawy zmiennych. Dobierając zmienne
testowano wszystkie zmienne z tab. 7.1, a wybrano z nich tylko te, które dają znaczący wkład,
co najmniej na poziomie kilku procent. Dzięki temu zmniejszone zostały błędy systematyczne
i wzrosła stabilność algorytmu.

Referencyjne rozkłady zmiennych są tworzone oddzielnie dla kandydatów z jednym i wie-
loma torami cząstek, dla różnych przedziałów pędu poprzecznego pT oraz w zależności od
liczby zrekonstruowanych pierwotnych wierzchołków, co przekłada się na liczbę nakładają-
cych się przypadków (ang. pileup). Postępowanie takie ma na celu uzyskanie jak najlepszej
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Rysunek 7.3: Rozkłady przykładowych zmiennych identyfikujących dla symulowanych roz-
padów Z → ττ oraz W → τν (sygnał) oraz przypadków tła zawierających dżety QCD wyse-
lekcjonowanych z danych zebranych w roku 2011. Rysunek pochodzi z pracy [15].
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Zmienna Seperacja dżetów QCD Separacja elektronów
Cięcia LLH BDT Cięcia BDT
1 m 1 m 1 m 1 1

Rtrack • • • • • • •
ftrack • • • • •
fcore • • • • •
N iso

track • • • • •
RCal • • •
fiso •
meff. clusters • •
mtracks • •
S

flight
T • • •

Slead track • •
f2 lead clusters •
f3 lead clusters • •
∆Rmax • •
fEM •
fHT • •
f track
Had • •

E
strip
T,max • •

f track
EM •

RHad •
E iso

T,corr • •

Tablica 7.1: Zmienne identyfikujące używane do rozróżniania hadronowych rozpadów lepto-
nów tau od dżetów QCD za pomocą cięć (Cięcia), stosunku rzutowanych prawdopodobieństw,
nazywanego też naiwnym klasyfikatorem bayesowskim (likelihood ratio LLH) oraz wzmoc-
nionych drzew decyzyjnych (BDT). Wymienione są też zmienne użyte do separacji leptonów
tau od elektronów za pomocą cięć oraz drzew decyzyjnych. Różne zestawy zmiennych są
używane dla kandydatów tau z jednym zrekonstruowanym torem cząstki (1) oraz wieloma
torami (m).

identyfikacji poprzez optymalizację algorytmu w różnych obszarach zmiennych. W celu wy-
gładzenia efektywności identyfikacji na granicach przedziałów pT odpowiedzi obu algorytmów
trenowanych dla graniczących przedziałów pT są uśredniane. Tabela 7.2 przedstawia kategorie
przypadków, dla których optymalizowana jest metoda LLH. Na rys. 7.4 przedstawione są roz-
kłady zmiennej otrzymanej na wyjściu klasyfikatora, oddzielnie dla kandydatów tau z jednym
i z wieloma zrekonstruowanymi torami cząstek.

Wzmocnione drzewa decyzyjne

Wzmocnione drzewa decyzyjne (BDT) są trenowane oddzielnie dla przypadków z jednym
i wieloma zrekonstruowanymi torami cząstek. Także jako oddzielne kategorie traktowane
są przypadki z różną liczbą pierwotnych wierzchołków (1 do 5 oraz więcej niż 5). Pakiet
TMVA (patrz dodatek D) został użyty do treningu drzew decyzyjnych. Rozkłady uzyskanych
zmiennych wyjściowych są przedstawione na rys. 7.5.
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kategorie
Liczba zrekonstruowanych torów w dżecie 1-prong 3-prong

Pęd poprzeczny (GeV) 0 – 45 45 – 100 > 100
Liczba wierzchołków 1 – 3 4 – 7 ≥ 8

Tablica 7.2: Kategorie dżetów tau, dla których stworzone są oddzielne rozkłady zmiennych
używane przez metodę LLH. Dla każdej kategorii algorytm jest trenowany oddzielnie.
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Rysunek 7.4: Rozkłady wyjściowe otrzymane z algorytmu LLH dla hadronowych rozpadów
tau oraz dżetów QCD dla kandydatów z jednym zrekonstruowanym torem (po lewej) oraz
wieloma torami (po prawej). Rysunek pochodzi z pracy [15].

Odrzucanie dżetów QCD

Miarą jakości identyfikacji sygnału jest zależność odrzucania tła od wydajności sygnału
(patrz dodatek B). Na użytek tej analizy wydajność identyfikacji sygnału (dżetów tau) jest zde-
finiowana tak, że wydajność dla sygnału jest normalizowana do liczby dżetów tau z symulacji
Monte Carlo. Natomiast dla tła (dżetów QCD) wydajność jest normalizowana do liczby dżetów
QCD, które zostały zrekonstruowane jako dżety tau przez algorytm rekonstrukcji:

Wydajność dla sygnału:

ε
n-prong
sig = N

tau,n−prong
id

N
tau,n−prong
true

, (7.1)

gdzie N
n−prong
id oznacza liczbę kandydatów tau z n zrekonstruowanymi torami, zaakcep-

towanych przez identyfikację, a Nn−prong
reco liczbę prawdziwych hadronowych rozpadów

tau z n naładowanymi pionami.

Wydajność dla tła:

ε
n-prong
bkg = N

n−prong
id

N
n−prong
reco

, (7.2)

gdzie N
n−prong
id oznacza liczbę kandydatów tau z n zrekonstruowanymi torami, zaakceptowa-

nych przez identyfikację, a Nn−prong
reco liczbę kandydatów tau z n zrekonstruowanymi torami.

Odrzucanie tła, czyli odwrotność wydajności, jest pokazana w zależności od wydajności
identyfikacji sygnału dla wszystkich trzech algorytmów identyfikacji na rys. 7.6. Najlepsze
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Rysunek 7.5: Wyjściowa zmienna klasyfikująca otrzymana z algorytmu BDT dla kandydatów
z jednym zrekonstruowanym torem (po lewej) oraz wieloma torami (po prawej). Rysunek
pochodzi z pracy [15].

wyniki daje identyfikacja za pomocą algorytmu BDT, na drugim miejscu jest naiwny klasyfi-
kator bayesowski LLH. Jest to związane z tym, że BDT jest w stanie wziąć pod uwagę korelacje
pomiędzy zmiennymi, jak i to, że używa on największej liczby zmiennych identyfikujących,
a więc i najwięcej dostępnej informacji.

Signal Efficiency

ATLAS Preliminary

tau performance

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

In
ve

rs
e 

B
ac

kg
ro

un
d 

E
ffi

ci
en

cy

1

10

210

310
Cuts

BDT

Likelihood

 40 GeV≤ 
T

1-prong, 20 GeV < p

-1dt L = 130 pb∫2011 dijet data 

Signal Efficiency

ATLAS Preliminary

tau performance

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

In
ve

rs
e 

B
ac

kg
ro

un
d 

E
ffi

ci
en

cy

1

10

210

310
Cuts

BDT

Likelihood

 40 GeV≤ 
T

3-prong, 20 GeV < p

-1dt L = 130 pb∫2011 dijet data 

Signal Efficiency

ATLAS Preliminary

tau performance

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

In
ve

rs
e 

B
ac

kg
ro

un
d 

E
ffi

ci
en

cy

1

10

210

310
Cuts

BDT

Likelihood

 100 GeV≤ 
T

1-prong, 40 GeV < p

-1dt L = 130 pb∫2011 dijet data 

Signal Efficiency

ATLAS Preliminary

tau performance

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

In
ve

rs
e 

B
ac

kg
ro

un
d 

E
ffi

ci
en

cy

1

10

210

310
Cuts

BDT

Likelihood

 100 GeV≤ 
T

3-prong, 40 GeV < p

-1dt L = 130 pb∫2011 dijet data 

c©ATLAS COLLAB.

Rysunek 7.6: Odrzucanie (odwrotność wydajności) dżetów QCD w funkcji wydajności iden-
tyfikacji dżetów tau dla dżetów z jednym zrekonstruowanym torem cząstki (po lewej) oraz
z wieloma (po prawej), dla niskich (na górze) i wysokich (na dole) pędów poprzecznych pT.
Na rysunkach zaznaczono wyniki dla cięć (cuts), LLH i BDT. Rysunek pochodzi z pracy [15].
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Rysunek 7.7: Rozkłady zmiennych używanych do odróżnienia hadronowych rozpadów tau
od elektronów, pochodzące z symulowanych procesów Z → ττ (sygnał) oraz Z → ee (tło).
Zmienne te są użyte do identyfikacji metodą cięć. Rysunek pochodzi z pracy [15].

