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1. Fonaments de l’aprenentatge automàtic (machine
learning)

1.1. Aprenentatge automàtic i big data

1.1.1. Introducció a l’aprenentatge automàtic en relació amb el

big data

En aquest curs, aprendreu algunes de les eines i tècniques per a l’anàlisi de

grans volums de dades mitjançant l’ús de tècniques d’aprenentatge automàtic,

machine learning. Podreu desenvolupar, sobre la base del que s'ha après ante-

riorment, les dades preparades i mirar les relacions més profundes entre ele-

ments. I també, construir, executar i interpretar alguns dels principals models

d’aprenentatge automàtic.

En primer lloc, recapitularem en quin punt estem en aquest moment. Recorda-

rem una bona estratègia per fer front a grans volums de dades en el framework

MapReduce i el sistema d’arxius HDFS.

Recordarem també que l’ecosistema de Hadoop proporciona eines per ajudar

a processar grans volums de dades i fer el framework més flexible.

Aquestes eines ens ajuden a portar a terme el processament de consultes, reunir

resums i explorar les dades.

Un altre tipus d’anàlisi que descobrirem en aquest curs és el de modelatge.

A un alt nivell, podem pensar en el modelatge com tot allò que tracta de trobar

relacions entre les dades. Això podria implicar categories de dades, sigui entre

les variables en les dades, o entre les variables en alguna etiqueta de destinació

o de classe externa.

Pel que fa a les relacions, o bé poden ser proveïdes per un expert en el domi-

ni, o bé es poden aprendre; en essència, això és l’aprenentatge automàtic. En

aquest curs, aprendreu tant algunes de les claus i els algorismes principals, com

en quin context s’hauran d’usar. S’aprofundirà en l’aprenentatge automàtic

utilitzant una eina basada en GUI anomenada Nine, que és possible executar

amb dades resumides. I amb la plataforma Sparks, que treballa directament

amb dades distribuïdes.
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1.1.2. Aprenentatge automàtic amb big data: anàlisi avançada

de dades

Hem parlat molt del temps real, de plataformes d’alt rendiment. Hem parlat

de Hadoop i Spark. Hem après fins ara com incorporar i manejar les dades en

aquestes plataformes, com fer analítiques bàsiques i alguns resums bàsics. Ens

endinsarem ara en les capes addicionals per a l’anàlisi d’aquests grans volums

de dades. Hem explicat que les dades estan creixent molt ràpidament, que

van des de terabytes i petabytes fins a zettabytes i exabytes. Hem parlat sobre

la velocitat amb la qual tot aquest desenvolupament està avançant, i de les

plataformes i les tècniques que poden ajudar-nos a domesticar aquesta noció

de big data. Anteriorment, hem dedicat temps a aprendre com organitzar i

fer consultes, ambdues peces importants dins del processament en big data.

Afegirem ara una altra capa damunt d’això, denominada analítica avançada

(advanced analytics).

Començarem parlant de la mineria en l’entorn big data, així com de la classi-

ficació, de la regressió, de les regles en mineria de dades, de clustering i de les

diverses tècniques que podem aplicar a aquestes dades per provar d’obtenir

alguna informació addicional.

Anteriorment, s’ha fet esment d’un parell de coses diferents sobre els grans

desafiaments de dades. Quins són alguns dels grans desafiaments de dades?

Bé, en primer lloc, es tracta de trobar el talent, cosa que és desitjable, atès que

nosaltres mateixos ens estem enfrontant ara al repte d’emprendre aquest curs

d’especialització en big data. En segon lloc, hem estat recollint dades de dife-

rents fonts. Ens han estat arribant aquests diferents conjunts de dades de di-

ferents fonts, com ara Twitter i Yelp, i d’altres, al llarg del recorregut d’aquesta

especialització. Seguirem, doncs, fent això.

En tercer lloc, hem d’entendre les eines i plataformes. En aquest mòdul, apren-

drem les eines i plataformes específiques per a la cerca d’una visió de les da-

des mitjançant l’ús de mineria de dades, sistemes predictius i tot allò que pro-

porcionen les tècniques d’aprenentatge automàtic. Així doncs, transformar les

dades en coneixement per prendre millors decisions és el nostre objectiu. Co-

mençarem a partir de dades, explicant algun tipus d’anàlisi. Veurem Insight,

sense oblidar que el nostre principal objectiu és prendre decisions basades en

aquestes dades per tal que ens condueixin a dur a terme accions.

D’això, ja hem parlat una mica anteriorment i hem esmentat enfocaments

d’anàlisis tradicionals. Un enfocament d’anàlisi tradicional és aquell que por-

ten a terme típicament les empreses que tenen una gran quantitat de dades

en un nombre de formes diferents i que tracten de donar sentit fora d’ell per

veure com poden ajudar el seu negoci. Sovint, es requereixen molts tipus di-

ferents d’anàlisi en funció del problema que s’està tractant de resoldre. Algu-

nes anàlisis utilitzaran un magatzem tradicional. Tal vegada, en un altre ti-

pus d’anàlisi, es requeriran molts enfocaments diferents per portar diferents
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conjunts de dades. Però, típicament, solem tenir una gran quantitat de dades,

prenem alguns subconjunts de les dades i tractem de veure si podem revelar

alguns patrons. D’aquesta manera, podem prendre aquests patrons i dur-los

de tornada al negoci permetent, així, algunes noves funcionalitats o propor-

cionant alguna informació addicional.

Ara bé, si comencem a parlar de les anàlisis de big data i l’enfocament en big

data, les coses estan canviant i, per tant, hem de canviar una mica el para-

digma de treball. La capacitat per gestionar i analitzar petabytes de dades per-

met ara a les empreses estudiar els grups d’informació que puguin tenir un

impacte en el negoci. I és ara quan necessitem aquests nous motors d’anàlisi,

ja que poden gestionar aquesta informació, que es troba altament distribuïda.

Aquests motors poden proporcionar resultats amb la finalitat d’optimitzar i

resoldre molts reptes empresarials diferents. Així que, ara, l’anàlisi pot arribar

a ser molt complexa amb big data.

Per exemple, moltes organitzacions estan utilitzant models predictius que apa-

rellen tant dades estructurades com no estructurades en conjunt, per predir

el frau: anàlisi de mitjans socials, anàlisi de text, etc. Tots aquests nous tipus

d’analítiques s’estan utilitzant a causa de la presència del big data i, fonamen-

talment, a causa de totes aquestes noves tecnologies i plataformes que ens per-

meten accedir al processament distribuït sobre aquest gran conjunt de dades.

Font: http://67.media.tumblr.com/57d7a8144a1829f59bd0d0fd69460c53/tumblr_inline_ndvwtkZuyI1sblr04.gif

Ja hem vist aquest diagrama abans. Hem parlat d’aquests diferents nivells de

dades i de com porten les dades a les decisions i a l’acció. Ens centrarem ara

en el tercer nivell, en el predictiu. Què succeirà ara? Com podem prendre les

prediccions per tal que es converteixin en decisions i, després, en posteriors

accions? Especialment, en això centrarem el nostre estudi. Anteriorment hem

esmentat la manera en què tot encaixa en aquest nivell d’anàlisi de maduresa.

Ja hem parlat d’analitzar les dades de les quals disposem, de ser capaços de

fer les preguntes: per què les coses succeeixen?, què va succeir? I ara parlem

de models predictius que ens ajudaran a respondre les preguntes què podria

succeir? I, tal vegada, per què i com està succeint? Llavors, podem entrar en

aquest nivell d’optimització encara més alt, que anomenem anàlisi predictiva,

prescriptiva o optimitzada.

http://67.media.tumblr.com/57d7a8144a1829f59bd0d0fd69460c53/tumblr_inline_ndvwtkZuyI1sblr04.gif
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Llavors, com encaixa la màquina d’aprenentatge en tot el gran esquema de

big data? Fins ara, hem après molt sobre grans volums de dades. Sabem que hi

ha una gran quantitat de dades estructurades, una gran quantitat de dades no

estructurades; podem saber que hi ha una gran quantitat de dades dels mitjans

socials i que podrem endur-nos totes aquestes dades juntes. Aplicarem un se-

guit d’algorismes diferents d’aprenentatge automàtic amb la finalitat de trobar

Insight. Hi ha molts tipus diferents d’aplicacions de dades grans. Tradicional-

ment, el negoci espera que s’utilitzin les dades per respondre a certs tipus de

preguntes sobre què fer, tal vegada, quan fer-ho i com són intrínsecament les

dades. La integració, sovint, es fa de moltes maneres diferents i arriba a tra-

vés de camps molt diferents, depenent realment de si es tracta d’una aplicació

empresarial de propòsit general o d’aplicacions de negoci molt específiques.

Amb l’arribada de big data, això està canviant. Ara estem veient el desenvo-

lupament d’aplicacions dissenyades específicament per aprofitar-se de grans

volums de dades. I contínuament, veiem més i més d’aquestes aplicacions en

moltes àrees. Més específicament, en salut, manufactura i comercialització se

n’estan desenvolupant i estan enfocats a utilitzar grans quantitats de dades

específiques. Totes aquestes aplicacions tenen en comú, si recordeu que par-

lem sobre les tres V, que contenen tots els grans volums i varietat de dades,

i velocitat. A més, la possibilitat de transformar les dades i el comportament

que aprenen sobre elles les converteix en un avantatge per al mercat.

Per tant, l’única cosa que la majoria d’aquestes aplicacions tindrà

en la seva fonamentació és que estan construïdes sota el paradigma

d’algorismes d’aprenentatge automàtic. Així doncs, veurem aquests algorismes

d’aprenentatge automàtic i com podem utilitzar-los.

1.1.3. Una mirada més propera a l’aprenentatge automàtic

Donarem un cop d’ull a la màquina d’aprenentatge.

«We are drowning in data, but starving for knowledge!»

John Naisbitt (1982)

Si ens fixem en aquesta cita de John Naisbitt, ens estem ofegant en dades, però

estem famolencs de coneixement. Això és molt cert i segueix sent cert, fins

i tot, en la nostra era de grans volums de dades. Hi ha diverses maneres de

parlar d’aprenentatge automàtic.

La gent, històricament, ha començat a utilitzar i a adoptar noves tècniques

de la intel·ligència artificial i de l’aprenentatge automàtic des dels sistemes

d’informàtica i computació. I, amb el temps, algunes d’aquestes tècniques

s’han triat i utilitzat per un nombre de diverses indústries, començant amb

la predicció del mercat de valors, prediccions sobre frau i coses per l’estil. En

aquest moment, es va adoptar el nom de mineria de dades. Parlarem d’això

una mica més endavant, encara que tan sols pretenem que us familiaritzeu

amb aquesta terminologia. Amb el pas del temps, la mineria de dades va co-
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mençar a evolucionar en anàlisi predictiva, basada en la seva major part en

aquests algorismes d’aprenentatge automàtic, juntament amb algunes de les

eines de business intelligence (BI). Llavors, aquests termes van començar a evo-

lucionar en alguna cosa que es diu advanced analytics. I actualment sentim a

parlar molt sobre la ciència de dades. Per tant, quan la gent utilitza indistinta-

ment termes com ara la màquina, l’aprenentatge, la mineria de dades, l’anàlisi

predictiva, probablement no presenta cap risc segur per al propòsit del nostre

aprenentatge. En realitat, ens estem preparant per a aquestes analítiques més

avançades i per al sentit de dades en el qual estem portant tota aquesta tecno-

logia alhora que els problemes de negocis.

Hi ha, doncs, moltes definicions de mineria de dades, d’aprenentatge automà-

tic.

Data mining (mineria de dades) és el procés d’extracció d’informació sig-

nificativa de grans bases de dades, informació que revela intel·ligència

del negoci, a través de factors ocults, tendències i correlacions per per-

metre a l’usuari portar a terme prediccions que resolen problemes del

negoci proporcionant un avantatge competitiu. Les eines de data mi-

ning prediuen les noves perspectives i pronostiquen la situació futura

de l’empresa, i això ajuda a prendre decisions de negocis proactives.

Font: https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/datamine.111/b28129/img/dm_process.gif

Probablement, hi ha altres cent definicions diferents i és també probable que

hi hagi algunes definicions millors. Però creiem que aquesta mostra realment

de què estem parlant aquí, de l’impuls de descobriment d’informació en les

dades i del modelatge de patrons ocults en els grans volums o dades. Ens està

parlant de l’implícit, prèviament desconegut, inesperat, potencialment molt

útil, o està parlant de mineria de dades en diferents formes que, també, com

podrem veure posteriorment, poden ser en termes de regles o irregularitats,

https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/datamine.111/b28129/img/dm_process.gif
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tal vegada patrons, tal vegada limitacions en dades fora de rang. En general,

procedeixen tots ells de qualsevol de les bases de dades, o grans conjunts de

dades filtrades, o HDFS, o moltes fonts diferents.

Així que, quan parlem de mineria de dades, hem volgut parlar sobre aquesta

metodologia d'elaboració de dalt a baix. Posem per cas que tenim una gran

quantitat de dades i que ens agradaria utilitzar algunes eines analítiques.

Si comencem usant eines de SQL, pot ser que l’execució d’algunes consultes

SQL, estem fent alguns informes, diem que estem esgarrapant la superfície de

la informació de les nostres dades. Com que cerquem les coses que sabem que

són aquí, volem trobar específicament un determinat tipus de dades i com

s’apliquen. A continuació, entrarem en una anàlisi una mica més profunda.

Potser utilitzem algunes eines estadístiques i BI. Tal vegada, estiguem fent al-

guns resums i anàlisis. Llavors, ens centrarem, per a aquest estudi específic, en

aquesta informació oculta. Estem parlant d’aquests mètodes de mineria de da-

des ascendents per al descobriment de coneixement. Així doncs, necessitarem

cavar profundament en les nostres dades per mirar de trobar aquests patrons

que tal vegada abans no sabíem que existien.

