
Ćwiczenie 6 - Hurtownie danych i metody
eksploracje danych

Regresja logistyczna i jej zastosowanie

Model regresji logistycznej jest budowany za pomocą klasyLogistic pro-
gramu WEKA. Jako danych wejściowych zostanie u̇zyta zmodyfikowana wersja
zbioru danychcereals - dostępny pod adresemhttp://lib.stat.cmu.-
edu/DASYL/ lubhttp://www.data.miningconsultant.com, w którym
poleRATING (wartósć oḋzywcza) zostało zdyskretyzowane poprzez odwzorowanie
rekordów z wartósciami większymi od 42 jako”High” (wysoka), podczas gdy
mniejsze od 42 lub równe tej wartośc i będą oznaczone jako”Low” (niska). W
ten sposób nasz model zostanie wykorzystany w celu klasyfikacji płatków śni-
adaniowych na takie, które mają wysoką lub niską wartość oḋzywczą. Zbiór
danych składa się z trzech numerycznych zmiennych objaśniających:PROTEIN
(białka),SODIUM (sód) iFIBER (błonnik).

Zbiór danych został podzielony na osobne pliki zawierające zbiory uczący i tes-
tujący. Plik zawierający zbiór testujący,cereals-train.arff, składa się z
24 rekordów i jest u̇zyty do nauczenia naszego modelu regresji logistycznej. Plik
jest wywȧzony — połowa rekordów przyjmuje wartość ”High” , a druga połowa
przyjmuje wartósć ”Low” . Średnie wartósci dla zmiennych objásniającychPRO-
TEIN , SODIUM i FIBER są równe odpowiednio 2,667, 146,875 i 2,458. Cały
plik zawierający zbiór uczący jest pokazany poniżej.

Plik cereals-trains.arff zawierający zbiór uczący

@relation cereals-train.arff

c©attribute PROTEIN numeric
c©attribute SODIUM numeric
c©attribute FIBER numeric
c©attribute RATING {High, Low}

c©data
3,200,3.000000,High
3,230,3.000000,High
3,200,3.000000,High
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3,0,4.000000,High
4,150,2.000000,High
3,0,3.000000,High
4,260,9.000000,High
3,140,3.000000,High
2,0,3.000000,High
2,0,2.000000,High
3,80,1.000000,High
2,200,4.000000,High
2,180,1.500000,Low
4,150,3.000000,Low
2,140,2.000000,Low
4,95,3.000000,Low
1,220,0.000000,Low
2,180,0.000000,Low
3,140,4.000000,Low
4,170,2.000000,Low
2,200,l.000000,Low
3,250,1.500000,Low
2,200,1.000000,Low
l,140,0.000000,Low

Pliki zawierające zbiory testujący i uczący są w formacie ARFF, który jest
standardową reprezentacją rekordów i atrybutów znalezionych w zbiorze danych
dla programu WEKA. Słowo kluczowerelation poprzedza nazwę pliku, następ-
nie znajduje się blok definiujący każdy atrybut (attribute ) w zbiorze danych.
Można zauwȧzyć, że trzy zmienne opisujące są zdefiniowane jako numeryczne
(numeric), podczas gdy zmienna celuRATING jest jakósciowa. Blok danych
data wymienia kȧzdy rekord w nowej linii, które odpowiadają poszczególnym
płatkomśniadaniowym. Na przykład pierwsza linia w bloku danych opisuje płatki
śniadaniowe, które mają 3 gramy białka (PROTEIN = 3,0), 200 miligramów sodu
(SODIUM = 200), 3 gramy błonnika (FIBER = 3,0) i wysoką wartósć oḋzywczą
(RATING = High ). Załadujmy plik zawierający zbiór uczący i zbudujmy model:

1) Otwórz oknoExplorer programu WEKA.

2) Na zakładcePreprocess(wstępne przetworzenie) kliknijOpen file (otwórz
plik) i określ ściėzkę do pliku wej́sciowegocereals-train.arff.
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Okno Explorer programu WEKA pokazuje kilka charakterystykpliku uczącego.
Trzy zmienne objásniające i zmienną klasy pokazano w ramceAttributes (atry-
buty, po lewej stronie). Statystyki dla zmiennejPROTEIN , obejmujące zakres
(1-4), średnią (2,667) i odchylenie standardowe (0,868) pokazano w ramceSe-
lected attribute (wybrany atrybut, po prawej stronie). RamkaStatus na dole
okna informuje,̇ze plik został poprawnie wczytany przez program WEKA.

1) Wybierz zakładkęClassify (klasyfikuj).

2) Wewnątrz ramkiClassifier(klasyfikator) nacísnij przyciskChoose(wybierz).

3) WybierzClassifiers(klasyfikatory)→ Functions (funkcje)→ Logistic (lo-
gistyczna) w hierarchii nawigacji.

4) W naszym dóswiadczeniu modelowania mamy osobne zbiory uczący i tes-
tujący, dlatego wewnątrz ramkiTest options(opcje testowe) wybierz opcję
Use training set(użyj zbioru uczącego).

5) Nacísnij Start, aby zbudowác model.

WEKA buduje model regresji logistycznej i pokazuje wyniki woknie Clas-
sifier out-put (wynik klasyfikacji). Chociȧz wyniki (niepokazane) wskazują,że
dokładnósć klasyfikacji modelu, mierzona względem zbioru uczącego, to 75zas-
tosowaniem modelu do klasyfikacji nieznanych danych ze zbioru testującego. Ilo-
raz szans i wartósci współczynników regresjiβ0, β1, β2, β3 są równiėz podawane
przez model, co pokazano w tabeli poniżej.