Odrzucanie elektronów

Rozróżnienie hadronowych rozpadów tau od elektronów wymaga oddzielnych algoryt-
mów identyfikacji, gdyż metody rozróżniające dżety tau od dżetów QCD bardzo słabo tłumią
tło pochodzące od pojedynczych elektronów. Są one mylone z dżetami tau typu 1-prong,
czyli posiadającymi jeden zrekonstruowany tor cząstki. W tym celu stworzone zostało „weto
elektronowe” (ang. electron veto), czyli zestaw kryteriów redukujących prawdopodobieństwo
zidentyfikowania elektronu jako dżetu pochodzącego z hadronowych rozpadów tau. W tym
przypadku stosowane są dwa algorytmy identyfikacji, używające różnych zmiennych (porów-
naj tab. 7.1): prosta selekcja za pomocą cięć oraz drzewa decyzyjne BDT. Rozkłady czterech
zmiennych identyfikujących użytych do identyfikacji za pomocą cięć są pokazane na rys. 7.7.

Na rys. 7.8 pokazane jest odrzucanie (odwrotność wydajności) elektronów w funkcji wy-
dajności identyfikacji hadronowych dżetów tau typu 1-prong. Porównane są obie metody
identyfikacji: cięcia oraz drzewa decyzyjne BDT. Zastosowanie algorytmu BDT ponownie daje
lepszą identyfikację sygnału.

7.1.4 Testy innych metod analizy wielowymiarowej

W przeszłości w eksperymencie ATLAS testowane były także inne algorytmy analizy wie-
lowymiarowej w celu zastosowania ich do identyfikacji hadronowych rozpadów leptonów tau.



96 7.1. Identyfikacja hadronowych rozpadów tau w eksperymencie ATLAS

Signal Efficiency

ATLAS Preliminary

0.2 0.3 0.4 0.5

tau performance

0.6 0.7 0.8 0.9

In
ve

rs
e 

B
ac

kg
ro

un
d 

E
ffi

ci
en

cy

10

210

310

410
BDT-based electron veto

Cut-based electron veto

 1.37≤| η > 20 GeV, | 
T

1-prong, p

ATLAS Preliminary

Signal Efficiency

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

In
ve

rs
e 

B
ac

kg
ro

un
d 

E
ffi

ci
en

cy

10

210

310

410
BDT-based electron veto

Cut-based electron veto

 1.52≤| η > 20 GeV, 1.37 < | 
T

1-prong, p

tau performance

Signal Efficiency

ATLAS Preliminary

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

In
ve

rs
e 

B
ac

kg
ro

un
d 

E
ffi

ci
en

cy

10

210

3

tau performance

10

410
BDT-based electron veto

Cut-based electron veto

 2≤| η > 20 GeV, 1.52 < | 
T

1-prong, p

Signal Efficiency

ATLAS Preliminary

0.2 0.3 0.4

tau performance

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

In
ve

rs
e 

B
ac

kg
ro

un
d 

E
ffi

ci
en

cy

10

210

310

410
BDT-based electron veto

Cut-based electron veto

| > 2η > 20 GeV, | 
T

1-prong, p

c©ATLAS COLLAB.

Rysunek 7.8: Odrzucanie (odwrotność wydajności) elektronów w funkcji wydajności identy-
fikacji hadronowych dżetów tau 1-prong dla pędów poprzecznych pT > 20 GeV, dla czterech
obszarów pseudopospieszności |η| (ang. pseudorapidity) oraz dla dwóch metod identyfikacji:
cięć oraz BDT. Rysunek pochodzi z pracy [15].

Pomimo niezłych rezultatów zostały zarzucone z racji pracochłonności równoległego utrzy-
mywania wielu algorytmów dających podobne wyniki.

Zaimplementowane zostały metody PDE-RS, sieci neuronowe oraz maszyna wektorów
wspierających SVM, a wyniki uzyskane na symulowanych danych były obiecujące [13, 153,
14, 154] (ani akcelerator LHC ani eksperyment ATLAS nie były jeszcze uruchomione). Po-
nieważ w trakcie rozwoju algorytmów identyfikacji leptonów tau ulegały zmianie definicje
używanych zmiennych oraz ich liczba, nie jest możliwe bezpośrednie porównanie wyników
otrzymanych w różnych okresach czasu. Na rys. 7.9 pokazane są zależności odrzucania dżetów
QCD w zależności od wydajności identyfikacji dżetów tau dla metody LLH (naiwny klasyfi-
kator bayesowski), PDE-RS, sieci neuronowej oraz BDT (dżety 1-prong). Rysunki pokazują
wyniki uzyskane na symulowanych danych w roku 2009.

Jak widać wszystkie z przedstawionych algorytmów analizy wielowymiarowej dobrze speł-
niały swoje zadanie, a różnice pomiędzy nimi pochodziły zarówno z różnego stopnia wyko-
rzystania dostępnej informacji (np. nie branie pod uwagę korelacji w przypadku LLH), jak
i z różnych zestawów zmiennych używanych przez poszczególne algorytmy.
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Rysunek 7.9: Odrzucanie (odwrotność wydajności) dżetów QCD w zależności od wydajności
identyfikacji hadronowych dżetów tau 1-prong dla wybranych metod identyfikacji leptonów
tau. Pokazane są zależności dla metody LLH (na górze, po lewej), PDE-RS (na górze, po prawej),
sieci neuronowej NN (na dole, po lewej) i BDT (na dole, po prawej). Wyniki pochodzą z 2009 r.

7.1.5 Podsumowanie

Zastosowanie metod analizy wielowymiarowej do identyfikacji hadronowych rozpadów
leptonów tau przyniosło zdecydowaną poprawę wyników. Widać, że uzyskane odrzucanie tła
z pomocą takich metod, jak wzmocnione drzewa decyzyjne czy naiwny klasyfikator bayesowski
zdecydowanie przewyższa poziom możliwy do osiągnięcia za pomocą cięć na zmiennych
identyfikujących. W obecnie przeprowadzanych analizach wykorzystujących leptony tau te
metody identyfikacji są używane, czy to w poszukiwaniach bozonu Higgsa [155, 156], czy też
przy analizach procesów W Ï τν [157] lub Z Ï ττ [158].
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7.2 Selekcja przypadków Z Ï ττ w eksperymencie ATLAS

Jedną z analiz przeprowadzanych w eksperymencie ATLAS jest pomiar przekroju czynnego
dla procesu Z Ï ττ [158]. Analiza przeprowadzana jest z uwzględnieniem czterech stanów
końcowych: dwóch rozpadów półleptonowych Z Ï ττ Ï µ + hadrons + 3ν (τµτh) i Z Ï
ττ Ï e + hadrons + 3ν (τeτh), ze współczynnikami rozgałęzień odpowiednio (22.50 ± 0.09)%
i (23.13 ± 0.09)% oraz rozpadów leptonowych Z Ï ττ Ï eµ + 4ν (τeτµ) i Z Ï ττ Ï
µµ + 4ν (τµτµ), ze współczynnikami rozgałęzień (6.20 ± 0.02)% i (3.01 ± 0.01)% [147]. Z uwagi
na duże tło nie są wykorzystywane stany końcowe τhτh oraz τeτe .

Stan końcowy τµτµ jest scharakteryzowany przez dwa przeciwnie naładowane miony,
dlatego znaczącym tłem dla tego procesu są rozpady γ∗/Z Ï µµ. W celu zmniejszenia tła użyta
została metoda wzmocnionych drzew decyzyjnych BDT zaimplementowana w pakiecie TMVA
(patrz dodatek D). Algorytm drzew decyzyjnych był trenowany z użyciem symulowanych
przypadków Z Ï ττ jako sygnału oraz γ∗/Z Ï µµ jako tła. Do zbioru treningowego nie
dodano żadnych innych rodzajów przypadków tła, aby zmaksymalizować odrzucanie tego
jednego rodzaju tła. Ponieważ podczas selekcji przypadków Z Ï ττ wymagane jest, aby masa
inwariantna dwóch mionów była w przedziale 25 < mµµ < 65 GeV, do treningu algorytmu
BDT używane są przypadki γ∗/Z Ï µµ spełniające ten warunek.

Do identyfikacji procesu Z Ï ττ użyto pięciu zmiennych:

• różnica w kącie azymutalnym pomiędzy dwoma mionami (∆φ(µ1, µ2)),
• różnica w kącie azymutalnym pomiędzy mionem o wyższym pędzie poprzecznym oraz

wektorem brakującej energii poprzecznej Emiss
T (∆φ(µ1, Emiss

T )),
• różnica w pędzie poprzecznym pT dwóch mionów (pT(µ1) − pT(µ2)),
• pęd poprzeczny wiodącego mionu (pT(µ1)),
• suma poprzecznych parametrów zderzenia (ang. impact parameters, odległość prze-

dłużenia toru od pierwotnego wierzchołka) obydwu mionów (|d0(µ1)| + |d0(µ2)|).
Rozkłady czterech z wymienionych zmiennych pokazane są na rys. 7.10 dla sygnału oraz
różnych kanałów tła. Uzyskane rozkłady porównane są z danymi eksperymentalnymi wyka-
zując dobrą zgodność. Ze wszystkich stosowanych zmiennych najlepiej odróżnia sygnał od
tła ostatnia z wymienionych powyżej, (|d0(µ1)| + |d0(µ2)|).