Veureu sovint aquest tipus de gràfics en què es parla sobre paper passiu i actiu

de programari, així com la presentació, l’exploració i el descobriment de les

dades. On realment volem ser, és en aquesta cantonada superior dreta. Volem

provar d’arribar a aquesta anàlisi predictiva o mineria de dades, juntament

amb l’eina de BI que ens permetrà pujar amb un descobriment més avançat,

més el coneixement del negoci, i un enfocament més proactiu per a les nostres
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dades. Llavors, què és la mineria de dades? Realment és una combinació de la

IA, o eines d’intel·ligència artificial, i l’anàlisi estadística, que s’empren alhora

per descobrir la informació oculta en les nostres dades.

Així doncs, quin tipus de coses es poden descobrir a partir de dades? Existeixen

diferents tipus de relacions que podem descobrir en les nostres dades. Una

d’elles són les associacions. Tal vegada, hàgiu sentit parlar sobre la història de

la pizza i la cervesa; algunes persones diuen que no és una història real. La

història comença quan algú està a la botiga de comestibles. Mentre nosaltres

estem buscant patrons en les dades, ens adonem que el fet que els homes

compressin els dijous i els dissabtes coincidia amb una més gran compra de

cerveses i bolquers. Prèviament, no existia una relació entre la cervesa i els

bolquers i ara, però, es poden fer tot tipus d’anàlisis de la informació amb

això. Per tant, parlarem sobre aquest assumpte una mica més quan entrem en

l’associació.

Llavors, podria estar buscant seqüències. Tal vegada estem tractant de lligar es-

deveniments junts. Matrimonis, compres de mobles, potser va haver-hi algun

component de temps allà també. O podria estar buscant alguna classificació,

reconeixement de patrons, tals com els atributs dels empleats que tenen més

probabilitats de deixar de fumar, o atributs dels clients que tenen més proba-

bilitats de ser atrets per la nostra empresa en particular. Llavors, podríem estar

mirant la previsió i la predicció dels hàbits de compra dels clients sobre la base

dels seus patrons del passat. Així que hi ha una gran quantitat de diferents

tipus de visió oculta en les nostres dades que podríem cercar i descobrir. Ano-

malies, valors atípics, fraus, molts tipus diferents de coses que podem aconse-

guir i analitzar. Sovint, ens centrarem en l’agrupament. Podríem trobar grups

o segments dels nostres clients, o clústers, que és com ens hi referim amb més

propietat, ja que tenen característiques similars. I ens agradaria saber quines

d’aquestes característiques succeeixen i com distingir-les d’altres subgrups dels

nostres clients.

També és important saber això: allò que la mineria de dades no és. La mineria

de dades no és l’emmagatzematge de dades o el processament de consultes,

encara que utilitzem moltes vegades aquestes dues tecnologies per extreure

les dades. Podríem construir la mineria de dades en un sistema expert o una

aplicació, o programari com a servei.

El processament analític en línia OLAP o les diverses eines de BI són dues

tècniques que, sovint, s’utilitzen alhora o treballant juntament amb les dades

en el procés de mineria de dades. I això és genial, però per si mateixos no faran

per a vosaltres mineria de dades. El mateix succeeix amb la visualització de

dades o els fluxos de treball genèrics. Podem portar tota la visualització i els

fluxos de treball en conjunt per donar suport, tal vegada, a alguns d’aquests

algorismes d’aprenentatge automàtic.
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És un camp multidisciplinari. Es porten tecnologies de bases de dades, que

duran eines estadístiques i, en teoria, alguns dels algorismes d’aprenentatge

automàtic i alguns dels algorismes d’intel·ligència artificial. Definitivament,

utilitzen una gran quantitat de visualització mirant les dades des de diferents

perspectives.

1.1.4. Taxonomies en l’aprenentatge automàtic

Hem parlat de mineria de dades i de l’anàlisi predictiva, i de l’aprenentatge

automàtic. I ara tenim una millor idea de com han sorgit les famílies d’aquests

algorismes. Sabem una mica sobre la seva història. Ara, parlarem de dues cate-

gories principals d’aquests models d’aprenentatge automàtic. Una es diu mè-

todes predictius. Aquests mètodes utilitzen algunes de les variables per predir

algun tipus de coneixement encara desconegut o un valor futur d’altres vari-

ables. Per aquesta raó, són molt predictius per pròpia naturalesa. Estem trac-

tant de predir un valor que ens interessa i, en realitat, no és massa important

que arribem a aquesta resposta, tan sols volem la millor predicció possible.

No obstant això, alguns dels models de predicció podrien ser descriptius tam-

bé. El que volem dir amb això és que els mètodes descriptius poden trobar

patrons humans interpretables que poden descriure correctament el compor-

tament de les dades. Així doncs, podem mirar aquest model i realment podem

entendre de quina manera s’està desenvolupant aquesta caracterització de les

dades. O com s’estan adquirint algunes d’aquestes propietats generals de les

dades. Quan parlem de la mineria predictiva, el que ens interessa és la forma

d’inferència de les dades actuals i com aconseguir que es facin aquestes pre-

diccions. Alguns dels algorismes sobre els quals parlarem podrien tenir amb-

dues propietats. Parlarem, per tant, d’això, ja que cobrim cadascun dels nos-

tres algorismes.

Un altre tema interessant és el machine learning (ML) supervisat enfront del no

supervisat. Si parlem d’aprenentatge supervisat, es proporciona normalment

un conjunt de dades d’entrenament amb exemples etiquetats. Podem pensar

en ell com si tinguéssim un professor o supervisor, un expert que ha de cor-

regir les nostres respostes. I nosaltres utilitzarem aquestes dades per capacitar

els nostres models i trobar patrons. Generalment, els nostres vectors d’entrada

es proporcionen juntament amb la seva corresponent variable de destinació o

classe. I el nostre objectiu és predir la classe per avaluar. Ara bé, si estem par-

lant d’aprenentatge no supervisat, les dades que es proporcionen en general

ho fan sense cap coneixement a priori de qualsevol informació sobre les dades,

excepte les dades en si. Així que no tenim informació sobre els patrons ocults

que poden estar continguts per sota d’aquestes dades. No hi ha cap valor de

la classe o el valor de sortida proporcionat per cadascun dels nostres vectors o

instàncies. Llavors, diem que les dades no estan etiquetades, també s’utilitza

l’expressió paraula sense etiqueta. I, en general, usem això en les aplicacions les

dades d’entrenament de les quals comprenen exemples del vector d’entrada

sense cap tipus de variable de destinació corresponent. L’objectiu és trobar els

patrons de forma natural concurrents, com ara agrupacions o clústers, o seg-



© FUOC • PID_00241323 13 Usant machine learning en big data

mentació. Com funciona la màquina d’aprenentatge? Acabem d’esmentar una

mica que volem explorar les dades que tenim, volem trobar alguns patrons.

Tret que trobem aquests models i patrons, a continuació, provarem de fer pre-

diccions sobre les noves dades que no es veuen.

Així doncs, quin tipus de coneixement es pot trobar des de la mineria de dades?

Què poden descobrir els algorismes de mineria de dades per nosaltres? Moltes

vegades, sentirem a parlar d’aquests models predictius que acabem d’esmentar.

Però també hi ha diverses categories diferents de models de predicció. Tenim

classificació, regressió i predicció. En la classificació, normalment el sistema

aprèn com particionar les dades. I, en general, oferim al sistema exemples o

objectes de diferents grups. Després, deixem que l’algorisme decideixi sobre el

perfil de cada grup en funció dels camps i atributs que són exclusius d’aquest

grup específic. I, a continuació, l’algorisme pot aprendre i decidir quines dades

pertanyen als nous grups i, addicionalment, realimentem el sistema.

Podríem voler estar interessats en els models descriptius. Aquests models des-

criptius pertanyen, en general, a la categoria de qualsevol anàlisi de conglo-

merats o segmentació. I són models sobre els quals estem tractant d’aprendre

agrupacions específiques, les característiques de l’agrupació de les dades que

tenim.

També podem estar interessats en el descobriment de patrons i regles. Podríem

voler que el nostre sistema explorés les dades i tractés de trobar si hi ha algu-

na relació entre els diferents atributs. A continuació, esbrinaria si la presència

d’un element implica la presència d’un altre element. Per exemple, potser el

50% de totes les persones que compren llet també compren cereals. I llavors,

potser, podria haver-hi altres regles de dependència que, al seu torn, dependri-

en de la seqüència de les regles que es produeixen. Per la qual cosa, el sistema

pot buscar les dades i tractar d’identificar patrons repetits i la presència d’un

conjunt de patrons que segueixin aquest altre conjunt de patrons. O podria

ser un aspecte de sèries de temps amb les nostres dades. I, llavors, estem par-

lant de sèries de temps en les quals estem tractant d’identificar qualsevol de

les aparicions regulars o seqüències en el temps.

A més, moltes vegades podem estar interessats en la detecció de la desviació.

El sistema pot determinar si s’ha produït un considerable canvi en un atribut

del valor anterior o esperat. Com us podeu imaginar, això és sovint útil per a

l’addició d’altres aplicacions d’aquest tipus. Així doncs, la gent sovint es pre-

gunta: on són la mineria de dades o la màquina d’aprenentatge aplicades a

aquest camp? S’aplica més o menys a tot arreu, en qualsevol lloc de la ciència,

incloent-hi la química i l’anàlisi de bioquímica. Els sensors remots i satèl·lits,

les anàlisis d’imatges mèdiques, tot el camí fins a l’anàlisi basada en la seqüèn-

cia. Estructures de proteïnes, classificació de la família de proteïnes, gens de

microarrays. Llavors, podem parlar sobre les farmacèutiques, les assegurances,

el desenvolupament de fàrmacs, la teràpia mèdica, les conductes fraudulentes,

els diagnòstics; i de tots els tipus d’aplicació fins al fons de la indústria finan-
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cera i els bancs i les empreses, i el comerç electrònic, l’anàlisi de mercat i de

gestió; també s’ha aplicat per a l’anàlisi de riscos, i la gestió i la previsió de re-

tenció de clients, el control de qualitat, l’anàlisi de la competència, la gestió de

riscos, la previsió de vendes, el mercat de valors, el que sigui. ML més o menys

s’ha aplicat a qualsevol d’aquests camps, fins i tot als esports i entreteniment.

Algunes de les aplicacions més interessants es troben als hospitals. Hem vist

algunes aplicacions en les quals s’utilitzen els arbres de decisió per predir si les

entitats de crèdit han de donar un préstec. Pel que fa a call centers, línies aèries,

hem vist que augmenten els ingressos i la satisfacció del client, en tractar de

predir quins passatgers són més propensos a perdre els seus vols.

1.2. Mineria de dades i la seva relació amb l’aprenentatge

automàtic

1.2.1. Tasques en la mineria de dades

Veurem ara un parell de tasques crítiques en el procés de trobar un conjunt

de mòduls o funcions que descriuen i distingeixen les classes o conceptes de

dades per utilitzar el model per predir la classe. O el conjunt d’objectes la classe

dels quals no es coneix o no s’ha etiquetat encara.

Podem usar els models adequats la base dels quals és l’analítica. I en el seu lloc,

agafar un conjunt de dades d’entrenament, que prendrem d’algun conjunt

d’objectes en el qual ja havíem etiquetat les seves classes. L’aplicarem, trans-

ferirem les dades i el conjunt d’entrenament etiquetat a través de l’algorisme

d’aprenentatge automàtic per poder aprendre a distingir i predir-los, i, llavors,

podrem prendre aquests valors predits en concret o sobre algunes característi-

ques específiques. Així, podem pensar en la classificació i predicció com a mo-

dels o funcions de cerca que poden distingir aquestes classes diferents. I el gran

exemple d’això és la classificació dels països segons el clima, o la classificació

de cotxes basats en el quilometratge. El que és realment bo d’aquests models

és que es poden representar correntment com a regles; és, llavors, d’aquesta

manera que resulten descriptius, per la qual cosa l’ésser humà pot mirar el

model, entendre’l i ser capaç d’interpretar-lo.

Una altra tasca interessant és l’associació. Nosaltres, amb freqüència, parlem

de correlació i causalitat. Correlació no implica necessàriament causalitat.

Moltes d’aquestes regles d’ML cerquen correlacions en les dades. Llavors, hem

de mirar-les i tractar d’explicar per què creiem que aquestes correlacions estan

succeint. Per tant, moltes vegades, l’anàlisi d’associació és el descobriment de

regles d’associació que estan mostrant les condicions de valors d’atributs que

es van produir junts, amb freqüència en un conjunt donat de dades. Per la

qual cosa es pot, per exemple, imaginar que, tal vegada, si us trobeu en un de-

terminat grup d’edat i teniu cert nivell d’ingressos, és més probable que com-

preu un tipus particular de televisor o un tipus particular de cotxe, de manera
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que es pot pensar en la generació d’aquest tipus de normes, que estan arribant

al llarg de les dades, i podem descobrir aquests patrons desconeguts a partir

de les dades.

A diferència de la classificació i predicció, en el clustering s’analitza la classe

que ha d’etiquetar-se. Això s’anomena aprenentatge supervisat (supervised lear-

ning). Han arribat objectes de dades en l’agrupació sense cap mena d’etiquetes;

tenim tan sols el conjunt d’objectes i ens agradaria agrupar les dades per for-

mar noves classes. Així doncs, aquestes agrupacions, també conegudes com a

algorismes d’agrupament, poden donar-se en circumstàncies importants en les

quals no coneixem, per exemple, a què s’assembla una granota. Però ens agra-

daria identificar els grups petits, potser, sospitosos grups de persones. D’altra

banda, podem estar interessats en la segmentació general dels nostres clients i

volem veure quin tipus de dades demogràfiques o altres aspectes interessants

dels nostres clients van de la mà o en grup, junts. Moltes vegades, no estem

buscant patrons generals sinó que estem buscant aquestes altres poques dades

fora de l’anàlisi ordinària, cosa que anomenem anàlisi de valors atípics. Aquí és

on l’objecte de dades no compleix amb el comportament general de les dades,

que és tot el contrari de totes les regles d’agrupament i classificació, i les regles

d’associació de les quals parlàvem. Llavors, van ser encertades en la cerca de

patrons generals dels quals s’alimentaven les nostres dades. Quan estem par-

lant d’anàlisi de valors atípics, estem, molt sovint, treballant en aquest petit

percentatge que no compleix amb el comportament general i que, si s’equipara

amb la seva agrupació, es considera com a soroll, si es mira la classificació

o agrupació. En realitat, però, podria no ser necessària l’exclusió d’aquest va-

lor, ja que no assegura el nostre patró general en l’aprenentatge. No obstant

això, les següents qüestions són molt discutides en l’àrea d’aprenentatge au-

tomàtic: quan no s’han d’excloure determinades dades? I quan es guarden?