Zmienna Współczynnik
1 -0.0423
2 -0.0107
3 0.9476

Przecięcie -0.5478

Iloraz szans
Zmienna OR

1 0.9586
2 0.9893
3 2.5795
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1) Wewnątrz ramkiTest options (opcje testowe) wybierzSupplied test set
(dostarczony zbiór testujący). Naciśnij Set(ustaw).

2) Okrésl ściėzkę dostępu do pliku testowegocereals-test.arff.

3) Nacísnij przyciskMore options (więcej opcji).

4) WybierzOutput text predictors on the test set(pokȧz przewidywania dla
zbioru testującego) i wybierzOK .

5) WewnątrzResult list (lista wyników) wybierz z listyLogistic model(model
logistyczny), naciskając prawym przyciskiem myszy. Następnie wybierz
Re-evaluate model on the current test set(powtórnie océn model na obec-
nym pliku testującym).

Znowu wyniki są prezentowane w oknieClassifier output (wynik klasyfikacji),
jednak teraz wyniki pokazują,̇ze model regresji logistycznej sklasyfikował po-
prawnie 62,5Dodatkowo model podaje właściwe przewidywania i prawdopodobieństwa,
dla których sklasyfikował kȧzdy rekord — patrz tabela poniżej.

inst#, actual, predicted, error, probability distribution
1 1:High 2:Low + 0.433 *0.567
2 l:High 2:Low + 0,357 *0.643
3 l:High l:High *0.586 0,414
4 l:High l:High *0.578 0,422
5 2:Low 2:Low 0.431 *0.569
6 2:Low 2:Low 0.075 *0.925
7 2:Low 2:Low 0.251 *0.749
8 2:Low l:High + *0.860 0.140

Na przykład, pierwszy przypadek jest przewidziany (sklasyfikowany) niepo-
prawnie jako”Low” z prawdopodobiénstwem 0.567. Symbol plus (+) w kolum-
nie ”error” wskazuje,że ta klasyfikacja jest niewłaściwa zgodnie z kryterium
maksymalnego prawdopodobieństwa (*0,567). Obliczymy teraz oszacowaną fun-
kcję logitowąg(x) dla tego przypadku zgodnie ze współczynnikami pokazanymi
w tabeli 1. Jednak najpierw zbadamy plik zawierający dane testującecereals--
test.arff i ustalimy, że pierwszy rekord zawiera następujące pary atrybut-
wartósć: PROTEIN = 4.0, SODIUM = 135, FIBER = 2.0, i RATING = High .
Dlatego tėz oszacowana wartość funkcji logitowej jest równa
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g(x) = −0.5478 − 0.0423 · 4 − 0.0107 · 135 + 0.9476 · 2 = −0.2663

a stąd

π(x) =
e−0.2663

1 + e−0.2663
= 0.43382

Zatem oszacowane prawdopodobieństwo,że płatki śniadaniowe z 4 gramami
białka, 135 miligramami sodu i 2 gramami błonnika mają dużą wartósć oḋzy-
wczą jest równe około 43.4%. Zauważmy, że program WEKA podaje to samo
prawdopodobiénstwo (poza drobnymi zaokrągleniami) dla pierwszego przypadku
w tabeli powẏzszej. Otrzymujemy więc,̇ze model szacuje prawdopodobieństwo
niskiej wartósci oḋzywczej dla tych płatków jako1 − π = 56.6%. Dlatego na
podstawie powẏzszego prawdopodobieństwa stwierdzamy,̇ze model niewłásci-
wie klasyfikuje rekord jako”Low” .

W pierwszej tabeli pokazano również ilorazy szans dla trzech ciągłych zmi-
ennych objásniających. Na przykład iloraz szans dla zmiennejPROTEIN to
OR= eb1 = e−0.0423 = 0.9586. Jest to interpretowane jako szansa wysokiej
wartósci oḋzywczej dla płatków zx+1 gramami białka w porównaniu z płatkami
śniadaniowymi zx gramami białka.

2. Praca z innymi danymi

1. Przeprowadź analizę regresji logistycznej dla zbiorudanychbreast-cancer.
Dziesię́c numerycznych zmiennych objaśniających u̇zyto w nim do przewidywa-
nia wystąpienia złósliwego raka piersi (class = 1) w odró̇znieniu od łagodnego
raka piersi (class = 0).

1) Która zmienna wydaje się nie być znaczącą zmienną objaśniającą dla typu
raka piersi. Na jakiej podstawie możesz to stwierdzić?

2) Czy zmienne brane powyżej pod uwagę powinny zostć użyte do przewidy-
wania typu raka piersi dla nowego nieznanego zbioru danych?

3) Jak nalėzy traktowác zmienne zp-wartósciami około 0.05, 0.10, lub 0.15.
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2. Dla zbioru danychadult dostępnego na stronie internetowejwww.da-
taminingconsultant.com zbuduj model regresji logistycznej ze zmienną
wiek2 i zmienną wskȧznikowąwiek 33 − 65.

1) Potwierdź,że kwadratowa składowa zapewnia wyższe oszacowanie praw-
dopodobiénstwa wysokiego dochodu osoby 32-letniej niż osoby 20-letniej.

2) Znajdź postác oszacowania funkcji logitowej.

3) Znajdź prawdopodobieństwo wysokiego dochodu dla osoby, która pracuje
30, 40, 50 i 60 godzin tygodniowo.
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