Rysunek 7.11 przedstawia rozkład klasyfikatora otrzymany na wyjściu BDT. Tu również
obserwujemy dobrą zgodność symulacji z danymi. Widać, że dla wartości zmiennej wyjścio-
wej powyżej 0.07 otrzymujemy znaczącą redukcję tła przy stosunkowo dużej efektywności
identyfikacji sygnału. Zastosowanie wzmocnionych drzew decyzyjnych przyniosło znaczący
efekt w postacie wydatnego zmniejszenia poziomu tła.
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Rysunek 7.10: Rozkłady wybranych czterech zmiennych użytych jako zmienne wejściowe
algorytmu BDT. Rozkłady pokazane są dla sygnału oraz pięciu kanałów tła, a symulowane
przypadki dla sygnału i tła porównane z danymi. Rysunek pochodzi z pracy [158].
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Rysunek 7.11: Rozkład zmiennej wyjściowej algorytmu BDT zastosowanego do selekcji ka-
nału τµτµ. W analizie Z Ï ττ wybierane są przypadki, gdy zmienna ta ma wartość powyżej
0.07. Rysunek pochodzi z pracy [158].
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7.3 Identyfikacja pojedynczego kwarku top w eksperymen-
cie D∅

Eksperyment D∅ w ośrodku badawczym Fermilab w Stanach Zjednoczonych po raz pierw-
szy zaobserwował produkcję pojedynczych kwarków top w zderzeniach proton-antyproton na
akceleratorze Tevatron [99]. Szczegółowy opis analizy można znaleźć w [100]. Model standar-
dowy przewiduje, że w oddziaływaniach elektrosłabych może być wyprodukowany pojedynczy
kwark top, bez kwarku anty-top, który z kolei jest zawsze produkowany jako partner kwarku
top w oddziaływaniach silnych. Kwarki top, produkowane w parach tt̄ odkryto również na
akceleratorze Tevatron w roku 1995, produkcję pojedynczego kwarku top dopiero dziesięć lat
później.

W trakcie analizy danych wybierane były przypadki z mionem lub elektronem i bra-
kującą energią poprzeczną z rozpadu bozonu W pochodzącego z rozpadu kwarku top oraz
dwoma, trzema, lub czterema dżetami. Jeden albo dwa dżety muszą być zidentyfikowane jako
pochodzące z rozpadu kwarku b. Tak wybrane przypadki są w przeważającej większości przy-
padkami tła, takimi jak W+dżety oraz przypadki par top i anty-top. Aby oddzielić sygnał
od tła użyto metod analizy wielu zmiennych: wzmocnionych drzew decyzyjnych BDT (patrz
rozdział 6), bayesowskich sieci neuronowych BNN (patrz rozdział 4.4) oraz analizy z użyciem
elementów macierzowych (ang. Matrix Element (ME)), metody rozwiniętej we współpracy D∅
w celu pomiaru czasu życia kwarku top [159]. Wyniki wszystkich trzech metod są następnie
kombinowane w celu wyznaczenia przekroju czynnego na produkcję pojedynczych kwarków
top.

W celu przeprowadzenia analizy wielu zmiennych wyselekcjonowano 49 zmiennych dys-
kryminujących, co stanowi dość pokaźną liczbę. Zmienne te miały różną siłę dyskryminacji.
Do oddzielenia sygnału od tła za pomocą BDT użyto wszystkich 49 zmiennych, gdyż jak
stwierdzono, dodanie dodatkowych zmiennych nie degradowało wyników.

Drzewa decyzyjne były trenowane na 1/3 dostępnych symulowanych przypadków, podczas
gdy pozostałe zostały użyte do pomiaru akceptancji. Ponieważ drzewa decyzyjne powinny
poradzić sobie ze wszystkimi składowymi tła, a także dla prostoty, metoda BDT była trenowana
z użyciem wszystkich rodzajów tła naraz. Ponieważ brane są pod uwagę trzy kanały sygnałowe
s z pojedynczym kwarkiem top (tb), t z pojedynczym kwarkiem top (tqb), kombinowany s

i t oraz kanały tła ze względu na rodzaj leptonu (mion albo elektron), krotność dżetów
oraz liczbę dżetów oznaczonych jako dżety b, prowadzi to do 36 oddzielnie wytrenowanych
drzew decyzyjnych (3 rodzaje sygnału x 2 rodzaje leptonów x 3 różne krotności dżetów x 2
możliwości tagowania b).

Bayesowskie sieci neuronowe BNN były trenowane dla każdego kanału oddzielnie, z różną
liczbą zmiennych dyskryminujących. Używano tylko najsilniejszych zmiennych, w zależności
od kanału analizy od 18 do 25. Używano sieci neuronowych z jedną warstwą ukrytą o 20
węzłach. W wyniku próbkowania rozkładu a posteriori uzyskano 100 sieci neuronowych.

Rysunki 7.12 oraz 7.13 pokazują rozkłady odpowiedzi algorytmów BDT oraz BNN, a także
ich zdolność oddzielenia sygnału od tła pokazaną za pomocą krzywej ROC (patrz dodatek B).
Jak widać obie metody dają zbliżone wyniki.

Wyniki uzyskane trzema różnymi metodami, ale opierające się na tych samych danych
eksperymentalnych, nie są statystycznie niezależne. Do uzyskania kombinowanego wyniku
potrzebna jest oddzielna analiza uwzględniająca korelacje pomiędzy uzyskanymi rezultatami.
Jak widać na rys. 7.14 wszystkie trzy metody analizy dały kompatybilne wyniki, a ich uśred-
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Rysunek 7.12: Rysunki (a)–(d) przedstawiają wartości wyjściowe drzew decyzyjnych i bay-
esowskich sieci neuronowych (DT i BNN), dla kanału tb + tqb i dżetów elektronowych (lewa
kolumna) oraz mionowych (prawa kolumna), dla przypadków z dwoma dżetami, z których
jeden jest oznaczony jako dżet b. Rysunek pochodzi z pracy [100].

nienie pozwoliło uzyskać poprawiony rezultat.
Na podkreślenie zasługuje szereg testów sprawdzających, czy zastosowane metody analizy

wielu zmiennych nie zaburzają wyników analizy. Dla poszczególnych technik analizy wielu
zmiennych porównano rozkłady zmiennych wyjściowych dla danych oraz symulowanych
przypadków Monte Carlo. Poszczególne kategorie tła dodano w proporcjach wynikających
z przewidywań modelu standardowego. Jak widać na rys. 7.15, uzyskano dobrą zgodność
danych i poszczególnych kanałów tła. Przeprowadzono też podobne porównanie, wybierając
kanały zawierające tylko nieliczne przypadki sygnału, aby przekonać się, że tło jest dobrze
zrozumiane. Sprawdzono też za pomocą symulacji Monte Carlo zależność rekonstruowanego
przekroju czynnego od jego prawdziwej wartości wprowadzonej do symulacji.

Także w przypadku eksperymentu D∅ zastosowanie zaawansowanych metod analizy wielu
zmiennych pozwoliło na lepszą selekcję interesujących przypadków z przeważającego tła.
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Rysunek 7.13: Rysunki (a)–(d) przedstawiają odrzucania tła od wydajności identyfikacji dla
drzew decyzyjnych i bayesowskich sieci neuronowych (DT i BNN) dla kanału tb+tqb i dżetów
elektronowych (lewa kolumna) oraz mionowych (prawa kolumna) dla przypadków z dwoma
dżetami, z których jeden jest oznaczony jako dżet b. Krzywe uzyskano na podstawie danych
z rysunku 7.12. Rysunek pochodzi z pracy [100].

c©AMERICAN PHYSICAL SOCIETY

Rysunek 7.14: Zmierzony przekrój czynny na produkcję pojedynczego kwarku top uzyskany
trzema metodami analizy wielowymiarowej (BDT, BNN oraz EM) oraz rezultat będący kom-
binowanym wynikiem trzech analiz. Rysunek pochodzi z pracy [100].
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Rysunek 7.15: Wyjściowe wartości dla: (a) BDT, (b) BNN dla danych i symulacji. Poszczególne
kanały są znormalizowane do przewidywań Modelu Standardowego. Zakreskowane obszary
odpowiadają błędowi ±1σ . Widać dobrą zgodność z danymi (czarne punkty). Rysunek pocho-
dzi z pracy [100].
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Rozdział 8

Podsumowanie

Algorytmy analizy wielu zmiennych mogą być podstawą wydajnej analizy danych, co
potwierdziły doświadczenia zebrane przez eksperymenty na akceleratorach LEP, Tevatron
i LHC. Przy ich stosowaniu narzuca się szereg pytań, na które nie znamy jeszcze odpowiedzi.
Kilka z nich powinniśmy sobie na zakończenie postawić.

Jak zweryfikować poprawność modelowania rozkładów gęstości prawdopodobieństwa prze-
prowadzanego w wielowymiarowej przestrzeni? Jak stwierdzić, że klasyfikator, którym się
posługujemy, jest blisko limitu danego przez optymalny klasyfikator bayesowski? W tym
przypadku może pomóc równoległe zastosowanie kilku metod, np. sieci neuronowej oraz
BDT i porównanie wyników. Jeżeli są one zbliżone, jest to wskazówka, że nasze modelowa-
nie jest poprawne, i że nie jesteśmy zbyt daleko od limitu wyznaczonego przez klasyfikator
bayesowski.