Si s’estan buscant aspectes de frau o alteració d’anàlisi, sens dubte, voldrem

mantenir-les. Així que hi ha un estàndard anomenat CRISP-DM, o Cross In-

dustry Standard Process, per a la mineria de dades.
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Aquesta gràfica indica el procés de mineria de dades i els passos que hauran

de seguir-se per a la tasca de mineria de dades. En primer lloc, és del tot neces-

sari entendre per què es fa això, entendre el negoci i les necessitats d’aquest

tipus d’anàlisi per, després, procedir a observar les dades. La comprensió de

les dades és una peça molt important: si tenim totes les dades que necessitem,

o si necessitem conèixer i recopilar les dades a un altre lloc. Una vegada que

entenem el que tenim i el que necessitem, podem passar a la fase de preparació

de dades. La fase de preparació de dades conté: selecció de dades, neteja de

dades, filtratge, selecció d’atributs, atributs de manipulació, selecció de carac-

terístiques, potser fins i tot aspectes d’enginyeria. Una vegada acabat, passem

llavors a la construcció de models. Aquí és on comencem a parlar de classifi-

cació i agrupació, d’associació. I passarem per aquesta fase moltes vegades. És

aquest un procés molt iteratiu. Modelatge, preparació de dades, comprensió

de les dades. Fa tot el camí de retorn a la comprensió del negoci. Es caminarà i

recorrerà aquest procés moltes vegades. Una vegada que hem creat els models,

passem llavors a la fase d’avaluació.

Parlarem ara també una mica sobre els diferents tipus de funcions d’avaluació.

Una vegada que els models s’avaluen, el que necessitem és tornar enrere i

recollir un subconjunt diferent de dades. Potser, tenir més dades o menys.

Potser, preparar les dades de manera diferent o utilitzar un model diferent.

Quan passem per aquest procés diverses vegades, finalitzem perquè ens agrada

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/CRISP-DM_Process_Diagram.png
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el conjunt o els models. A continuació, implementem aquest model i entrarà

en la producció. A mesura que arribin noves dades, puntuem addicionalment

el model, de manera que puguem fer noves prediccions.

Llavors, podem treballar en l’actualització d’aquest model i mantenir-lo actu-

alitzat amb noves dades i reentrenament; i passar per aquest procés de nou.

1.2.2. L’avaluació del model i la seva validació

Parlem ara del model CRIPS i el procés de comprensió de dades, preparació

de dades, modelatge i avaluació. L’avaluació és una peça molt important de

l’esmentat procés.

En general, es comença amb el conjunt de dades d’entrenament. Podem pre-

guntar-nos: per què haig de pensar en l’avaluació? Si podem prendre aquest

conjunt de dades d’entrenament, podem provar-lo i hauria d’estar bé, no és

així? Lamentablement, no.

El rendiment en el conjunt de dades d’entrenament de cap manera no és un

bon indicador del rendiment en el conjunt de proves independents. Com veu-

rem, la millor manera d’avaluar el nostre model és provar-lo per avaluar-ne el

rendiment en un conjunt de dades futur, no vist. No obstant això, no sempre

tenim el luxe de fer això i, per tant, farem algunes consideracions sobre un

parell de maneres diferents d’avaluació dels mètodes d’avaluació que podrien

aprofitar i maximitzar els efectes de les dades que tenim actualment.

Necessitem formes de predir els límits de rendiment en la pràctica. Podem

esperar veure alguna vegada que aquests models entren en producció i que

fan coses dia a dia. I hem d’entendre quin tipus de prediccions podem esperar

d’aquestes dades.

Per això, moltes vegades és difícil obtenir una dada realment etiquetada, ja que

generalment es necessita la intervenció humana per etiquetar-la, cosa que pot

ser molt i molt cara. Tenim, però, un parell de solucions simples. Una d’elles és

dividir les dades en un entrenament i un conjunt de prova. A partir de les da-

des que tenim, tractarem de prendre’n algunes per a l’entrenament i un con-

junt una mica més gran per a la prova. Havíem dit anteriorment que parlem

d’error de resubstitució quan el nostre model s’entrena en el conjunt de da-

des d’entrenament i utilitza aquest mateix conjunt de dades per provar el seu

model. Això és un error obtingut a partir del conjunt de dades d’entrenament.

Aquesta no és una gran manera d’avaluar les nostres dades. Diem també que

és un error molt optimista, ja que s’estan utilitzant les mateixes dades exac-

tes que hem utilitzat tant per al conjunt d’entrenament com per a la prova

del model. El que normalment veiem, quan estem fent l’aprenentatge en ML,

és que hem d’establir tres dades d’entrenament diverses. Tenim un conjunt

de dades d’entrenament, un conjunt de dades de validació i de les dades de

prova. Les dades de validació no sempre s’utilitzen. Són molt útils quan es té
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un model de la xarxa, quan s’ha de fer tot l’ajust i l’optimització dels paràme-

tres, i les capes i coses per l’estil. La major part del temps, però, es veurà un

conjunt de dades d’entrenament i dades de prova conjunta. Moltes vegades,

la validació estarà també present allà, però aquests són tres conjunts de dades

independents que no comparteixen cap de les dades.

Així que, quan parlem del conjunt de prova, ens referim a un conjunt

d’instàncies independents que de cap manera mai han estat utilitzades en la

formació o entrenament del clúster. Amb la finalitat de predir el rendiment

del classificador en les noves dades, necessitem avaluar la taxa d’error en el

conjunt de dades que no va participar en l’entrenament d’aquest model en

particular. Així que cridem aquest conjunt de dades de proves independent.

Hi ha un parell d’hipòtesis que hem de fer quan parlem d’això. Quan creem

el conjunt de prova, el conjunt de prova independent, suposem que les dades

contenen mostres representatives del problema subjacent, la qual cosa signi-

fica que, si tenim dues o tres classes en el conjunt de dades d’entrenament,

esperaríem tenir dues o tres classes en les dades d’entrenament també. Ni tan

sols, però, sabem res amb certesa sobre la representació de les coses, ni si po-

dem avaluar d’una manera raonable. Moltes vegades, estem comparant, en el

problema donat, el rendiment de diferents mètodes d’aprenentatge automàtic

i pot ser que hàgim de buscar en alguna estadística la fiabilitat de diferències

estimades en les prestacions d’aquests models. Fins ara, hem suposat que, si

estem predient un valor, tenim la capacitat de classificar que aquesta és la for-

ma correcta, que hem de ser capaços de mesurar-la. Depenent de l’algorisme

que s’estigui emprant i de quin tipus de prediccions s’estigui fent, aquestes

mesures de rendiment podrien començar a buscar de manera molt diferent:

podrien estar predient els valors nominals i, llavors, podrien mesurar si el meu

nombre de classificats és correcte o si hi ha valors classificats incorrectament.

Poder estar predient probabilitats i mesurar correctament la fiabilitat de les

probabilitats serà una tasca diferent de l’error de mesurament en la predic-

ció numèrica. Així doncs, depenent de l’algorisme que utilitzem, haurem

d’emprar diferents formes d’avaluar el rendiment del nostre algorisme. Hi ha

molts tipus diferents de mètodes d’estimació d’error.

Un, l’original, com hem dit, era dividir les dades. Prendre dos terços del con-

junt de dades que tenim, utilitzar-los per a l’entrenament i la resta, l’altra ter-

cera part, per a la prova. També es pot fer 50-50 o dos terços i un terç.

A continuació, un científic va dir, però, que així era molt interessant, però

que, si tan sols es fa aquest procés una vegada, pot ser que no hi hagi una

representació equitativa de les classes en tots dos. Tal vegada hauríem de fer

això diverses vegades amb un mostreig aleatori (random sampling). Anomenem

aquest mètode repetició amb retenció (repeated holdout). Això ha portat a un altre

mètode d’estimació d’error denominat validació creuada. Deu vegades la va-

lidació creuada és bàsicament una forma estàndard d’avaluació d’algorismes

d’aprenentatge automàtic. Parlarem sobre això amb més detall. Però la idea
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que hi ha al darrere d’això és prendre tot el conjunt de dades, que es va dividir

en K grups disjunts. Una vegada que es tingui aquest cub K-disjunt, es pot

pensar a prendre, per exemple, com en el nostre cas, 10, que és la forma més

comuna d’utilitzar la validació creuada de 10 vegades. Podem prendre nou

d’aquests cubs per a la formació i el dècim per a la prova. I podem passar per

deu iteracions d’aquests. I en cadascuna d’aquestes iteracions, un cub diferent

quedarà fora de la prova i els altres nou, per a la formació. Això funciona molt

bé i s’ha demostrat que donarà una molt bona estimació de com de bé funci-

ona el nostre algorisme.

L’altra forma és LOOCV (leave-one-out cross-validation). El mètode LOOCV és

bàsicament la validació creuada a l’extrem. Prenguem una instància i dei-

xem-la fora. Prenguem la resta del conjunt de dades d’entrenament, entrenem

el model, provem-lo amb aquest exemple i tornem a repetir-lo per a cada ins-

tància. Això podria ser un càlcul costós computacionalment parlant, especial-

ment si tenim un gran conjunt de dades d’entrenament. I, després, hi ha al-

gorismes addicionals com el bootstrap, on hi ha el mostreig amb un reempla-

çament. I tot tipus de variacions diferents. Ja hem comentat que deu vegades

la validació creuada és una espècie de la norma en l’aprenentatge de màqui-

na, en una forma estàndard de la predicció de la taxa d’error de les tècniques

d’aprenentatge. Tenint en compte una única mostra fixa de dades, podem uti-

litzar allò que anomenem estratificat deu vegades la validació creuada (stratified

tenfold cross-validation). Com hem esmentat anteriorment, l’estratificació as-

segura que tenim representacions iguals de totes les classes en cadascun dels

nostres cubs. Així que les dades van dividir-se a l’atzar en deu parts.
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En el nostre exemple, per fer les coses més simples, tan sols estem mostrant

quatre cubs, i tenim classes. Les classes estan representades per igual en tots

ells, aproximadament per igual en tots aquests cubs, i cada part s’ofereix, al

seu torn, per a l’esquema d’aprenentatge i formació sobre els cubs restants. Per

tant, si veiem aquí la primera fila, prenem el primer cub com un conjunt de

proves, i els tres últims per al conjunt de dades d’entrenament. En la segona fila

canviem, i el segon cub es converteix en la prova, i els altres tres, els convertim

en formació, i ho fem en aquesta situació particular, quatre vegades. En la vida

real, amb la validació creuada de deu vegades, faríem això deu vegades. Per a

cadascuna d’aquestes iteracions, en calcularem l’error.

Prenem la mitjana de tots els errors i utilitzem això com una estimació de com

de bé el nostre algorisme durà a terme el seu funcionament en el futur amb

les dades encara no vistes. Ara podem prendre, de nou, totes aquestes dades

juntes i crear un model final que serà representatiu de la totalitat del conjunt

de dades.

Per què n’utilitzem deu? Aquesta és una bona pregunta. Diverses pro-

ves en nombrosos conjunts de dades s’han fet amb diferents tècniques

d’aprenentatge i han demostrat que deu és el nombre correcte de voltes per

obtenir la millor estimació de l’error. I hi ha també certa evidència teòrica que

dóna suport a això.

http://image.slidesharecdn.com/nextgentalk022015-150211154330-conversion-gate02/95/an-introduction-to-supervised-machine-learning-and-pattern-classification-the-big-picture-36-638.jpg?cb=1423785060
http://image.slidesharecdn.com/nextgentalk022015-150211154330-conversion-gate02/95/an-introduction-to-supervised-machine-learning-and-pattern-classification-the-big-picture-36-638.jpg?cb=1423785060
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1.2.3. Reptes de la mineria de dades

Ara que sabem el que fa la mineria de dades i l’aprenentatge automàtic, i qui-

na classe d’algorismes podríem estar utilitzant, veurem quins són alguns dels

desafiaments de mineria de dades. El primer desafiament és que és computa-

cionalment costós investigar totes les possibilitats, especialment amb els grans

volums de dades. Hi ha tantes dades que no podem mirar de buscar totes les

possibilitats, per la qual cosa aquí és on aquest aspecte IA de la mineria de

dades entra en joc. Farem algunes suposicions; estem en disposició d’usar tèc-

niques estadístiques per validar aquests supòsits. Tractar amb el soroll o falta

d’informació i errors en les dades sempre és quelcom en què hem de pensar.

Sigui quan tenim un petit conjunt de dades o un conjunt molt gran.

No importa com ens esforcem per recollir el conjunt de dades més net possible,

sempre hi ha soroll i falta d’informació en les dades. Alguns dels algorismes de

mineria de dades funcionen molt millor que uns altres sobre la base d’aquest

coneixement, però, en general, això és una cosa que hem d’abordar en les

nostres dades en la fase de preparació, per assegurar-nos que el nostre conjunt

de dades està net i llest per funcionar.

Llavors, és realment cabdal la qüestió de quin algorisme de ML és el que hem

de triar?

Tractar de minar en diferents tipus de coneixements i bases de dades segueix

sent un repte bastant difícil en l’àmbit de la ML. Com incorporem la informa-

ció de fons? Si hi ha dades que falten, com sabem per què manquen? Acudim

a l’expert en la matèria, als experts de domini, i els preguntem com es van

recollir les dades. Com manegem el soroll i les dades incompletes és molt es-

pecífic per al projecte en què s’està treballant i les dades que es manegen. En

alguns casos, és possible manejar el soroll o la falta de dades d’una manera

completament diferent del que faríem per a una aplicació diferent. I, llavors,

sempre sorgeix la qüestió de com avaluem. Com sabem que alguna cosa és

interessant? I, per tant, com es manifesten i visualitzem els nostres resultats de

mineria de dades? L’escalabilitat per a alguns mètodes segueix sent un repte.

A mesura que comencem a parlar de cadascun d’aquests algorismes, parlarem

sobre com podem aplicar-los de forma distribuïda, com podem executar-los

en la part superior de la plataforma Hadoop.

Quan comencem a pensar en la mineria de dades, en algorismes

d’aprenentatge automàtic, comencem a pensar sobre com triem el conjunt

apropiat d’atributs. Quin és el conjunt més petit d’atributs? Quin és l’espai

mínim atribut que volem, que podem donar al nostre algorisme, cap al millor

model possible sense renunciar a res? Això segueix sent un gran i important

repte.
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Trobar l’espai mínim atribut no és una cosa fàcil. Hi ha una mica de la funció

de selecció i mètodes de reducció de dimensió que esmentarem. Però en el fet

de mirar de trobar aquest espai mínim atribut hi ha el nucli dels reptes de la

creació de bons mètodes.

Com avaluem les nostres funcions? Quina és la millor manera de dir de ma-

nera adequada: confio en aquest model? Quan poso aquest model en la pro-

ducció, sé que durà a terme un molt bon treball. I ho sé perquè jo l’he validat

amb l’ús de totes aquestes maneres diferents. Com podem extreure la infor-

mació significativa de les dades? Com és que no crea més patrons dels que

tenim realment en dades? Com podem acotar des de baix i realment trobar

aquesta valuosa informació que estem buscant? I la gran pregunta és: quan

s’inicia la creació d’aquests models en les dades, sempre estem tractant d’evitar

el sobreajust? I què significa sobreajust? Sobreajust significa que estem tractant

de prendre el conjunt de dades d’entrenament i aprendre de cada diminuta

complexitat allò pel que el nostre model tindria un bon rendiment. Aquest

model probablement no treballarà molt bé en el futur amb les dades. La ma-

joria dels models d’aprenentatge automàtic proven de prendre el conjunt de

dades que tenim a mà i generalitzar-lo, miren de trobar patrons generals. A

mesura que es generalitzen els models, probablement es va perdent una mica

de poder predictiu en aquestes petites coses, els petits valors atípics, les petites

complexitats de les dades. Nosaltres no volem aprendre sobre ells. Si comen-

cem a aprendre’ls, estem sobreajustant el conjunt de dades d’entrenament i

no generalitzaríem millors patrons generables, aplicables, que farien molt mi-

llor treball en el futur sobre les dades de treball reals. Així que, a mesura que

avancem a través de cadascun d’aquests algorismes, parlarem de què fer amb

cadascun d’aquests algorismes per evitar el sobreajust. Hi ha moltes eines dife-

rents de ML per a mineria de dades. Ja heu vist alguns exemples de Python i R.

Hi ha també WEKA i KNIME, que són excel·lents eines de codi obert. Orange

és una mena d’eina que es troba en la part superior de R, i ofereix una eina

d’interfície gràfica d’usuari visual. Rapid Miner també. Encara tenim Mahout

i MlLib, que tots dos tenen eines de MapReduce i Spark, i es localitzen a la

part superior de Hadoop.

Així que, per resumir, hem parlat molt sobre el descobriment de patrons in-

teressants a partir de grans quantitats de dades. Com podem detectar el frau?

Com podem fer-ne una classificació? Podem analitzar les dades per aprendre

del passat, predir el futur i reaccionar als canvis en les circumstàncies. Hem

parlat una mica sobre CRISP-DM, l’estàndard de la indústria. I també de com el

nostre objectiu és crear decisions basades en l’evidència d’alta qualitat, que es

basen en aquests models ben entrenats, ben construïts, ben avaluats, models

predictius per al futur.



© FUOC • PID_00241323 23 Usant machine learning en big data

Estudiarem com prenem aquests models, com ens adaptem a les circumstàn-

cies canviants i com aprenem diferents categories d’aquests models i diferents

tipus de prediccions que podem fer. Així doncs, en el nostre proper estudi, co-

mençarem amb l’aprenentatge d’alguns dels mètodes de classificació seguits

per l’agrupació i, després, els mètodes d’aprenentatge de regles d’associació.

1.3. Treballant amb dades

1.3.1. Preparació de dades per a l’aprenentatge automàtic

En aquesta part, aprendrem els principis i l’heurística per a l’obtenció de dades

llestes per aplicar a l’aprenentatge automàtic. De fet, de vegades s’estima que la

recol·lecció i les dades de la preparació duren entre el 60% i el 80% del conjunt

ML, l’esforç de modelatge de dades. En essència, la preparació de dades és un

procés d’organització de les dades que, a vegades, es denomina dades munging

o dades desordenades. Després s’hi aplica neteja, filtratge i transformació de les

dades per al modelatge. Encara que hi ha principis estadístics que poden guiar

aquest treball, també es defineix, en part, per quina cosa funciona o no.

En el cicle global de l’anàlisi de les dades, l’usuari ha de decidir quines

dades són rellevants, i reunir-les. De fet, generalment es dividirà en dades

d’entrenament, dades de prova i validació de dades.

El producte final de la preparació de dades serà una matriu de dades que pot

ser alimentada en l’algorisme d’aprenentatge automàtic. I per ser clars, a ve-

gades, emprem les files de la matriu i les anomenem instàncies. De vegades, les

columnes es denominen atributs, característiques o variables. S’utilitzen aquests

termes indistintament.

Hi ha un parell d’aspectes rellevants per als grans volums de dades. Sovint,

ens ocupem de les matrius que tenen un nombre relativament gran de files,

malgrat que són conceptualment una matriu i podrien estar representats es-

cassament, tan sols com una llista de la fila, columna i els valors.

Però també pot ser que es presentin casos en els quals tenen un munt de co-

lumnes. Per als casos de grans dades, en general, es treballa amb conjunts de

dades que es reparteixen al llarg de les files perquè les dades creixen al llarg

d’aquesta dimensió. D’altra banda, acostuma a passar que una sola fila cap en

la memòria en un únic equip. Així doncs, per a la major part dels algorismes

i anàlisis amb els quals treballarem, suposarem que les dades es particionen

en files.

Data Matrix to Models

Instance Customer Ítem Price Date Label/outcome

1 John Acme Mower 100 Jan 2000 Used coupon
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Data Matrix to Models

2 John Acme Wrench 10 Sept 2000 Used coupon

3 Jane Ace Mower 120 Mar 2003 No coupon

4 Jane Ace Rake 20 Mar 2003 No coupon

5... Fred Ace Hammer 15 July 2002 Used coupon

Pensarem ara en un exemple d’una matriu de dades. Suposem que tenim al-

gunes dades sobre les compres en una botiga. Es podrien organitzar les dades

amb atributs de client, l’article comprat, la data i, així, successivament. I ara,

suposem que es vol construir un model per avaluar si un client utilitza o no

un cupó.

Les dades estan organitzades, per la qual cosa tota la informació està en una

fila. I, fins i tot, es pot escriure una fórmula basada en files, on un cupó és una

funció del preu, el client i l’element en aquesta mateixa fila.

New model: compare customers

Customers Mower Wrench Rake Hammer ... (last item)

John 1 1 1 1    

Jane 1 0 0 0    

...            

Suposem ara que es desitja un nou model, per exemple, per comparar els cli-

ents. En aquest cas, es desitja transformar els articles que van ser comprats

en columnes separades. De vegades, es denominen variables dicotòmiques o

variables indicadores. En aquest cas, s’afegeix una columna per a la categoria

principal de cada article comprat i el codi valor com 0 o 1 en el sentit que

aquest article va ser comprat. Noti’s que hem convertit els conceptes variables

categòrics a nombres de valor real. Així que ara es pot tractar aquesta fila com

a coordenades d’un vector, punts en l’espai, que de vegades anomenem espai

d’entrada.

Es poden comparar els casos utilitzant alguna mètrica. Per tant, es posa en

distàncies emprades i, després, per descomptat, el teorema de Pitàgores. Però

altres mètriques estan disponibles per als diferents tipus de dades. I, de fet,

ser capaç de fer comparacions a través de punts de dades és fonamental per a

algorismes d’aprenentatge automàtic.
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1.3.2. Preprocessament de dades

Ara ens introduirem en la preparació de les dades. En aquesta part, aprenem els

principis i heurístiques per a processament previ de les variables i instàncies. Hi

ha diverses activitats importants en preprocessament. Òbviament, és necessari

netejar i filtrar dades, la qual cosa sovint significa la comprovació de soroll o

dades que falten.

Les transformacions s’utilitzen sovint per representar variables de manera di-

ferent o, potser, fins i tot la creació de noves variables.

La selecció de variables significa escollir les variables que s’exclouran del mo-

del. A vegades, és útil per ajudar el nostre model. Però, de vegades, no és obvi

saber com fer un tall ni quines són les variables que es desaran i les que queda-

ran fora de l’estudi. Quan es tracta de soroll, es podria utilitzar el coneixement

de domini per establir valors.

Aquest és especialment el cas de grans volums de dades, ja que les fonts

de dades poden ser molt variades. La situació és sovint anomenada resolució

d’entitats, i el problema relacionat es denomina registre de vinculació, en el qual

està tractant de coincidir amb entrades en dos conjunts de dades diferents.

La principal estratègia és usar els diccionaris per obtenir termes comuns i, des-

prés, fer una mica de cerca per a les possibles coincidències. Per a les grans

dades, s’afegirien filtres que podrien bloquejar la cerca de tots els possibles

parells d’entrades.

Podem també preguntar-nos si les estadístiques tenen soroll i si el soroll és o

no un valor atípic, siguin o no casos certs atípics.
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Els histogrames poden ajudar a veure les distribucions i, a vegades, es nota

una clara divisió entre un valor atípic i la resta de les dades. Sovint, la gent usa

la mitjana més tres desviacions estàndard com una guia del que explica com

un valor atípic. Però aquests valors de tall poden ser arbitraris en molts casos.

El llindar estadístic és una guia, però també és part d’una qüestió de criteri

basat en el coneixement del domini. És possible que es necessiti per avaluar

tan sols el valor atípic per separat, si no s’està segur. La neteja en les dades que

falten també requereix una certa cura. Podria haver-hi motius relacionats amb

la naturalesa de les dades. Per exemple, un nom de cònjuge no estarà present

si una persona no està casada. O, pel que fa a les dades, potser, sabem si és que

no ha entrat o simplement que és desconegut.

També és possible que alguns dels casos que falten depenguin d’altres varia-

bles. Per exemple, potser, a algunes persones, no els agrada que es llistin els

seus salaris.

Podria ser útil per trobar els títols de treball més comuns per als salaris per-

duts, per exemple, o si el títol del treball no es troba. De vegades, amb dades

suficients, si els casos perduts semblen a l’atzar i no hi ha massa casos en els

quals faltin, es podrien eliminar aquests casos. Pot ser que s’hagin de provar

les dades, i repetir amb diferents taxes que falten, per arribar a afinar el sentit

d’allò que és un punt de tall o quina quantitat de dades que manquen es poden

manejar. En alguns casos, un algorisme pot manejar casos nuls. Per exemple,

en un arbre de decisió, es poden separar en la seva pròpia branca. No obstant

això, podria dependre del paquet en particular de l’aplicació d’aquest arbre de

decisions.

També existeixen procediments senzills per a l’ompliment de valors. En primer

lloc, es poden emplenar els valors que falten mitjançant l’ús d’una mitjana

estadística i utilitzar preferentment la mitjana d’una classe, si les dades tenen

etiquetes d’aquesta classe.

També és possible assignar els valors utilitzant totes o algunes de les altres va-

riables. I fer això amb el model. No obstant això, aquests mateixos models

poden ser bastant complicats. I el model de vegades ha d’iterar sobre diferents

variables, cosa que pot durar molt temps. Així que s’hauria de sospesar el cost

per veure si val la pena. Al final, no hi ha una resposta definitiva sobre el

maneig dels valors perduts. Sens dubte, es pot avaluar si els valors perduts es

correlacionen amb etiquetes de classe. Però, per a la imputació, s’ha de sospe-

sar la quantitat de temps i esforç en comparació amb la quantitat de precisió

que es perd esborrant o simplificant. La transformació de variable és una altra

activitat de preparació de dades. També està relacionada amb la característica

d’enginyeria, que té més a veure amb la creació de noves variables.
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Per exemple, sovint preferim que s’informi sobre les proporcions, igual que

l’ingrés per càpita, en comparació amb PIB total. Per exemple, sovint es prefe-

reix informar de ràtios com ara l’ingrés per càpita, en comparació amb total

del PIB. I les dades d’escala poden ser molt importants, especialment quan

es comparen els atributs que tenen una àmplia gamma de valors amb altres

atributs que no en tenen una gran gamma. I les dades discretitzades poden

ajudar al fet que les dades siguin més intuïtives. Hi ha diversos mètodes per

canviar l’escala de les dades, que enumero aquí per referències. Tal vegada el

menys intuïtiu és la funció logaritme. Per als atributs que tenen alts valors i

una àmplia gamma, la funció logaritme pot fer que es vegi més com una dis-

tribució normal. La selecció de variables es refereix a la reducció del nombre

de variables en el conjunt de dades. Això té sentit si tenim massa variables; i

hi ha certes variables que tal vegada se superposen o, tal vegada, sabem que

són tan sols soroll. No obstant això, com hem vist abans, el mètode depèn de

l’heurística. Per exemple, es podria classificar l’etiqueta de classe o de destina-

ció mitjançant la correlació de la variable i veure si hi ha un bon tall.