Jeszcze jedna ważna kwestia. W dotychczas rozważanych przykładach znaliśmy dokładnie
rozkłady gęstości prawdopodobieństwa dla sygnału i dla tła. Czy istnieje rozsądna metoda
używania metod analizy wielu zmiennych, gdy nie wiadomo, jak dokładnie wygląda sygnał
i gdzie go szukać?

Praca ta w założeniu miała dostarczyć podstawowej wiedzy o technikach analizy wielu
zmiennych tak, aby Czytelnik nie używał ich tylko jako „czarnej skrzynki”, bez zrozumie-
nia zasad ich działania. Doświadczenie zdobyte w szeregu eksperymentów pokazuje, że od
stosowania mniej lub bardziej zaawansowanych metod analizy wielu zmiennych nie ma od-
wrotu. Nawet wtedy, gdy mamy do dyspozycji niewielką liczbę, za to dobrze zrozumianych
i dobrze modelowanych zmiennych, to używając prezentowanych tu metod możemy znacznie
podnieść czułość eksperymentu w stosunku do analizy z użyciem jedynie cięć na poszczegól-
nych zmiennych. Także porównanie rozkładów klasyfikatorów, a nie tylko poszczególnych
zmiennych, dla danych oraz symulacji może także pomóc w ocenie poprawności symulacji
Monte Carlo.

Jak już zostało powiedziane, wszystkie omówione metody analizy są mniej lub bardziej
skomplikowanymi aproksymacjami optymalnego klasyfikatora bayesowskiego. Dlatego też,
jeśli posiadamy nieskomplikowany algorytm dający dobre rezultaty, niezbyt odległe od osią-
galnego limitu, nawet najbardziej wyrafinowane narzędzia nie mogą dać znaczącej poprawy.
Jeśli mamy dwa klasyfikatory, dające podobną separację, użyjmy prostszego.
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Dodatek A

Statystyka bayesowska

The fundamental problem of scientific progress, and a funda-
mental one of everyday life, is that of learning from experience.

Sir Harold Jeffreys, wstęp do Theory of Probability [160].

Dodatek zawiera krótkie streszczenie podstawowych pojęć statystyki w ujęciu bayesow-
skim. Szersze wprowadzenie do bayesowskiego rachunku prawdopodobieństwa można znaleźć
np. w doskonałych wykładach D’Agostiniego1 [161], jego książce [162] lub w też w popular-
nym podręczniku bayesowskiej analizy danych [163]. W podręcznikach polskojęzycznych opis
bayesowskiej teorii prawdopodobieństwa znajdziemy np. w książce R. Nowaka [164].

Statystyka jest nauką, której przedmiotem zainteresowania są metody analizy danych do-
świadczalnych opisujących zjawiska. Umożliwia ona wnioskowanie na podstawie danych obar-
czonych błędami, a więc w warunkach niepewności. W odróżnieniu od reguł wnioskowania
stosowanych np. w matematyce, gdzie z przyjętych aksjomatów wyprowadzane są kolejne
twierdzenia, w naukach empirycznych opieramy się na eksperymencie. Na podstawie odkry-
wanych praw formułowane są sprawdzalne doświadczalnie przewidywania. Sprawdzenie ich
nie jest trywialne, wyniki pomiarów zawsze obarczone są niepewnościami, a nasza wiedza jest
zawsze niepełna. Dlatego też musimy używać statystyki do interpretacji otrzymanych wyników.

W teorii prawdopodobieństwa istnieją od jej zarania dwie szkoły: częstościowa (ang. frequ-
entist) oraz bayesowska. Pierwsza, zawdzięczająca swe powstanie pracom Abrahama de Mo-
ivre’a2, uważa, że prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia jest reprezentowane
przez częstość, z jaką zdarza się ono w nieskończonej, a w praktyce bardzo dużej, liczbie
prób losowych. Tak więc prawdopodobieństwo wyrzucenia szóstki w rzucie kostką wynosi 1/6
dlatego, że przy dużej liczbie rzutów w 1/6 przypadków wypadnie szóstka.

Problem pojawia się, gdy zdarzenie jest ze swej natury niepowtarzalne i nie da się wy-
konać wielu prób. Ale nawet w takiej sytuacji skłonni jesteśmy szacować szanse uzyskania
danego rezultatu. Jakie mamy szanse uzyskania oceny bardzo dobrej na egzaminie? W zależ-
ności od poziomu wiedzy oraz sposobu egzaminowania i aktualnego nastroju egzaminatora

1Dostępne w internecie http://dsweb.ern.h/searh?sysno=000322245CER jako „CERN Yellow
Book”.

2Abraham de Moivre (ur. 26 maja 1667 w Vitry-le-François, zm. 27 listopada 1754 w Londynie) – francuski
matematyk, najbardziej znany z odkrycia wzoru de Moivre’a, który ukazał się w jego dziele Miscellanea analytica
(1730) oraz ze swych prac na temat teorii prawdopodobieństwa. Napisał pierwszy podręcznik statystyki The
Doctrine of Chances (1718).

http://cdsweb.cern.ch/search?sysno=000322245CER
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moglibyśmy się pokusić o takie oszacowanie. Czy musimy w tym celu wiele razy podchodzić
do tego samego egzaminu? Oszacowanie podejmujemy w warunkach niepewności, na pod-
stawie niepełnej wiedzy. Jednak każdy intuicyjnie zrozumie określenie „mam 1/3 szansy zdać
ten egzamin na bdb”.

Takie rozumienie pojęcia prawdopodobieństwa jest charakterystyczne dla szkoły bayesow-
skiej, wywodzącej się z prac Thomasa Bayesa3. Prawdopodobieństwo „a priori”, czyli bezwa-
runkowe, jest rozumiane jako miara przekonania, opartego na racjonalnych przesłankach,
że dane wydarzenie nastąpi. W następnym dopiero kroku wykonujemy doświadczenia, czyli
obserwacje, a ich wyniki pozwalają zmodyfikować wstępne oczekiwania. Otrzymujemy praw-
dopodobieństwo „a posteriori”, czyli prawdopodobieństwo wynikowe, które jest miarą oczeki-
wania wystąpienia danego zdarzenia po zanalizowaniu przeprowadzonych obserwacji. Takie
pojmowanie prawdopodobieństwa stoi u podstaw bayesowskiego nurtu współczesnej statystyki.
Zwolennikami podejścia Bayesa byli P. S. Laplace, H. Poincare czy też znany ekonomista John
Keynes, argumentując, że w taki właśnie sposób przebiega nasze poznawanie świata.

Wracając do naszego przykładu z egzaminem, czy jeśli wszystkie cztery osoby przed nami
nie zdały go, a nie mamy głębokiego przekonania, że posiadany przez nas zasób wiedzy jest
znacząco większy, czy nie zweryfikujmy w wyniku tych obserwacji naszej oceny, że na 1/3
zdamy egzamin na bardzo dobrze? Będzie to już prawdopodobieństwo a posteriori.

W podejściu bayesowskim zmienna, nazwijmy ją x, ma pewną konkretną wartość, tyle
że obarczoną niepewnością. Prawdopodobieństwo p(x)dx jest miarą zaufania co do warto-
ści x. Zaufanie to jest warunkowe, gdyż opiera się zarówno na posiadanej ogólnej wiedzy,
jak i na danych uzyskanych z obserwacji. We wszystkich naukach przyrodniczych dostępna
wiedza jest niepełna, stąd też konieczność opisu probabilistycznego. W tym podejściu rozkład
gęstości prawdopodobieństwa p(x) jest sposobem określenia niepewności wartości zmiennej
x przy danym stanie naszej wiedzy. Natomiast w podejściu częstościowym używając określe-
nia prawdopodobieństwa p(x)dx rozumiemy, że tyle wynosi częstość znalezienia zmiennej x

w przedziale [x, x + dx] w nieskończonym ciągu identycznych eksperymentów.

Podstawowe zależności

Mamy następujące reguły rachunku prawdopodobieństwa:

1. każdemu zdarzeniu losowemu A można przypisać liczbę z przedziału [0, 1], zwaną praw-
dopodobieństwem,

2. dla zdarzenia A i zdarzenia do niego przeciwnego zachodzi

p(A) + p(∼ A) = 1 , (A.1)

3. prawdopodobieństwo łącznego zajścia zdarzeń A oraz B wynosi

p(A, B) = p(A|B)p(B) = p(B|A)p(A) , (A.2)

gdzie notacja p(A|B) oznacza prawdopodobieństwo warunkowe zajścia zdarzenia A, jeśli
zaszło zdarzenie B.