També es podria començar només amb unes poques variables i, de forma gra-

dual, afegir més variables al model; i veure si hi ha un punt de rendiments de-

creixents. Pot ser que s’hagi de variar la seqüència de base en un bon conjunt

de variables. En resum, la preparació de dades pot ser un procés llarg i hi ha

alguns principis que poden servir de guia. Però també hi ha algunes heurísti-

ques i domini de coneixement que, en darrera instància, ajuden a decidir com

preparar les dades. Es pot dir molt més sobre la preparació de dades. Això ha

estat només una llista de control, ja que ens desviaríem massa si aprofundís-

sim molt més en la preparació de dades.
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1.4. Pràctica: introducció a KNIME

1.4.1. KNIME

KNIME és un entorn totalment gratuït per al desenvolupament i execució de

tècniques de mineria de dades. Va ser desenvolupat originalment en el Depar-

tament de Bioinformàtica i Mineria de Dades de la Universitat de Constança,

Alemanya, sota la supervisió del professor Michael Berthold. En l’actualitat,

l’empresa Knime.com GmbH, situada a Zuric, Suïssa, continua el seu desen-

volupament, a banda de prestar serveis de formació i consultoria.

KNIME està desenvolupat sobre la plataforma Eclipse i programat, essencial-

ment, en Java. Com altres entorns d’aquest tipus, el seu ús es basa en el disseny

d’un flux d’execució que plasmi les diferents etapes d’un projecte de mineria

de dades.

Per a això, KNIME proporciona diferents nodes agrupats en fitxes, com per

exemple:

1) Entrada de dades [IO > Read].

2) Sortida de dades [IO > Write].

3) Preprocessament [Data Manipulation], per filtrar, discretitzar, normalitzar,

filtrar, seleccionar variables, etc.

4) Mineria de dades [Mining], per construir models (regles d’associació, clus-

tering, classificació, MDS, PCA, etc.).

5) Sortida de resultats [Data Views], per mostrar resultats en pantalla (sigui de

forma textual o gràfica).

Per crear un flux d’execució, les sortides d’uns nodes s’utilitzen com a entrades

d’uns altres.

Per exemple, un flux bàsic podria ser:

• Node de lectura de dades
– Node de preprocessament
– Node de modelatge (per exemple, model de classificació)
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– Node de sortida de resultats

De forma resumida, KNIME és:

• Una plataforma d’anàlisi de dades moderna que permet l’anàlisi estadística

i la mineria de dades sofisticada en petits, mitjans o grans conjunts de

dades.

• Una plataforma de treball visual que encadena accés a dades, transforma-

ció de dades, recerca inicial, anàlisi predictiva potent i visualització.

• Proporciona la capacitat de desenvolupar informes o automatitzar el des-

plegament de nous punts de vista en els sistemes de producció.

• KNIME Analytics Platform és de codi obert i està disponible sota llicència

GPL.

• Es pot ampliar amb programari comercial per incloure suport professional,

productivitat i funcionalitat de col·laboració.

1.4.2. Descàrrega i instal·lació de KNIME

1) Aneu a: https://www.knime.org/downloads/overview

2) Seleccioneu la pestanya «Descarregar KNIME».

• No és necessari completar el registre d’ajuda i formulari d’actualitzacions.

3) Seleccioneu un dels següents enllaços per descarregar la plataforma KNIME

Analytics:

• Windows: seleccioneu l’enllaç de 32 bits o de 64 bits a la dreta de KNIME

+ totes les extensions gratuïtes per Windows (instal·lador).

• Mac: seleccioneu l’enllaç de 64 bits a la dreta de KNIME + totes les exten-

sions lliures per a Mac US X (10.7 o superior).

4) Accepteu els termes i condicions, i seleccioneu el botó «Descarregar».

5) Instal·leu KNIME una vegada la descàrrega s’ha completat:

• Windows: feu doble clic en l’arxiu exe KNIME instal·lador i completeu

l’assistent d’instal·lació.

https://www.knime.org/downloads/overview
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• Mac: feu doble clic en l’arxiu dmg KNIME i a continuació, arrossegueu

l’arxiu de l’aplicació KNIME a la carpeta «Aplicacions».

1.4.3. KNIME Workspace

L’espai de treball és el directori on es guarden –es pot situar en qualsevol lloc

(que s'especifiqui) del disc dur– tots els fluxos de treball i preferències actuals.

El workbench en KNIME s’organitza com en la figura següent:
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Un excel·lent manual d’instal·lació i primers passos amb KNIME es troba a:

https://www.knime.org/files/bl_sample_s.pdf

Si es desitja obtenir més informació sobre KNIME, hi ha molts recursos en

línia per complementar aquest curs. En proporcionem aquests per a aquells

que vulguin aprofundir i aprendre més.

En els materials que segueixen, seguirem proporcionant l’orientació i les mos-

tres de com utilitzar KNIME per aplicar els principis que s’ensenyen en aquest

curs.

KNIME té grans llibres blancs, tutorials i materials de capacitació https://

tech.knime.org/workbench:

• KNIME Learning Hub:

https://www.knime.org/learning-hub

• Lliçó 1. Instal·lació KNIME Analytics Platform i Extensions:

https://www.knime.org/knime-online-self-training-lesson-1

• Una sèrie introductòria de 4 vídeos en KNIME a YouTube:

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLz3mQ6OlTI0Ys_ZuXFTs5xMJAPKBmPNOf

• Grans exemples KNIME:

https://www.knime.org/introduction/examples

• El primer capítol del llibre de la sort del principiant KNIME:

https://www.knime.org/knimepress/beginners-luck

http://www.knime.org/files/bl_sample_s.pdf
http://tech.knime.org/workbench
http://tech.knime.org/workbench
http://www.knime.org/learning-hub
http://www.knime.org/knime-online-self-training-lesson-1
http://www.youtube.com/playlist?list=PLz3mQ6OlTI0Ys_ZuXFTs5xMJAPKBmPNOf
http://www.youtube.com/playlist?list=PLz3mQ6OlTI0Ys_ZuXFTs5xMJAPKBmPNOf
http://www.knime.org/introduction/examples
http://www.knime.org/knimepress/beginners-luck
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2. Eines i tècniques de classificació

2.1. Algorismes de classificació - mètode Naive Bayes

2.1.1. Un enfocament de modelització estadística

Veurem el nostre primer enfocament de modelització estadística senzilla per

a la construcció d’un model predictiu. Una tècnica senzilla és utilitzar tots els

atributs dels quals disposem en el nostre conjunt de dades d’entrenament i

permetre’ls fer contribucions a les decisions. Són igualment importants i in-

dependents l’un de l’altre, donada la classe. Això, per descomptat, és una ex-

pectativa força poc realista. El que fa que aquestes dades de la vida real siguin

interessants és que els atributs, certament, no tenen la mateixa importància ni

tampoc són independents en la majoria dels casos. No obstant això, aquest fet

condueix a un esquema molt simple que funciona sorprenentment bé. Fins i

tot quan tenim coneixement sobre un valor d’un atribut en particular, i sabem

que alguna cosa indica el valor d’un altre atribut, encara podem fer un molt

bon treball amb aquest tipus de models estadístics en la pràctica. Així que,

malgrat que forcem la majoria d’aquests supòsits, realment depenen de com

de malament són forçats. Donem-hi un cop d’ull.

És un dels més tradicionals conjunts de dades utilitzades per descriure i mos-

trar el funcionament d’una sèrie de diferents màquines que executen els algo-

rismes. Això s’anomena conjunt de dades meteorològiques. I aquest conjunt de

dades indica quan una persona en particular decidirà o no jugar a tennis. Per

tant, podem veure que tenim una sèrie d’atributs aquí. Podem tenir la pers-

pectiva d’atributs i es pot veure que aquest atribut pot assumir diversos valors

diferents d’assolellat, ennuvolat o pluja. Ara tenim la temperatura atribut, que
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té valors de calenta, suau i freda. I després tenim el nom de l’atribut d’humitat,

que té valors d’alta i normal. El vent, que pot ser feble o fort. I, després, tenim

la classe d’atributs de jugar al tennis, que pot ser sí o no.

El dia està marcat en color groc perquè no és un atribut real d’aquest conjunt

de dades en particular. Acabem d’afegir que sabem quin dia era, per la qual cosa

es pot manipular fàcilment aquest conjunt de dades a mesura que avancem a

través de diversos exercicis diferents. Per tant, cal tenir en compte que tenim

aquests cinc atributs: el panorama, la temperatura, la humitat, el vent i jugar

a tennis. I el joc de tennis és un atribut de classe real. Això ens porta a una

espècie supervisada d’expressió, perquè ja tenim l’atribut de classe, jugar a

tennis, i les anteriors dades històriques que indiquen quan aquesta persona

juga al tennis o no. Així que tenim cinc atributs, un atribut de classe, i catorze

casos. Aquests van des del dia 1 fins al dia 14, que significa que tenim catorze

casos en aquests dies particulars.

Ara podem fer, realment, un resum simple de les dades meteorològiques ob-

tingudes per un simple recompte de quantes vegades es produeix cada parell

de valors d’atribut amb cada valor. Així que podem explicar pels sí i els nom-

bres quan el joc era sí o el joc era no i, per exemple, es pot veure quan el pro-

nòstic és assolellat; de fet, vam tenir cinc exemples, dos dels quals eren igual

a sí, i tres eren joc fora, igual a cap.

I aquestes cel·les en la primera fila de la taula indiquen el recompte d’aquestes

ocurrències per a tots els possibles valors de cada atribut en el nostre conjunt

de dades. Així doncs, anirem de nou al conjunt de dades de temps i confirma-

rem que això és correcte.
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Vegem ara l’atribut de panorama. Hem posat en relleu totes les files on el

panorama és igual a assolellat. Així, podem veure que, quan la perspectiva és

igual a assolellat, en el primer dia, jugar a tennis en primer lloc va ser «no», en

el dia dos, jugar al tennis va ser «no», el dia vuit va ser «no», el dia nou, jugar

a tennis va ser «sí», el dia deu era «sí» i l’onze també va ser «sí».

Quan tornem al nostre petit resum, podrem veure que en la part inferior de la

taula reescrivim part de la informació de la part superior en forma de fraccions.

Per tant, si realment ho mirem, quan el panorama era assolellat, «sí» va succeir

dues vegades i «no» va succeir tres vegades; sabem que, en general, «sí» ha

ocorregut nou vegades i «no» ha ocorregut cinc vegades. Així que podem dir

que, si un punt de vista és igual al sol, és igual a «sí», que és dos de cada

nou vegades, i «no» va passar tres de nou vegades. Així que ara tenim aquesta

fracció i podem veure que, per a cadascun d’aquests atributs, les fraccions són

lleugerament diferents.
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Podem mirar que la proporció dels dies que afavoreix que el tennis sigui un

joc és igual a sí o no, respectivament. Així que aquí podem veure que, quan

el tennis era igual a jugar a generals, nou de cada catorze vegades sí que va

succeir. I cinc de cada catorze vegades, en tot el nostre conjunt de dades, no

va succeir. Podem calcular això per a cadascun de la resta dels atributs i fer un

petit resum en la nostra taula.

Quantes vegades sí i no s’ha jugat? El joc és igual a sí o no succeeix? I com es

relaciona amb cadascun dels atributs i cada valor?

2.1.2. Testant el nostre model estadístic

Ara que hem agafat el nostre conjunt de dades de temps i hem fet un resum

de les dades, què succeirà en un nou dia futur?

Outlook Temp Humidity Windy Play

Sunny Cool High True ?

I aquest nou dia és demà; estem predient que el panorama tindrà perspectives

de ser assolellat, la temperatura serà fresca, hi haurà alta humitat, farà vent.

Podem utilitzar la taula que hem creat anteriorment per predir si aquesta per-

sona podria jugar a tennis o no?
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Podem usar aquesta taula com a model, però com podem fer això? Bé, en

realitat podem prendre aquesta porció inferior on vam començar fraccions i

probabilitats.

Si el pronòstic és assolellat i la temperatura fresca i d’alta humitat, i farà vent,

potser es pot utilitzar el resum d’aquestes dades per temps explicant les vegades

que es produeixen cada parell de valors d’atributs i utilitzar això per fer la

predicció d’aquesta manera. Així doncs, veurem primer el valor de predicció

de la classe quan és igual a sí. Per tant, el nou dia va entrar amb el valor igual

a assolellat. La perspectiva és igual a assolellat, així que veurem en els nostres

resums de la taula quan el panorama era igual a assolellat dos de cada nou

vegades i va succeir que vam jugar al tennis. Donarem, doncs, un cop d’ull

a això. Per a la classe igual a sí, veurem el sol, quan el panorama era igual a

assolellat i jugar a tennis era sí dues de cada nou.

Llavors, podem mirar que el panorama era igual a refredament, que era tres

de nou vegades. Podem buscar aquests valors per a cadascun dels parells de

valors d’atributs, per la qual cosa l’atribut d’humitat va entrar com a «alt» tres

de nou vegades, i amb vent era cert tres dels nou també.

Per tant, en general, sabem que «sí» ha succeït nou de cada catorze vegades.

Podem calcular que la probabilitat per jugar a tennis és igual a «sí» a favor del

nou dia que va entrar multiplicant totes aquestes probabilitats del dia (YES

= 2/9 x 3/9 x 3/9 x 3/9 x 9/14 = 0,0053). Ara podem fer igual per a la classe

igual a «no». D’aquesta manera, podem comparar quin dels valors és el més

probable (NO = 3/5 x 1/5 x 4/5 x 3/5 x 5/14 = 0,0206).

En aquest moment, podem calcular la probabilitat de cadascuna de les classes.

Podem calcular la probabilitat que per jugar és igual a sí i quina és per jugar no

existeix. Així que podem prendre les fraccions de les entrades «sí» en la taula

per al càlcul d’aquelles que són sí i fer el mateix amb les entrades per al joc

que són igual a «no». I aquests són tots els que representen les proporcions

dels dies en què la persona en particular jugava a tennis quan la classe prenia

el valor «sí», o no jugava a tennis per a la classe «sí». Així que càlculs similars

a aquests poden fer-se per a cadascuna de les classes, i indiquen que en el nou

dia és molt més probable que sigui «no» per jugar a tennis.
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Si normalitzem les dades de probabilitat obtinguda, és encara més fàcil veure

que ara la probabilitat total de la suma d’esdeveniments sí i no suma 1, i que

la probabilitat d’obtenir «no» és al voltant del 79%; i podem dir que la proba-

bilitat que no es jugui a tennis és del 80%.