3Thomas Bayes (ur. ok. 1702 w Londynie — zm. 17 kwietnia 1761) brytyjski matematyk i duchowny prezbite-
riański. Najistotniejsze jego dzieło Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, nawiązujące
w tytule do dzieła de Moivre’a, zostało wydane po jego śmierci w roku 1763.
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Z ostatniej z powyższych reguł wynika twierdzenie Bayesa :

p(A|B) = p(B|A)p(A)
p(B) : . (A.3)

W powyższym zapisie p(A|B) oznacza prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, jeśli zaszło B.
Na podstawie wymienionych powyżej reguł otrzymujemy zasadę marginalizacji, czyli:

p(B) =
∑

A

p(A, B) , (A.4)

która stanowi, że prawdopodobieństwo zdarzenia B możemy uzyskać znając łączne prawdo-
podobieństwo zdarzeń A oraz B i sumując je po wszystkich możliwych wartościach zdarzenia
A.

Wnioskowanie bayesowskie

Jak powiedzieliśmy powyżej, wyniki doświadczeń wpływają na modyfikację pierwotnie za-
łożonego prawdopodobieństwa a priori. Proces ten nazywa się wnioskowaniem bayesowskim.
Pomocne w nim będzie twierdzenie Bayesa.

Oznaczmy przez Hi zdanie oznajmiające słuszność hipotezy i, przez D konkretnie uzyskane
dane w wyniku eksperymentu i przepiszmy równanie bayesa w postaci:

p(Hi|D) = p(D|Hi)p(Hi)
p(D) , (A.5)

gdzie p(D|Hi), zwane wiarygodnością, jest prawdopodobieństwem uzyskania danych D pod
warunkiem prawdziwości hipotezy Hi , p(Hi) jest prawdopodobieństwem a priori słuszności
hipotezy Hi , czyli zawiera naszą pierwotną wiedzę na temat tej hipotezy. Na koniec p(Hi|D)
oznacza prawdopodobieństwo prawdziwości hipotezy Hi już a posteriori, zmodyfikowane dzięki
uzyskanym danym D, a p(D) jest globalnym prawdopodobieństwem uzyskania danych D

niezależnie od postawionych hipotez, czyli p(D) = ∑i p(Hi)p(D|Hi).
Opisane powyżej podejście do wnioskowania statystycznego prowadzi do kolejnych kro-

ków naukowego badania zjawisk, które tu w skrócie wymienimy.

1. Posiadając pewną wiedzę a priori formułujemy hipotezy Hi , scharakteryzowane pew-
nymi prawdopodobieństwami a priori p(Hi). Prawdopodobieństwa te są odbiciem na-
szego stanu wiedzy na temat prawdziwości sformułowanych hipotez.

2. Sformułowawszy hipotezy projektujemy w oparciu o naszą wiedzę, a następnie wyko-
nujemy odpowiednie doświadczenia, mające te hipotezy potwierdzić lub obalić.

3. Uzyskane w wyniku eksperymentu dane D modyfikują naszą wiedzę, a zatem także ocze-
kiwania, prowadząc do pojęcia prawdopodobieństwa a posteriori p(Hi|D). Jest ono miarą
wzmocnienia hipotezy Hi przez dane doświadczalne. Prawdopodobieństwo p(D|Hi)
mówi, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania danych D przy założeniu prawdzi-
wości hipotezy Hi.

Rozważmy prosty przykład wnioskowania bayesowskiego. Załóżmy, że mamy w urnie
cztery kule, z których część jest biała, a część czarna. Nie mamy podstaw, aby faworyzować
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jedną z pięciu możliwych sytuacji, nazwijmy je Ni , gdzie i = 0, 1, 2, 3, 4 jest liczbą białych
kul. Tak więc przyjmujemy prawdopodobieństwo a priori p(Ni) = 1/5 dla każdego i. Losu-
jemy dwie kule, które okazują się być białe. Jakie w wyniku tego doświadczenia uzyskamy
prawdopodobieństwo a posteriori, że mamy Ni białych kul?

Policzmy najpierw wiarygodności uzyskania wyniku losowania 2B, czyli „dwie białe kule”,
dla każdej z hipotez p(2B|Ni):

p(2B|Ni = 0) = 0 × 0 = 0
p(2B|Ni = 1) = 1/4 × 0/3 = 0
p(2B|Ni = 2) = 2/4 × 1/3 = 1/6
p(2B|Ni = 3) = 3/4 × 2/3 = 1/2
p(2B|Ni = 4) = 4/4 × 3/3 = 1 ,

natomiast normalizacja wynosi p(2B) = ∑i p(Hi)p(2B|Ni) = 1/3. Stosując twierdzenie Bayesa
uzyskujemy prawdopodobieństwa a posteriori dla wszystkich pięciu możliwych wyjściowych
liczb białych kul w urnie p(Ni|2B) = p(Ni)p(2B|Ni)/p(2B):

p(Ni = 0|2B) = 0
p(Ni = 1|2B) = 0
p(Ni = 2|2B) = 1/10
p(Ni = 3|2B) = 3/10
p(Ni = 4|2B) = 6/10 .

Jak widać, wynik naszego doświadczenia zmodyfikował oczekiwania co do liczby białych
kul w urnie, wykluczając dwie hipotezy, a najbardziej prawdopodobną czyniąc hipotezę, że
wszystkie cztery kule są białe.

Estymacja parametrów modelu

W zastosowaniach spotykanych w fizyce często zakładamy, że znamy z całą pewnością
model zjawiska, a niepewność dotyczy jego parametrów, które należy dopiero wyznaczyć.
Z taką sytuacją mamy typowo do czynienia właśnie przy zastosowaniu metod analizy wielu
zmiennych.

Parametry w modelu M wyznaczyć można drogą wnioskowania bayesowskiego, z wy-
korzystaniem twierdzenia Bayesa, które musimy uogólnić na przypadek ciągłej przestrzeni
hipotez. Pod pojęciem „hipoteza” rozumiemy teraz wartości estymowanych parametrów, a za-
miast prawdopodobieństwa używamy gęstości prawdopodobieństwa. Jeśli p(w) jest gęstością
prawdopodobieństwa parametrów w a priori, to p(w)dw jest prawdopodobieństwem, że praw-
dziwa wartość w leży w przedziale [w, w + dw].

Wiarygodność modelu również musi być uogólniona na przypadek ciągłej przestrzeni
hipotez i przybiera postać (porównaj równanie A.5):

p(D) =
∫

p(D|w)p(w)dw (A.6)

Jak można zauważyć, wiarygodność modelu wyraża się poprzez średnią ważoną jego parame-
trów. Wynik stanowi rozkład gęstości prawdopodobieństwa a posteriori parametrów p(w, D)
uzyskany na podstawie zebranych danych:

p(w, D) ∼ p(D|w)p(w) , (A.7)

ponieważ p(D) pełni tylko rolę czynnika normalizującego i nie zależy od w .
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Marginalizacja

Jeśli nie interesuje nas wyznaczenie wszystkich parametrów modelu, a jedynie ich pod-
zbioru, musimy wykonać operację zwaną „marginalizacją” (ang. marginalization). W drodze
wnioskowania bayesowskiego uzyskujemy pełny rozkład gęstości prawdopodobieństwa a po-
steriori w całej przestrzeni parametrów. Informację dotyczącą jedynie ich podzbioru możemy
uzyskać całkując po pozostałych parametrach. Jeśli badany model zależy od parametrów w1
i w2, wtedy:

p(w1|D) =
∫

p(w1, w2|D)dw2 . (A.8)

Uzyskane prawdopodobieństwo nazywamy prawdopodobieństwem marginalnym.

Wybór prawdopodobieństwa a priori

We wnioskowaniu bayesowskim ważnym elementem, dotąd przez nas nie rozważanym,
jest wybór prawdopodobieństwa a priori. Powinno być ono wyrazem stanu naszej wiedzy
o testowanej hipotezie. W przypadku wielkości fizycznych pewne obszary są wykluczone (np.
masa cząstki nie może być ujemna), a inne bardziej prawdopodobne niż pozostałe (np. spodzie-
wamy się na podstawie ograniczeń teoretycznych czy przesłanek z innych eksperymentów, że
masa cząstki będzie zawarta w pewnym przedziale). Zawsze przy rozwiązywaniu konkretnych
problemów badacz przyjmuje pewne założenia wstępne i jest ze wszech miar korzystne, jeśli
są one sformułowane jawnie.

Różny stan wiedzy początkowej, czyli różne prawdopodobieństwa aprioryczne, może pro-
wadzić do różnych konkluzji przy tych samych wynikach obserwacji. Jest to naturalne w pra-
cach badawczych. Poważnym ostrzeżeniem powinno być, jeśli zależność ta jest silna i rezultaty
uzyskane przy różnych założeniach wstępnych bardzo się różnią. Jest to znakiem, że ekspery-
ment jest źle dobrany i tylko nieznacznie modyfikuje naszą początkową wiedzę. Wskazane jest
wtedy ponownie przemyśleć, czy przeprowadzone doświadczenie jest adekwatne do problemu,
który badamy.