2.1.3. Regles en el mètode Naive Bayes

El que realment hem fet en la nostra lliçó anterior és aplicar el classificador

bayesià ingenu, Naive Bayes rule. Aquest és un mètode simple i intuïtiu que es

basa en quelcom que s’anomena regla ingènua de probabilitat condicional. La

regla de Bayes diu que, si tenim una hipòtesi H i una evidència E, que desco-

breix en aquesta hipòtesi, llavors podem utilitzar la següent notació indicant

la probabilitat de la hipòtesi enfront de l’evidència.

I podem calcular la probabilitat de la probabilitat posterior, i l’esdeveniment

condicional de la hipòtesi, H, que jugarem a tennis. I, així, la probabilitat d’H/

E arribarà a ser, en el nostre cas particular, un 20% més probable que sigui un

«no» que no pas un «sí».

Així, podem veure que la probabilitat d’H, com s’ha vist en el cas anteri-

or, i la probabilitat posterior d’H, en l’evidència de la situació posterior de

l’esdeveniment, s’ha vist. Això és el que anomenem classificació bayesiana.

Intentàvem agafar un nou dia i calcular la probabilitat de la classe, donada una

instància. I la nostra evidència era la instància. I el nostre valor de la classe,

per exemple, va ser l’esdeveniment H. Així que una excel·lent propietat de

Naive Bayes rule és que l’evidència es pot dividir en parts independents. I treure

el màxim profit quan calculem les probabilitats Naive Bayes per a les tasques

de classificació, com vam fer en el conjunt de dades meteorològiques. Podem

veure aquí que tenim l’evidència que algun esdeveniment, o la instància, que

es va produir en el passat, sí que succeeixi. Estàvem tractant de calcular la
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probabilitat que el valor de la classe sigui igual a sí. Així que la forma com ho

vam fer va ser examinant el valor, quan la sortida era igual a assolellat, i sí que

va succeir. I la probabilitat que la temperatura era fresca, i sí que va succeir.

I la probabilitat de cadascun dels valors dels atributs, i després dividim, en

realitat, per la probabilitat que l’esdeveniment ocorri per si mateix. Aquesta

és la forma en què se’ns va ocórrer, amb les estimacions de probabilitat per a

la nostra nova classe.

Naive Bayes funciona sorprenentment bé, fins i tot si aquest supòsit

d’independència és forçat moltes vegades. Per què? Doncs bé, en aquest cas,

perquè la classificació no requereix estimacions de probabilitat precises, sem-

pre que les probabilitats màximes siguin assignades a la classe correcta. No

obstant això, afegir massa atributs redundants causarà problemes. Posem que

tenim dues temperatures, una temperatura 1 i una temperatura 2. Diguem que

teníem una temperatura interior a la coberta i una temperatura exterior a la

coberta, i que estaven molt altament correlacionades. Això seria un problema.

Es pot veure que és un problema, ja que es dóna més pes a uns atributs que

a uns altres, i es pot enfosquir el nostre resultat. Així que sempre, durant la

nostra fase de preparació de dades, cal repassar els nostres atributs i assegu-

rar-nos que no tenim cap atribut redundant ni molt altament correlacionat en

les nostres dades, si estem pensant a utilitzar el mètode bayesià.

2.2. Algorismes de classificació - Aprenentatge mitjançant arbre

de decisió

2.2.1. Inducció mitjançant arbres de decisió

Parlarem de la inducció mitjançant arbres de decisió. És un mètode per apro-

ximar funcions de valors discrets. És un robust conjunt de dades sorolloses o

amb dades que manquen. I és capaç de descobrir les relacions no lineals entre

les dades. A més, té estructura en biaix inductiu, per la qual cosa crearà l’arbre

més curt possible amb les millors dades.

És per això que anomenem aquest mètode divideix i venceràs. En general, cada

node hi intervé a l’hora de testar amb un atribut particular. Un atribut es com-

para amb un cert valor. De vegades és una constant. De vegades, comparem

dos atributs diferents. I, algunes vegades, podríem utilitzar una funció o més

d’un atribut per comparar-ho. La característica interessant de l’arbre de decisió

és que, a cada fulla, se li assigna en la part inferior de l’arbre una classificació.

En alguns casos, es tracta d’un conjunt de classificacions o, potser, d’una pro-

babilitat de distribució, però en la majoria de casos serà la classificació real.
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Si s’obtenen nous casos, pot dirigir-se cap a sota de l’arbre de decisió. Una ins-

tància desconeguda obtindrà immediatament una classificació, ja que arriba

al node final terminal.

La forma en què representen aquestes decisions els arbres és que cada node

intern posa a prova un atribut. I així, si es pensa en les dades del conjunt me-

teorològic que estem analitzant, potser hi haurà un atribut temperatura. I cada

branca correspon a aquest valor. La temperatura podria haver estat calenta,

freda o temperada.

Aquests valors podrien ser, potser, els valors X i Y, per a calenta o freda, i des-

prés, quan arribem a la part inferior d’aquest arbre, els nodes fulla; cada node

fulla assignaria la classificació. Això podria ser una classe d’un punt que equi-

val a dues vegades sí, i una classe de dos punts dos és igual a dos punts no.

I així successivament. Aquesta és la forma amb què representem els nostres

arbres de decisió.

I pel que fa a les fulles, la seva part inferior són les classificacions reals assig-

nades. Hi ha moltes aplicacions diferents d’arbres de decisió, en qualsevol lloc

de diagnòstic mèdic per a la predicció de la malaltia cardíaca i també per a

l’anàlisi d’estructures químiques complexes.

Així que suposem que considerem el següent concepte: les cremades solars.

Tenim informació sobre diferents persones.
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Coneixem el seu color de cabell, la seva alçada i pes, i si s’apliquen loci-

ons bronzejadores. I el resultat, si estaven cremats pel sol o no. Podem pren-

dre aquest conjunt de dades d’entrenament, que s’enviaran a l’algorisme

d’aprenentatge d’arbre de decisió. I l’algorisme pot arribar a un model com

aquest.

Quelcom que diu que, tal vegada, el color de cabell era un dels aspectes decisius

principals pel qual una persona podria patir cremades o no; i, després, el segon

més important era si s’aplicava loció. Depenent de si el seu color de cabell era

ros, vermell, castany, i de si s’aplicava loció, podem veure qui va acabar cremat

pel sol i qui no ho va fer. I, en realitat, podem assignar aquests noms de la

taula per a aquestes classes. Podem seguir una ruta per a cada persona a través

de l’arbre de decisió per predir si serien cremades o no pel sol. Aquest és tan

sols un exemple senzill; vegem un parell d’exemples més.

Abans hem parlat d’una cosa anomenada navalla d’Occam. La teoria darrere de

la navalla d’Occam diu que el món és inherentment simple. Per tant, l’arbre

de decisió més petit que sigui consistent amb les mostres és el que té més

probabilitats d’identificar els objectes correctament. Això representa que la

funció inherent incorporada dins d’arbres de decisió crearà l’arbre més curt

possible que prediu les dades, de la millor manera possible. Els arbres de decisió

han de ser considerats quan tenim casos que estan representats per parells

d’atributs de valor. Recordem que teníem una gran quantitat d’atributs com

la temperatura i la perspectiva, i que cadascun tenia el seu valor. Els arbres de

decisió són molt bons en la predicció dels casos que es poden representar amb

aquest parell d’atributs valor, sigui una temperatura o el punt de vista dels

seus valors. El millor és l’atribut que pren un petit nombre d’aquests conjunts

possibles de valors, com el que vam tenir amb calent, temperat i fred. Si tenen

massa valors d’aquests, l’algorisme podria ser una mica complex. Una altra

cosa és que vulguem usar i considerar l’ús d’arbres de decisió quan la nostra

funció, objectiu o valor de la classe és discret. Així que, a vegades, anomenem

aquest valor de la funció nominal o discret. Vol recordar que el cas més simple

seria només dues classes possibles. Igual que una classificació booleana, sí o no.

En el nostre conjunt de dades meteorològiques, on vam tenir dues possibilitats

de jugar al tennis amb sol: sí o no, és possible que hi hagi predicció de formes
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o colors. Per la qual cosa podria ser vermell, blanc i blau, o qualsevol cosa que

fos una característica nominal. Un altre aspecte agradable sobre els arbres de

decisió és que s’hi poden manejar dades d’entrenament que continguin soroll

en la classificació de mostra d’entrenament, i hauria de ser vàlid per descriure

aquestes mostres. És també bastant bo tractant amb els valors que falten, així

com amb els possibles errors o omissions.

Tornem al nostre conjunt de dades de temps de confiança.

Recordem que teníem els atributs: estat del temps, temperatura, humitat, vent

i jugar a tennis. Prenem a aquest conjunt de dades que ja hem utilitzat per

a la classificació Naive Bayes. Ara podem prendre aquestes mateixes dades i

utilitzar-les per generar un arbre de classificació, i comparar els resultats de

tots dos models. Així que, si prenem el conjunt de dades i executem a través

de l’arbre de decisió, ens trobarem amb un arbre que s’assembla a això:

A l’arrel dels arbres, trobem l’atribut estat del temps. I, després, baixem, si feia

sol i la humitat és alta, la resposta era «no», no joc al tennis. Si el panorama era

assolellat i la humitat era normal, a continuació, ens trobem en aquest arbre

tot el camí cap a la resposta «sí». Ara podem prendre cadascun dels casos, el

primer dia fins al 14, i la ruta a través d’aquest arbre. I cadascun d’aquests no-

des, els nodes fulla, serien sí purs o res. Així, tindríem una classificació correc-

ta. Ara bé, això passa tan sols aquí, perquè es tracta d’un conjunt de dades de

pràctica que no sempre podria succeir en el futur. No obstant això, si es pren

cadascun d’aquests dies, de l’1 al 14, i es dibuixen a través de l’arbre, es pot

comprovar que aquest arbre s’ajusta perfectament a aquest conjunt de dades.

I que cada node fulla és un node pur de tots «sí» o tots «no».

Així doncs, heu notat alguna cosa en particular sobre aquest arbre?
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Us heu adonat que la temperatura hi manca? Sabem per què la temperatura

està eliminada? Aquesta és una altra característica molt important dels arbres

de decisió. No inclourà tots els atributs. Només s’inclourà el conjunt mínim

d’atributs que són importants en la presa de la decisió per a aquest conjunt

de dades en particular. Amb la finalitat de fer l’arbre més curt possible amb

els nodes purs, com que no necessitàvem el de temperatura per prendre una

decisió, es va excloure.

2.2.2. La construcció d’arbres de decisió

Veurem com podem construir arbres de decisió. Quin és el procés de construc-

ció d’aquests arbres de decisió? Com podem prendre decisions en el procés?

Això ho anomenem procediment regular, de dalt a baix, recursiu, de divideix

i venceràs. La construcció de l’arbre de decisió comença amb la presa de cada

atribut que està seleccionat per al node arrel i, a continuació, la ramificació

cap a fora d’aquest atribut, de manera que es crearà cada branca per a cadascun

dels possibles valors d’atribut.

A continuació, els casos es divideixen en subconjunts, un per cada branca

que s’estén des d’aquest node. Finalment, el procediment es repeteix recursi-

vament per a cadascuna de les branques fins que en queda tan sols un fins a

arribar a les fulles que són nodes purs, o fins que els casos que arriben a aquest

node són tots de la mateixa classe i, per tant, el procediment s’atura.

Si ens fixem en els quatre atributs possibles en els quals podríem dividir l’arrel

de l’arbre i diem que l’arrel de l’arbre de decisió és l’atribut més important per

dividir d’ara endavant, en veurem les diferents opcions. En la part superior, es

pot veure si se separarien en la perspectiva, o la temperatura, o la humitat i,

per tant, a què s'assemblaria aquest arbre.

Ens trobem ara amb un dilema: quin d’aquests quatre atributs és el que s’ha

de triar per a la divisió? Parlem d’utilitzar heurística, atès que volem un arbre

el més petit possible.
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La manera de generar un arbre el més petit possible és escollir els atributs que

arriben als nodes més purs més ràpidament, perquè això generarà un arbre el

més curt possible. Aquesta és la nostra heurística. Volem arribar al node pur

tan aviat com ens sigui possible. Realment volem triar l’atribut per als resultats

de la forma més ràpida que arribi al node pur.

Utilitzarem una estratègia que s’anomena criteri de la impuresa o guany de la

informació, i estratègies per triar els resultats d’atribut, com el guany més gran

d’informació que produeix el node més pur. El que té realment de bo utilit-

zar el guany d’informació és que l’augment de la informació ascendeix amb

la puresa mitjana dels subconjunts produïts per aquesta divisió d’atribut. Per

tant, cada vegada que dividim, triarem l’atribut que es tradueix en el guany

més gran d’informació; el guany d’informació es mesura, en realitat, en bits.

Donada una distribució de probabilitat, la informació necessària per predir

un esdeveniment d’entropia es calcula mitjançant el càlcul de la informació.

El que és realment agradable d’això és que, quan els esdeveniments altament

predictibles tenen una baixa entropia i quan la probabilitat és aleatòria, te-

nim una entropia més gran. La fórmula per calcular l’entropia de les classes

s’assembla a això:

entropy (p1,p2,p3,...,pn) = -p1 log(p1) - p2 log(p2) - p3 log(p3) - ... - pn log(pn)

Què significa això en termes del nostre exemple de millors dades? Posem que

volem calcular el guany d’informació per a l’atribut estat del temps. Pensem

que, tal vegada, l’estat del temps és l’atribut que ha d’estar en l’arrel de l’arbre.