Jak w takim razie dobrać prawdopodobieństwo a priori? Jeśli nie wiemy o testowanych
hipotezach nic, co faworyzowałoby jedną z nich, rozsądne jest przypisać im wszystkim takie
samo prawdopodobieństwo. W przypadku estymacji parametrów użyjemy wtedy rozkładu pła-
skiego. Ale wiedząc, w jakim zakresie spodziewamy się wyników, użyjemy innych rozkładów,
np. rozkładu Gaussa z odpowiednio dobraną szerokością. Im więcej przeprowadzony przez nas
eksperyment wnosi do wiedzy o danym problemie, tym wybór rozkładu prawdopodobieństwa
wstępnego mniej wpływa na uzyskane wyniki.
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Dodatek B

Krzywa ROC

Dla danego klasyfikatora zwracającego prawdopodobieństwo, że dany punkt x należy do

1
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1-�B
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y
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Rysunek B.1: Przykładowa krzywa ROC dla rzeczywistego klasyfikatora, dla klasyfikatora
idealnego oraz klasyfikatora dającego przypadkową klasyfikację. Pole powierzchni pod krzywą
ROC jest miarą wydajności klasyfikatora.

klasy „sygnał” p(S|x) możemy ustalić wiele punktów pracy, ustawiając cięcie na prawdopo-
dobieństwie p(S|x) na różnym poziomie. Dla każdej wartości takiego cięcia uzyskamy inną
wydajność klasyfikacji przypadków sygnału εS i tła εB (stosunek liczby przypadków pochodzą-
cych z klasy „sygnał” („tło”) i sklasyfikowanych jako „sygnał” („tło”) nS (nB) i liczby przypadków
klasy „sygnał”(„tło”) NS(NB)). Oprócz tych wartości stosuje się też wielkość odrzucanie R:

εS = nS

NS

, εB = nB

NB

, R = NB

NB − nB

. (B.1)

W różnych zastosowaniach dla wizualnej oceny działania takiej rodziny klasyfikatorów używa
się tzw. krzywej ROC (ang. Receiver Operation Characteristic1), gdzie na osi poziomej

1 Krzywa ROC po raz pierwszy została użyta do analizy sygnałów radarowych podczas II Wojny Światowej,
wtedy powstała jej nazwa.
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umieszczamy wydajność εS , a na osi pionowej 1 − εB (rys. B.1).
Ta krzywa pozwala odczytać odrzucanie dla każdej wartości wydajności oraz ocenić wydaj-

ność klasyfikatora. Pole powierzchni pod krzywą ROC może być potraktowane jako globalna
miara dobroci klasyfikatora: dla klasyfikatora idealnego wynosi ona jeden, natomiast dla kla-
syfikatora nie rozróżniającego sygnału od tła wynosi 1/2. Jeśli naszym zadaniem jest uzyskać
największe odrzucanie przy zadanej wydajności, to wtedy niekoniecznie optymalnym wybo-
rem będzie klasyfikator dający największe pole powierzchni pod krzywą ROC.

Powyższa definicja krzywej ROC jest zaczerpnięta z pakietu TMVA (patrz dodatek D), sto-
suje się też inne jej definicje np. na osi pionowej rysując 1/R lub też rysując na osi pionowej
wydajność dla sygnału, a na osi poziomej wydajność dla tła (np. prezentacja wyników ekspe-
rymentu D∅, rozdz. 7.3). Często też zamiast krzywej ROC używa się też zależności odrzucania
R od wydajności klasyfikatora εS .



Dodatek C

Zmienne identyfikujące dżety tau
w eksperymencie ATLAS

W tym dodatku zdefiniowane są wszystkie zmienne identyfikujące dżety tau w eksperymen-
cie ATLAS. Zmienne te są używane do odróżniania hadronowych rozpadów leptonów tau od
dżetów QCD oraz od elektronów. Tabela 7.1 przedstawia, które z wymienionych zmiennych
są używane w różnych algorytmach identyfikacji. Więcej szczegółów na temat zmiennych
identyfikujących można znaleźć w pracy [15].

Zmienne używane do identyfikacji dżetów tau:

Promień hadronowy (Hadronic radius RHad): promień kaskady w kalorymetrze hadrono-
wym ważony energią poprzeczną.

Promień kalorymetryczny (Calorimetric radius RCal): promień kaskady w kaloryme-
trach elektromagnetycznym i hadronowym ważony poprzeczną energią zdeponowaną
w każdej z tych części kalorymetru.

Promień dżetu uzyskany z torów cząstek (Track radius Rtrack): promień dżetu określony
na podstawie torów cząstek, ważonych ich pędem poprzecznym pT. Dla kandydatów
tau z jednym tylko torem cząstki Rtrack upraszcza się do ∆R = √∆η2 + ∆φ pomiędzy
torem cząstki, a osią dżetu.

Promień elektromagnetyczny (Electromagnetic radius REM): promień kaskady w kalo-
rymetrze elektromagnetycznym ważony energią poprzeczną.

Liczba torów w obszarze izolacji (Number of isolation tracks N iso
track): liczba torów cząstek

w obszarze izolacji, zdefiniowanym jako 0.2 < ∆R < 0.4.

Ułamek pędu wiodącej cząstki (Leading track momentum fraction ftrack): stosunek pędu
poprzecznego pT obliczonego dla toru cząstki o najwyższym pędzie (wiodącego) w dżecie
do pT całego dżetu.

Energia rdzeniowa (Core energy fraction fcore): ułamek energii poprzecznej całego dżetu
skupiony w stożku ∆R < 0.1 wokół jego osi.

Ułamek elektromagnetyczny energii (Electromagnetic fraction fEM): ułamek energii
kandydata tau zdeponowany w kalorymetrze elektromagnetycznym.



116 DODATEK C. ZMIENNE IDENTYFIKUJĄCE DŻETY TAU W EKSPERYMENCIE ATLAS

Masa klastra (Cluster mass meff. clusters): masa inwariantna obliczona z klastrów kaloryme-
trycznych stanowiących podstawę do zbudowania dżetu.

Masa torów (Track mass mtracks): masa inwariantna obliczona na podstawie zrekonstruowa-
nych torów cząstek należacych do dżetu.

Poprzeczna odległość wtórnego wierzchołka (Transverse flight path significance
S

flight
T ): stosunek odległości wtórnego i pierwotnego wierzchołka w płaszczyźnie po-

przecznej do osi wiązki do błędu wyznaczenia tej odległości: S
flight
T = L

flight
T /δL

flight
T , gdzie

L
flight
T zrekonstruowaną poprzeczną odległością pomiędzy wierzchołkami, a δL

flight
T jest

błędem jej wyznaczenia.

Ułamek „wysokich” śladów w TRT (TRT HT fraction fHT): stosunek liczby „wysokich”
śladów w detektorze TRT (ang. Transition Radiation Tracker) do „niskich” śladów w tym
detektorze. Ponieważ elektrony są lżejsze od pionów i dlatego posiadają wyższą prędkość,
a więc i współczynnik Lorentza γ , mają wyższe prawdopodobieństwo wyprodukowania
„wysokich” śladów w TRT niż piony [165]. Stąd zmienna ta pozwala odróżnić dżety tau
od elektronów.

Ułamek energii hadronowej (Hadronic track fraction f track
Had ): stosunek poprzecznej ener-

gii zdeponowanej w kalorymetrze hadronowym do pędu poprzecznego wiodącego toru
cząstki.

Ułamek energii elektromagnetycznej (Electromagnetic track fraction f track
EM ): stosunek

poprzecznej energii zdeponowanej w kalorymetrze elektromagnetycznym do pędu po-
przecznego wiodącego toru cząstki.

Maksymalna energia paska (Maximum strip ET E
strip
T,max): maksymalna energia poprzeczna

zdeponowana w celi w warstwie pre-samplera kalorymetru elektromagnetycznego,
która nie jest powiązana z wiodącym torem w dżecie.

Pierścień izolacji (Ring isolation fiso): Stosunek energii poprzecznej zdeponowanej
w pierwszych trzech warstwach kalorymetru elektromagnetycznego w pierścieniu
0.1 < ∆R < 0.2 wokół osi dżetu, do energii zdeponowanej wewnątrz okręgu ∆R < 0.4
wokół tej samej osi.

Odległość wiodącego toru od pierwotnego wierzchołka (Leading track IP significance
Slead track): odległość w płaszczyźnie poprzecznej wiodącego toru cząstki od pierwotnego
wierzchołka oddziaływania podzielona przez jej szacowany błąd.

Maksymalne ∆R (Maximum ∆R ∆Rmax): maksymalna wartość ∆R pomiędzy torem cząstki
w dżecie i osią dżetu.

Ułamek energii w pierwszych 2(3) klastrach (First 2(3) leading clusters energy ratio
f2 lead clusters(f3 lead clusters)): stosunek energii zdeponowanej w pierwszych dwóch (trzech)
klastrach o najwyższej energii do całkowitej energii zdeponowanej we wszystkich kla-
strach wchodzących w skład kandydata tau.