Veurem, com si fossin branques d’estat del temps, si es divideix el sol, o està

ennuvolat, o plujós; sabem que es divideix en dos sí i tres no en assolellat, i

en quatre sí en el cas de l’ennuvolat; i, si era plujós, en tres sí i dos no. De

fet, podem posar aquests càlculs dins del nostre arbre. Podem dir que, quan

l’estat del temps puntua sobre assolellat, disposem de dos dels cinc sí i tres de

cada cinc nombres, i cinc de cada catorze casos acaben anant a aquest node

particular. Podem calcular això per a cadascuna de les divisions del nostre node

estat del temps.
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Ara, amb la finalitat de calcular el guany d’informació per a aquest node, po-

dem mirar el guany d’informació, abans de separar-se en el panorama, menys

el guany d'informació, guanyem la informació mitjançant la divisió en aquest

punt de vista. Ens fixem en l’entropia de les classes menys l’entropia mitjana

de les classes d’aquest nou node fulla, que només estem creant per la divisió de

les perspectives. Pensem que, si no fem res, no ens separem; seria nou de cada

catorze sí i cinc de catorze nombres, i restem d’això l’entropia per a cadascun

dels atributs. Així que l’entropia de la divisió en assolellat era dos de cada cinc

i tres de cada cinc, dos sí i tres no. L’entropia de la divisió de la humitat crea

un node pur immediat perquè ell tot sol tenia els quatre de la mateixa classe

de valor i, després, el tercer va ser el tercer valor de l’atribut de vista. Es pot

veure que, mitjançant el càlcul d’aquesta informació, podem veure realment

que el guany d’informació per a la divisió en el node arrel en l’atribut estat

del temps serà de 0,247 bits. Ara podem fer el mateix càlcul exacte i donar un

cop d’ull a cadascun dels atributs que podríem dividir successivament. Podem

calcular el guany d’informació per a estat del temps, temperatura, humitat i

vent. Resulta que estat del temps és, en realitat, la millor divisió de l’arrel de

l’arbre perquè va tenir el guany d’informació més alt.

L’altra raó per la qual aquest era el cas que cal triar es deu al fet que ell va crear

un node pur immediat de la branca mitjana.
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Ara, podem buscar en les altres divisions. Estem repetint aquest procés de for-

ma recursiva i, ara, en el segon nivell, veurem els tipus similars de càlcul. Veu-

rem quan hem de dividir d’ara endavant, quan la perspectiva és igual a assole-

llat, que encara no era un node pur; quin és el següent atribut que hem de di-

vidir. Seguirem això d’una manera recursiva fins a arribar a aquests nodes purs.

El producte final s’assembla a això:

L’estat del temps, quan equival a ennuvolat, es pot veure ennuvolat, sempre

era sí, per la qual cosa aquest és node pur ràpid; i, així, es divideix entre humitat

en el costat dret i vent en el costat esquerre. S’obté un petit arbre compacte

bastant més curt. La mesura de la puresa del guany d’informació és realment

aplicable i funciona molt bé amb l’arbre de decisió per diverses raons. Una

d’elles és que el guany d’informació té unes propietats desitjables quan el node

és pur, la mesura és zero i la impuresa és màxima; després, la mesura adoptada

és màxima. Si es té aquesta propietat de diverses etapes que utilitzem en el

càlcul, podem dividir aquesta mesura en diverses etapes. L’entropia és la funció

que satisfà totes aquestes propietats.

De tant en tant, veurem una altra heurística per a la selecció de nodes, que es

diu índex de Gini i és similar en la seva conducta a l’entropia. És màxima per

a P, quan sigui aleatori, i és un mínim per a P, quan sigui alt.

2.2.3. Problemes per sobreajust en arbres de decisió

Encara que els arbres de decisió funcionen molt bé, apareixen un parell de

problemes: sobreajust i altres temes que ens agradaria tocar. Així doncs, parla-

rem dels atributs altament ramificats.

L’algorisme bàsic fa créixer cada branca de l’arbre en profunditat fins que acon-

segueix classificar perfectament els exemples d’entrenament. Aquesta estratè-

gia és raonable, però pot introduir dificultats si les dades d’entrenament pre-
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senten soroll o quan el conjunt d’entrenament és massa petit per oferir un

mostreig significatiu del concepte objectiu. En aquests casos, l’algorisme pot

produir arbres que se sobreajusten a les dades d’entrenament. Formalment,

definim el sobreajust com:

Donat un espai d’hipòtesi H, es diu que una hipòtesi h ∈ H està sobrea-

justada als exemples d’entrenament si existeix una hipòtesi alternativa

h ∈ H, en la mesura que h té un error de classificació més petit que h

sobre la distribució completa dels exemplars del problema.

És comú observar que, a mesura que la grandària de l’arbre creix en termes del

nombre de nodes usat, la seva precisió sobre el conjunt d’entrenament millora

monòtonament, però, sobre el conjunt de prova, primer creix i després decau.

Com és possible que un arbre h, que té una precisió més gran que h sobre

el conjunt d’entrenament, després tingui un acompliment més petit sobre

el conjunt de prova? Una situació en què això es dóna és quan el conjunt

d’entrenament conté soroll, per exemple, elements mal classificats.

Existeix la possibilitat de sobreajust, encara que el conjunt d’entrenament esti-

gui lliure de soroll, per exemple, si el conjunt d’entrenament té pocs elements.

En conjunts d’entrenament petits és fàcil trobar regularitats accidentals on

un atribut pot fer una molt bona partició dels exemples donats, encara que

no estigui relacionat amb el concepte objectiu. Donat que el sobreajust pot

reduir la precisió d’un arbre induït per l’algorisme entre un 10-25%, diferents

enfocaments han estat proposats per evitar aquest fenomen. Els enfocaments

poden agrupar-se en dues classes:

• Enfocaments que aturen el creixement de l’arbre anticipadament, abans

que aconsegueixi un punt on classifiqui perfectament els exemples

d’entrenament.

• Enfocaments on es deixa créixer l’arbre per després podar-lo.

Encara que el primer enfocament sembli més directe, la poda posterior de

l’arbre ha demostrat tenir més èxit en la pràctica. Això es deu a la dificultat

d’estimar en quin moment ha d’aturar-se el creixement de l’arbre. Indepen-

dentment de l’enfocament usat, una pregunta interessant és: quina és la gran-

dària correcta d’un arbre? Alguns enfocaments per respondre a aquesta pre-

gunta inclouen:

• Usar un conjunt d’exemples diferents dels usats en l’entrenament per ava-

luar la utilitat d’eliminar nodes de l’arbre.
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• Usar els exemples disponibles per a l’entrenament, però aplicant-hi una

prova per estimar quan agregar o eliminar un node podria produir una

millora a l’hora de classificar nous exemplars; per exemple, usar el test χ2

per avaluar si, en expandir un node, el canvi millorarà la classificació sobre

els exemples d’entrenament, o sobre tota la distribució.

• Usar explícitament una mesura de complexitat per codificar els exemples

d’entrenament i l’arbre de decisió, aturant-ne el creixement quan la gran-

dària codificada sigui minimitzada. Per exemple, el principi de descripció

mínima (MDL).

En resum, l’arbre de decisió és un algorisme de dalt a baix per inducció d’arbre

de decisió. És un divideix i venceràs que, a vegades, es diu algorisme de dalt

a baix, d’inducció d’arbres de decisió. Són bastant interessants les circums-

tàncies en les quals va sortir per primera vegada: hi havia dos investigadors,

un a Austràlia, anomenat Ross Quinlan, que va sortir amb l’algorisme ID3.

I, a continuació, una millora anomenada C4.5 que afegeix atributs numèrics

i s’implementa al programari anomenat WEKA. Breiman, Friedman, Olshen

i Stone, com a investigadors d’Stanford que eren, van crear una cosa que es

diu CART, arbres de classificació i regressió. Tots ells reben crèdit per aquest

algorisme, perquè van publicar els articles més o menys al mateix temps i el

seu acostament va ser amb algorismes molt similars per a la creació d’arbres de

decisió. Avui dia, hi ha moltes variacions diferents d’arbres de decisió, moltes

implementacions diferents.

Treballarem amb alguns conjunts de dades d’entrenament i crearem alguns

models de predicció divertits com a arbres de decisions.

2.3. Classificació amb Spark

2.3.1. Spark: biblioteca d’aprenentatge automàtic (MLlib)

Iniciem aquesta lliçó en la biblioteca de la màquina d’aprenentatge de Spark,

que anomenarem MLlib per abreujar.

El paquet MLlib proporciona mòduls d’aprenentatge automàtic que treballen

específicament amb conjunts de dades distribuïdes resilients. Té alguns algo-

rismes de clau ML i segueix creixent i afegint noves característiques, juntament

amb els algorismes. L’aplicació es basa o és similar a la biblioteca Scipy Python.

En primer lloc, hem d’assegurar-nos que estan configurats per executar els

paquets en Cloudera VM.

• Obrim un terminal en Cloudera VM
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Applications Systems  >tools  >terminal

• I, després, des de l’indicador d’Onix, instal·lem NumPi (si encara no s’ha

fet)

> sudo easy_install numpy == 1.4.1

• Teclegem inter

MLlib utilitza el mòdul numèric Python, o NumPi per abreujar, que compta

amb suport per a arrays o matrius. Per executar MLlib en Cloudera, és necessari

instal·lar el paquet NumPi. El meu Cloudera VM, per exemple, té Spark 1.3.0,

que utilitza NumPi 1.4.1. Si s’intenta instal·lar la versió incorrecta, és molt

probable que s’obtingui un missatge d’error.

Recordem com es posa en funcionament Spark. Mostrarem una mica de codi

per a l’execució de funcions. Alguns dels passos de codificació són una mica

llargs.

En iniciar PySpark, hauria de sortir alguna cosa com això:

Per tant, anirem cap als tipus de dades. Després de configurar i començar amb

NumPi en Spark, es podran executar funcions.

El paquet té algunes funcions ML i utilitats d’aprenentatge i, també, introdueix

nous tipus de dades, cosa que veurem a continuació.

Aquests tipus de dades inclouen matrius, vectors i punts etiquetats. Les ma-

trius són tipus de dades importades en un paquet NumPy. Per exemple, pot

importar NumPi i simplement declarar la matriu. Així que aquí estem decla-

rant matriu d’1, 2, 3, 4, i es pot indexar de 0 a 3. També es pot fer una matriu

de matrius, que es comportarà com una matriu.

import numpy as np 

x = np.array([1,2,3,4]) 

x[0]

Out[]: 1
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Observeu que la indexació x retorna ara tota la fila, la qual cosa retorna com

una matriu, i es pot indexar per columnes: és com la indexació de la matriu.

x = np.array([[1,2],[3,4]])

 x[0] 

Out[]: array([1, 2])< A row

X[:,1] 

Out[]: array([2,4])< A column

Altres tipus de dades són els vectors en el paquet MLlib. Són pràcticament els

mateixos que les matrius NumPi, però no completament. En aquest exemple,

estic declarant un vector que s’emplena amb els valors 1, 2, 3, 4, i s’indexa de

forma similar a les matrius.

from pyspark.mllib.linalg import Vectors 

x = Vectors.dense([1,2,3,4]) 

x[0]

 Out[]: 1 

numpy arrays intercambiable amb vectors de mllib

Algunes funcions de la biblioteca MLlib esperen un conjunt de dades distribuït

de vectors com a entrada. Es pot fer això per a dades petites declarant una llista

de vectors, i usar paral·lelització amb una funció de context en Spark. Per tant,

en aquest exemple, estic declarant dos vectors que s’omplen per a una variable

x, que es paral·lelitzen, i ara tinc un conjunt de dades distribuït resilient.

x = [ Vectors.dense([1,2,3,4]., Vectors.dense([5,6,7,8])] 

xrdd = sc.parallelize(x) 

xrdd 

Out[]: <Python RDD .... > 

ara 'xrdd' té accions disponibles RDD

Una diferència amb matrius regulars és que els vectors poden ser escassos, la

qual cosa significa que hi ha una llista d’índexs i valors en lloc de tot el vec-

tor. Això es diu SparseVectors. Té sentit utilitzar SparseVectors quan un vector

és molt gran i el nombre d’entrades en un vector és molt baix. Exactament

com de sota pot dependre de molts factors, potser un 5-10% és prou escàs; és

correcte permetre aquesta escassetat i declarar un SparseVector. A més, no serà

un tipus de dades per a matrius distribuïdes.

Un LabeledPoint és també un nou tipus de dades. És essencialment un vector

amb una etiqueta. Els LabeledPoints són essencials per algunes de les funcions

MLlib. Per tant, haurem d’importar el LabeledPoint del paquet de regressió.
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Declarem una LabeledPoint donant-li una etiqueta de classe i, a continuació,

incorporem una matriu. I ara podem accedir als elements d’aquest Labeled-

Point mitjançant l’ús de la funció .label, o la funció .features. I això és el que

usarem per inicialitzar les variables de classe per algunes de les funcions MLlib.

Prenem en consideració un exemple. Imaginem que tenim un conjunt de do-

cuments i que cada document té un ID i una llista de paraules.

1,A long time ago in a galaxy far ... 

2,Another episode of star ... 

3,There are far and away many stars ... 

4,A galloping horse using two coconuts ... 

5,My kingdom for a horse ... 

...

Aquí, per exemple, són tan sols un munt de frases de la part inicial del docu-

ment. El nostre objectiu és fer una matriu de dades que consti de documents

i paraules, on cada document és la fila, cada columna és una paraula, i cada

entrada és el recompte de paraules per a aquest document.

Això organitza essencialment les nostres dades per a l’elaboració de models,

dels quals parlem a les classes de preparació de dades.

Usant trames de dades i funcions de mapatge, hem de ser capaços de reunir

la informació de recompte; aquesta és la classe de coses que hem tractat en el

curs anterior. Per tant, no mostrarem aquesta mena de detalls.

De fet, tenir un processador de text com una clau pel comptatge assegurarà

que les dades de fila estan totes juntes en una partició. En què es diferencia

de l’anterior? En el fet que ara ha d’assignar paraules als índexs de columnes.

Però aquest índex ha de ser el mateix a través de les particions. Per tant, la

creació de dades, la preparació de dades per a les nostres funcions MLlib, a
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vegades poden ser una mica complicades. Això se sol anomenar remodelació o

pivotant, i resulta que les trames de dades de Python tenen una funció pivot.