Poprawiona energia izolacji klastrów (Corrected cluster isolation energy E iso
T,corr): po-

prawiona energia poprzeczna zdeponowana w klastrach w obszarze izolacji 0.2 < ∆Ri <
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0.4 wokół osi dżetu. Poprawka koryguje efekt nakładających się przypadków (ang. pi-
leup).
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Dodatek D

Wybrane pakiety oprogramowania

1. The R Project for Statistical Computing - język programowania i środowisko do obli-
czeń statystycznych, a także wizualizacji wyników.http://www.r-projet.org/

2. Matlab (komercyjny) - interaktywne środowisko do wykonywania obliczeń naukowych
i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych. Dostępnych jest do niego
wiele specjalistycznych narzędzi.htlp://www.mathworks.om/

3. TMVA - pakiet zintegrowany z popularnym wśród fizyków wysokich energii programem
ROOThttp://tmva.soureforge.net/

4. ROOT - szkielet aplikacji wspomagający pisanie programów do analizy danych oraz ich
graficznej prezentacji. Powstał w 1994 roku w laboratorium CERN na potrzeby analizy
danych fizyki wysokich energii i jest od tego czasu stale rozwijany.http://root.ern.h

5. StatPatternRecognition - oprogramowanie do uczenia maszynowego, rozwinięte dla eks-
perymentów fizyki wysokich energii przez I. Narskiego.http://www.hep.alteh.edu/~narsky/spr.html

6. SNNS - emulator sieci neuronowychhttp://www.ra.s.uni-tuebingen.de/SNNS/
7. WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) jest popularnym pakietem na-

pisanym w języku Java zawierającym wiele algorytmów uczenia maszynowego. Opro-
gramowanie powstało i jest rozwijane na Uniwersytecie Waikato na Nowej Zelandii.http://www.s.waikato.a.nz/ml/weka/

8. Software for Flexible Bayesian Modeling and Markov Chain Sampling - oprogramo-
wanie emulujące bayesowskie sieci neuronowe. Zawiera szereg metod regresji i klasy-
fikacji.http://www.s.toronto.edu/~radford/fbm.software.html

http://www.r-project.org/
htlp://www.mathworks.com/
http://tmva.sourceforge.net/
http://root.cern.ch
http://www.hep.caltech.edu/~narsky/spr.html
http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/SNNS/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.cs.toronto.edu/~radford/fbm.software.html
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9. RapidMiner - otoczenie programowe implementujące uczenie maszynowe, data mining,
analizy tekstów i analiz biznesowych.http://rapid-i.om

10. ELKI - oprogramowanie do wyszukiwania wiedzy w bazach danych, data mining. Pakiet
rozwijany na Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium.http://elki.dbs.ifi.lmu.de/

http://rapid-i.com
http://elki.dbs.ifi.lmu.de/


Słowniczek
terminów
angielskich

absolute loss absolutna strata, liniowa funk-
cja straty

AdaBoost jeden z algorytmów wzmacniania,
patrz boosting

Adaptive Boosting patrz AdaBoost

Artificial Neural Network (ANN) patrz neu-
ral network

backpropagation propagacja wsteczna, me-
toda uczenia sieci neuronowej

bagging jeden z algorytmów wzmacniania,
alternatywny dla boosting

Bayesian inference wnioskowanie bayesow-
skie

Bayesian learning uczenie bayesowskie

Bayesian Neural Networks (BNN) bayesow-
skie sieci neuronowe

binning podział danych na przedziały, np.
przy histogramowaniu

boosting wzmacnianie, rodzina algorytmów
pozwalających zbudować mocny klasy-
fikator z wielu słabych klasyfikatorów

cluster klaster, np. klaster w kalorymetrze,
czyli zgrupowanie przestrzenne sygna-
łów od przechodzących cząstek

cocktail party problem problem przyjęcia
cocktailowego, problem separacji kilku
niezależnych sygnałów

cross-entropy entropia wzajemna

cross-validation walidacja krzyżowa, metoda
podziału próby statystycznej na pod-
zbiory, a następnie przeprowadzanie tre-
ningu na niektórych z nich, sprawdza-
nia na pozostałych, analiza może być
powtarzana wielokrotnie z wykorzysta-
niem różnych podzbiorów do treningu
i sprawdzania

eigenface „twarz własna”, nazwana tak przez
analogię do wektora własnego i wielko-
ści własnej dla przekształceń liniowych

electron veto weto elektronowe, algorytm
odrzucający elektrony

empirical risk function doświadczalna funk-
cja ryzyka, przedstawia średnią stratę
z powodu niepoprawnej klasyfikacji lub
regresji dla całego zbioru treningowego

feature space przestrzeń cech

feedforward networks sieci (neuronowe)
jednokierunkowe

Fisher’s Linear Discriminant (FLD) liniowa
dyskryminanta Fishera, metoda Fi-
shera, jeden z liniowych algorytmów
analizy wielu zmiennych

Forest-RC (Random Combination) jeden
z algorytmów wzmacniania, patrz bo-
osting

Forest-RI (Random Input) jeden z algoryt-
mów wzmacniania, patrz boosting

frequentist interpretacja „częstościowa” sta-
tystyki, jako opozycja do podejścia
bayesowskiego

Gini Index indeks Gini, miara nierówno-
miernego rozkładu wartości. Nazwa po-
chodzi od nazwiska jego twórcy Cor-
rado Gini
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hard classification twarda klasyfikacja, me-
toda zwraca informację, do której klasy
należy obiekt. Porównaj soft classifica-
tion

impact parameter parametr zderzenia,
tu najmniejsza odległość toru cząstki
od wierzchołka interakcji

Independent Component Analysis me-
toda składowych niezależnych, me-
toda rozkładania sygnału na niezależne
zmienne

inputs wejścia lub dane wejściowe

jittering dodawanie sztucznego szumu do da-
nych wejściowych, metoda stosowana
w uczeniu sieci neuronowych w celu
uniknięcia utknięcia algorytmu mini-
malizującego w minimum lokalnym

k-Nearest Neighbours metoda k najbliż-
szych sąsiadów, jeden z algorytmów
analizy wielu zmiennych

kernel jądro, kernel methods - metody ją-
drowe

kernel trick metoda przekształcenia linio-
wego algorytmu analizy wielu zmien-
nych w nieliniowy, patrz też kernel

KKT complementarity condition twierdze-
nie KKT (Karusha-Kühna-Tuckera)

loss function funkcja straty, mierzy stratę
z powodu nieoptymalnego wyboru
aproksymowanej funkcji przeprowadza-
jącej dane wejściowe w wyjściowe
w uczeniu maszynowym

machine learning uczenie maszynowe

magnitude pruning jeden z algorytmów
przycinania sieci neuronowych

marginalization marginalizacja, prawdopo-
dobieństwo danego zdarzenia A uzysku-
jemy uzyskujemy z łącznego prawdopo-
dobieństwa A, B sumując lub całkując
po B.

Markov Chains łańcuchy Markowa

matrix element element macierzowy

multivariate method metoda wielu zmien-
nych

Naive Bayes Classifier naiwny klasyfikator
bayesowski, nazywany także Projective
Likelihood Ratio - stosunek rzutowa-
nych prawdopodobieństw lub Log Like-
lihood Ratio (LLH). Stosuje się też na-
zwę Projective Likelihood Estimator

Neural Networks (NN) sieć neuronowa

optimal brain damage jeden z algorytmów
przycinania sieci neuronowych

optimal brain surgeon jeden z algorytmów
przycinania sieci neuronowych

outliers przypadki bardzo odstające od pozo-
stałych

overtraining przetrenowanie, efekt występu-
jący przy treningu klasyfikatorów

pileup spiętrzenie, tu nakładanie się na sie-
bie kilku przypadków w detektorze

predictive distribution rozkład predyk-
tywny, gęstość prawdopodobieństwa,
że odpowiedź algorytmu analizy wielu
zmiennych jest równa poprawnej odpo-
wiedzi

Principal Component Analysis (PCA) me-
toda składowych głównych, liniowa me-
toda redukcji liczby zmiennych i two-
rzenia nowych, kombinowanych zmien-
nych

probability density estimation szacowanie
gęstości prawdopodobieństwa (na pod-
stawie danych)
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Probability Density Estimation with Range
Searches (PDE-RS) szacowanie gęsto-
ści prawdopodobieństwa z zakresem wy-
szukiwania, jeden z algorytmów analizy
wielu zmiennych

Projective Likelihood Ratio (LLH) patrz
Naive Bayes Classifier

pruning przycinanie, tu zbędnych gałęzi
drzew decyzyjnych lub neuronów w sie-
ciach neuronowych

pseudorapidity pseudopospieszność, wiel-
kość fizyczna używana w eksperymen-
talnej fizyce wysokich energii. Pseu-
dopospieszność pojedynczej cząstki bie-
gnącej pod kątem Θ do osi wiązki zdefi-
niowana jest wzorem η = − ln tg (Θ/2)

purity czystość, stosunek liczby przypadków
sygnałowych do całkowitej liczby przy-
padków

Quantum Chromodynamics (QCD) chro-
modynamika kwantowa, teoria oddzia-
ływań silnych

Quark Parton Model (QPM) model
kwarkowo-partonowy, model opisujący
budowę cząstek za pomocą kwarków

Random Forest metoda lasów losowych, je-
den z algorytmów wzmacniania

rapidity pospieszność, w fizyce cząstek po-
spieszność definiowana jest w odniesie-
niu do osi wiązki cząstek:

y = 1/2 ln [(E + pz)/(E − pz)
]

, gdzie E jest energią cząstki, a pz skła-
dową pędu równoległą do osi z. Pseudo-
pospieszność jest w przybliżeniu równa
pospieszności

Receiver Operation Characteristic (ROC)
charakterystyka działania odbiornika,
krzywa pokazująca zależność tłumienia
tła od wydajności detekcji sygnału

skeletonization jeden z algorytmów przyci-
nania sieci neuronowych

soft classification miękka klasyfikacja, me-
toda zwraca prawdopodobieństwo przy-
należności do danej klasy. Porównaj
hard classification

spline funkcje sklejane

stumps pniaki, tu drzewa decyzyjne z jednym
tylko rozgałęzieniem

SUperGRAvity (SUGRA) supergrawitacja,
teoria pola łącząca supersymetrię
z ogólną teorią względności

supervised learning uczenie z nauczycie-
lem, metoda treningu algorytmu, gdy
zbiór treningowy oprócz wektorów da-
nych wejściowych zawiera również pra-
widłowe odpowiedzi

targets cele, tutaj prawidłowe odpowiedzi ze
zbioru treningowego

Time Projection Chamber (TPC) komora
projekcji czasowej, rodzaj detektora ga-
zowego używanego w fizyce cząstek

topocluster klaster topologiczny, termin uży-
wany w eksperymencie ATLAS na okre-
ślenie klastrów (patrz cluster) w kalo-
rymetrach zrekonstruowanych algoryt-
mem TopoCluster

Transition Radiation Tracker (TRT) detek-
tor śladów wykorzystujący promienio-
wanie przejścia

trigger system wstępnej selekcji przypadków

trigger towers segmenty kalorymetru two-
rzące „wieże”, zbudowane z wielu cel, a
wykorzystywane przez system wstępnej
selekcji przypadków

unbiased nieobciążony, patrz bias

unsupervised learning uczenie bez nauczy-
ciela, metoda treningu algorytmu, gdy
zbiór treningowy nie zawiera prawidło-
wych odpowiedzi, a algorytm ma zna-
leźć związki statystyczne pomiędzy wek-
torami wejściowymi
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AdaBoost, 71, 77–82, 84
Adaptive Boosting, patrz AdaBoost
ALEPH, eksperyment, 61
ALICE, eksperyment, 23
analiza składowych głównych, 21–23
analiza składowych niezależnych, 23–25
analiza wielu zmiennych, 11
ANN, patrz sieć neuronowa
anti-kt algorytm, 89
aproksymacja rozkładów prawdopodobień-

stwa, 44–52
ATLAS, eksperyment, 28, 31, 61, 87–88

BaBar, eksperyment, 86
bagging, 71, 74–77, 82
bayesowska statystyka, patrz statystyka bay-

esowska
bayesowskie sieci neuronowe, 52–58
bayesowskie sieci neuronowe, BNN, 43, 100–

103
BDT, patrz wzmocnione drzewa decyzyjne
BELLE, eksperyment, 21
BNN, patrz bayesowskie sieci neuronowe
bootstrap, 75, 76

CDF, eksperyment, 43, 69
chromodynamika kwantowa, QCD, 51
cięcia (klasyfikator), 90, 94–96
cost complexity pruning, 73
CPLEAR, eksperyment, 44
częstościowa statystyka, patrz statystyka czę-

stościowa

D∅, eksperyment, 30, 43, 55, 100, 114
dżet, 88–90
DIRAC, eksperyment, 44
Discrete AdaBoost, 82
doświadczalna funkcja ryzyka, 12
drzewa decyzyjne, 71–74
dyskryminator Fishera, 19–21

entropia wzajemna, 73
expected error pruning, 73

FLD, patrz dyskryminator Fishera
Foam PDE-RS, 31
Forest-RC, 76
Forest-RI, 76
funkcja straty, 12, 14, 36, 57, 79, 81
funkcje jądrowe, 29
funkcje sklejane, 28
funkcje struktury, 50, 51

Gentle AdaBoost, 82
Gini, indeks, 72

H1, eksperyment, 44, 61
Higgs (bozon Higgsa), 46, 87

jittering, 37

kurtoza, 24
kwark top, 43, 69, 100

lagrangian, 64
łańcuchy Markowa, 58, 59
las losowy, 71, 76–77
LEP, eksperyment, 69
LLH, patrz naiwny klasyfikator bayesowski
LogitBoost, 81, 82
łańcuchy Markowa, 57

macierz Hessego, 40
macierz kowariancji, 21
marginalizacja, 56, 109, 111
margines, 64
maszyna wektorów wspierających, 63–69, 81,

96
ε nieczuła funkcja straty, 68
nieliniowa, 66
regresja, 67

Matrix Elements, patrz metoda elementów
macierzowych
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MCMC, patrz łańcuchy Markowa
metoda elementów macierzowych, 100
metoda najbliższych sąsiadów, kNN, 31–33
metoda najmniejszych kwadratów, patrz

średni błąd kwadratowy
metoda wektorów nośnych, patrz maszyna

wektorów wspierających
metoda wielu zmiennych, patrz analiza wielu

zmiennych
miękka klasyfikacja, 33
Mini-BooNE, eksperyment, 85, 86
mnożniki Lagrange’a, 40, 64
model kwarkowo-partonowy, 49

naiwny klasyfikator bayesowski, 27–28, 90, 94,
96, 97

nieliniowa metoda analizy składowych głów-
nych, 42

NN, patrz sieć neuronowa
NNPDF, kolaboracja, 51

optymalny klasyfikator bayesowski, 16, 105

PCA, patrz analiza składowych głównych
PDE, patrz szacowanie gęstości prawdopodo-

bieństwa
PDE-RS, patrz szacowanie gęstości prawdopo-

dobieństwa z zakresem wyszukiwania
prawdopodobieństwo a posteriori, 14, 15, 108
prawdopodobieństwo a priori, 13, 16, 56, 109,

111
prawdopodobieństwo marginalne, 111
problem przyjęcia cocktailowego, 23
przestrzeń cech, 66
przetrenowanie, 12, 37–38, 52, 56, 57, 85
przycinanie

drzewa decyzyjnego, 73
sieci neuronowej, 38–42

optymalne uszkodzenie mózgu, 39
optymalny chirurg mózgu, 40
według wagi, 39
wycinanie węzłów, 41

QCD, patrz chromodynamika kwantowa
QPM, patrz model kwarkowo-partonowy

Real AdaBoost, 82
rekonstrukcja toru cząstki, sieć Hopfielda, 61
ROC krzywa, 32, 93, 100, 113, 114

rozkład predyktywny, 14

sieć autoasocjacyjna, patrz sieć rekurencyjna
sieć Hopfielda, 60–61
sieć jednokierunkowa, 35
sieć neuronowa, 35–44
sieć neuronowa, NN, ANN, 29, 33, 45, 46, 51,

52, 55, 60, 96, 97, 100, 105
sieć rekurencyjna, 60
skalowanie Bjorkena, 50
spline, patrz funkcje sklejane
SquareBoost, 81
statystyka bayesowska, 107
statystyka częstościowa, 108
stumps, 82
SUGRA, patrz supergrawitacja
supergrawitacja, 84
SVM, patrz maszyna wektorów wspierających
system wstępnej selekcji przypadków, 43–44
szacowanie gęstości prawdopodobieństwa, 29,

30
szacowanie gęstości prawdopodobieństwa z za-

kresem wyszukiwania, PDE-RS, 30–
31, 96, 97

szacowanie gęstości prawdopodobieństwa,
PDE, 29, 43

średni błąd kwadratowy, 13, 14, 36, 37, 73

tau leptony
identyfikacja w eksperymencie ATLAS,

90–98
rekonstrukcja w eksperymencie ATLAS,

89–90
rozpady hadronowe, 87–89
rozpady leptonowe, 88

TMVA pakiet, 11, 92, 98, 114
top, patrz kwark top
transformacja Hougha, 61
trik kernelowy, 20, 63, 66
twarda klasyfikacja, 33
twierdzenie Bayesa, 109
twierdzenie KKT, 65

uczenie bayesowskie, 12–15
uczenie bez nauczyciela, 12
uczenie maszynowe, 12–13, 15
uczenie zespołowe, 71, 74–85
uczenie z nauczycielem, 12
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walidacja krzyżowa, 38
wartości własne, 21
warunki Mercera, 66
wektory własne, 21
wektory wspierające, 64
weto elektronowe, 95
wnioskowanie bayesowskie, 109, 110
wsteczna propagacja błędu, 36–37
wzmacnianie, 71, 77–85
wzmocnione drzewa decyzyjne, BDT, 43, 71–

86, 92, 94–103, 105
wzrost sieci neuronowej, 39

ZEUS, eksperyment, 30
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