Però això no està disponible per als nostres conjunts de dades RDD. MLlib no

en disposa. Però no és massa difícil escriure una funció que ens ajudi a fer això,

i val la pena tan sols per parlar d’això amb pseudocodi. La principal estratègia

seria recollir paraules per fer una paraula i índex de la columna.

Obtenir comptatge de paraula en columnes per RDD:

1) Crear llista global de paraula a col_indexer

2) Crear una funció per fer una entrada per a cada vector <Doc, paraula>,

comptatge

3) Mapa trama de dades en RDD de vectors

Fer un mapatge de les nostres dades en vectors, en els quals el nombre total

de paraules ha de ser capaç d’encaixar en un equip; en cas contrari, caldria

escriure-ho en un arxiu i fer-ho disponible com una funció de mapatge.

Però si poguéssim fer això, llavors podríem traçar la trama de dades en la nos-

tra RDD de vectors. I ara, tindríem un conjunt de dades disponibles per a les

nostres funcions MLlib.

2.3.2. Spark: usant MLlib per a classificació

Veurem les funcions per a la classificació. La primera funció que veurem és

l’algorisme NaiveBayes.

Recordem que NaiveBayes estima la classe més probable. S’assumeix la clas-

se i els atributs, i les seves probabilitats condicionals són independents.

L’algorisme sovint té un rendiment bastant decent i arriba a la seva resolució

en una sola passada sobre les dades, la qual cosa significa que podria ser bas-

tant bo per als grans problemes de dades.

Vegem-ne els detalls ara. Això és el que apareix en execució. Primer, cal im-

portar el mòdul NaiveBayes del paquet PySpark de classificació. Si tenim un

RDD de punts etiquetats, llavors, tot el que necessitem fer és executar la fun-

ció .train de NaiveBayes. I, a canvi, s’obté un objecte de model. No necessàri-

ament hem de tenir paràmetres.
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I per provar el model, cal executar una funció de predir i passarà a un punt

de prova. No a un punt etiquetat, però amb les característiques d’un punt

etiquetat, per exemple, o simplement, una matriu. A continuació, es retorna

la predicció de la classe i es pot utilitzar per a, diguem-ne, l’avaluació.

El model d’objectes NaiveBayes també té un parell d’elements emmagatzemats

a partir de l’algorisme. Aquests són els valors logarítmics que, de fet, no són

tan útils si tan sols volem veure les probabilitats. Són més útils, però, si es vol

aprofundir i veure com funciona la discriminació.

my_nbmodel.theta > returns log of P(attribute|class)

my_nbmodel.pi > returns log of class priors

Vegem això amb un exemple de dades. Mirem el conjunt de dades meteoro-

lògiques que hem utilitzat abans. Farem una breu nota sobre la preparació de

dades. És un petit conjunt de dades amb catorze files, i els camps que indiquen

la informació del temps.

import numpy as np 

Import modules from pyspark.mllib.linalg 

import Vectors from pyspark.mllib.regression import LabeledPoint

rawdata=[ 

['sunny',85,85,'FALSE',0], 

['sunny',80,90,'TRUE',0], 

['overcast',83,86,'FALSE',1], 

['rainy',70,96,'FALSE',1],...

Convertim les dades categòriques (per exemple assolellat = [1 0 0], etc.) i fem

punts etiquetats.

La temperatura, la humitat i el temps i, independentment de si algú jugarà a

tennis. La preparació de les dades de codificació de mòduls de recerca implicats

declaren les dades, que, en aquest cas, són prou petites com per a simplement

tallar i enganxar. Per desgràcia, NaiveBayes no maneja dades categòriques, per

la qual cosa necessitem tornar a codificar les perspectives i les variables de

vent, que són categòriques, en alguna cosa com ara vectors calents. Però, en

essència, tan sols ha de construir una petita funció que pot mirar en la cate-

goria i crear un vector. A més, MLlib no té mètriques d’avaluació en PySpark

1.3. Aquestes vénen en versions posteriors. Les mètriques bàsiques, però, són

bastant fàcils de programar. Aquí s’ha mostrat només un esquelet del codi uti-
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litzant la funció de predir, per a un model, i punts d’entrenament, per la qual

cosa és fàcil construir una matriu de confusió. I amb la matriu de confusió, es

poden obtenir les taxes dels seus veritables i falsos positius.

També mirarem la classificació amb la funció d’arbre de decisió. Recordem

que un arbre de decisió es compon d’un node de decisió que fa particions

de les dades en contenidors; per a cada contenidor, hi ha un node fulla que

representa un valor predit. A mesura que es construeix l’arbre, l’algorisme usat

per iterar sobre el conjunt de dades recopila mètriques i selecciona els atributs

que millor separen les classes. En el cas distribuït, enmig de les iteracions, ha

de passar al llarg de l’arbre actual, de manera que les diferents particions poden

estar treballant amb el mateix arbre.

A això s’assembla l’execució d’un arbre de decisió. En primer lloc, ha

d’importar un mòdul d’arbre de decisió del paquet de classificació PySpark. I

cal triar diversos paràmetres, com es faria per a qualsevol aplicació estàndard

de DecisionTrees. Hem de confirmar el nombre de classes que tenim en les

nostres dades.

from pyspark.mllib.classification import DecisionTree 

my_dt = DecisionTree.trainClassifier(data_rdd, numClasses=2, 

impurity='entropy', 

maxDepth=5, 

maxBins=32, 

minInstancesPerNode=2)

Per controlar la grandària de l’arbre, és possible que sigui necessària la validació

creuada per optimitzar.

I això té sentit en un cas RDD, perquè cada partició pot no tenir totes les clas-

ses; també cal indicar limitacions en la construcció de l’arbre, per exemple, la

profunditat màxima, el nombre màxim de contenidors, o el nombre màxim

de fulles, i el nombre de casos per cada fulla. Òbviament, no els podem saber a

priori, tret que s’hagin executat algunes dades de la mostra i explorat diferents

valors, o utilitzat validació creuada. Com a regla general, es comença amb ar-
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bres petits, es deixa que ells vagin complicant-se, atès que necessitaran més

temps per funcionar. Si s’omet el nombre de classes, el model farà una regres-

sió, és a dir, cada fulla predirà un valor mitjà dels punts de dades que cauen en

aquest contenidor particular. En aquest cas, es tractaria d’una mitjana entre 0

i 1, ja que l’etiqueta de classe de si algú juga a tennis és 0 o 1, i és tractat com

un nombre real en lloc d’una etiqueta de classe.

També podem produir una matriu de confusió, com vam fer abans amb els

NaiveBayes, i aconseguir, d’aquesta manera, un rendiment similar. També hem

arribat fins aquí, 12 dels 14 correctes, que és una mica diferent quant als falsos

positius i falsos negatius.

predctn = my_dt.predict(train_pt.features) 

cf_mat[train_pt.label][predctn]+=1 

cf_mat= [[ 5. 0.] [ 2. 7.]] 

A més, 12 dels 14 correctes (però una mica diferent de NaiveBayes).

El model d’arbre de decisió té una altra propietat que ens permet veure l’arbre

de decisió. I podem imprimir-lo utilitzant la funció de cadena de depuració.

L’arbre ens mostra sentències if-then-else. Així que aquí veiem que, en primer

lloc, no identifica panorama com a igual a assolellat, com una partició princi-

pal que condueix a una predicció, que no es va jugar al tennis i, així, succes-

sivament.
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3. Aprenent a utilitzar les regles d’associació

3.1. Regles d’associació

3.1.1. Regles d’associació en mineria de dades

Parlarem de regles d’associació en mineria de dades. Les regles d’associació són

tècniques d’aprenentatge per a mineria de dades, i es consideren tècniques de

separa i venceràs. Observen els conjunts d’elements freqüents que junts aca-

ben la nostra base de dades. Així doncs, estem buscant aquells patrons que po-

den estar presents en les nostres bases de dades, i aquells complements que es

poden mostrar amb freqüència junts en diferents col·leccions o diferents agru-

pacions i, així, successivament. De manera que l’aprenentatge d’associació és

un mètode per descobrir interessants relacions entre variables en grans bases

de dades. La seva intenció és identificar un fort creixement descobert en les

dades, mitjançant l’ús de diferents declaracions de mesures d’interès. Volem,

per tant, trobar aquestes regles, però hem de definir què fa que les regles siguin

interessants.

Aquesta idea prové d’una cosa que es diu anàlisi de la cistella. Com quan les

persones van a comprar a les botigues de queviures cada dia. I què podria tenir

una cistella? Podem trobar alguna idea en les cistelles de la compra? Podem

trobar alguna idea en les cistelles a través d’una sèrie de diferents clients? És

per això que estem parlant d’aprenentatge per associació.

Aquestes regles d’associació es basen realment en el concepte que anomenem

regles fortes. Brackesh, el 1993, va introduir aquesta idea i el concepte de regles

d’associació per descobrir irregularitats entre els productes en els grans regis-

tres de dades de transaccions, cosa que anomenem sistemes de punt d’escala als

supermercats. Per exemple, es poden observar, al supermercat, algunes regles en

el dia de les vendes que indiquen que, potser, si els clients compren les cebes i

les patates juntes, podrien ser més propensos a comprar carn d’hamburguesa

també. Aquesta informació pot, llavors, ser emprada per a diferents propòsits.

Podem usar això per a les activitats de comercialització, com ara, els preus de

promoció o venda de productes. També podríem utilitzar-ho per a molts pro-

pòsits diferents, i a això ens referim quan usem les paraules que al·ludeixen

típicament a l’anàlisi de la cistella. On podem prendre aquestes associacions

i regles i aplicar-les a les dades. De vegades, estan aplicades a la mineria d’ús

a la web, tal vegada, fins i tot, a la detecció d’intrusions, la producció contí-

nua per la informàtica, la mineria seqüència i moltes altres aplicacions. Però,
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bàsicament, el que tractem de fer aquí és prendre una gran quantitat de da-

des transaccionals, i mirar i descobrir aquestes associacions ocultes dins de les

dades.

Així que, si estem parlant d’anàlisi de la cistella, podríem prendre una cistella

plena de diferents tipus de productes i dir si la majoria de les persones com-

pren llet; hi ha alguns altres articles específics que van juntament amb la llet?

Podem arribar a una mena de resum d’estadístiques que ens dirà si els percen-

tatges de persones que compren la llet també compren aquests articles addi-

cionals? I, d’aquesta manera, podríem fer una estadística de resum i mirar el

percentatge global del que han comprat els nostres clients.

Quin percentatge dels nostres clients va comprar aquests articles determinats?

Tanmateix, això no ens diu com són els clients. Quines característiques espe-

cífiques dels clients tenen aquells que van comprar llet i pa, o allò que els

clients específics no van comprar? Primer, podem mirar quin percentatge de

clients que compren llet també compren ous. Doncs bé, resulta que podem

veure aquí que al voltant del 43% dels clients que van comprar llet també van

comprar ous. El 75% dels clients, després d’haver comprat llet, compren pa:

així que podem veure que al voltant del 26% d’ells van comprar cafè també.

Ara podem plantejar un seguit de preguntes diferents. Per tant, quin percen-

tatge de clients que compren llet compren ous? Podem dir quin percentatge

de clients que compren llet i ous, tal vegada, va comprar una barreja per a

pastís o va comprar alguns elements addicionals. Per tant, podem començar a

mirar cada vegada amb més profunditat en la nostra base de dades, establint

relacions entre les nostres dades addicionals.

I mirem els elements addicionals que podrien ser comprats junts. Tal vegada,

es van comprar cereals juntament amb llet i pa. I, així, mirarem una mica més

profundament com es creen aquestes regles i com podem utilitzar-les. Llavors,

quina mena de preguntes podem respondre?

Bé, diguem que els clients compren cereals juntament amb els plàtans, sí, tal

vegada ho fan. Ara, quan anem a la botiga de queviures i veiem, mentre fem

la compra, un paquet de plàtans just al costat de la nevera de la llet, aquest

fet suposa que ens recordarà que hem d’anar a buscar els nostres cereals? Les

diferents persones que compren diferents tipus de llet compren diferents tipus

de cereals? Potser hi hauria d’haver a la botiga galetes col·locades a algun lloc

prop de la llet per maximitzar les vendes. O el percentatge de clients de la

nostra botiga són potser nens que els agrada tenir una galeta amb llet. Una

gran quantitat d’interessants preguntes es poden contestar amb aquest tipus

d’anàlisi.

Una de les històries tradicionals que s’ha repetit una vegada i una altra és que

sabem que aquestes regles són àmpliament emprades per descobrir els patrons

de compra dels articles a nombrosos punts de venda de supermercats. Un dels

primers estudis es va dur a terme en un supermercat de l’Oest Mitjà als Estats
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Units, on estaven tractant de millorar les vendes per descobrir algun tipus de

patrons en les seves dades. Així, va resultar que identificaren la relació entre els

homes que compren els dijous i els dissabtes: quan compraven bolquers, com-

praven també cervesa. I va resultar que aquesta era una majoria dels homes.

Amb posteriors anàlisis, es van adonar que, quan compraven els dijous, tan

sols compraven alguns articles, mentre que els dissabtes compraven elements

per consumir al llarg de tota la setmana, de manera que la cistella era més

gran. Amb aquesta informació, ara una botiga de comestibles pot fer diversos

tipus de coses. Ens pot posar cerveses i bolquers als costats oposats de la botiga

els dijous i animar els clients per ficar objectes addicionals dins les seves ciste-

lles els dies que no compren molts articles. Poden jugar amb els preus, poden

jugar amb un diferent posicionament d’aquests elements a la botiga. Aquest

va ser un d’aquells resultats no esperats de l’anàlisi que ens va mostrar que els

bolquers i la cervesa poden aparèixer junts, una cosa que ningú probablement

mai buscaria.

Un altre bon exemple seria: si un client està buscant comprar una bossa

negra, què hem d’oferir-li? Aquest tipus d’anàlisi s’usa sovint mitjançant

l’aprenentatge per associació, l’anàlisi de la cistella de mercat, o també per una

cosa que es diu anàlisi de filtratge col·laboratiu. Si, per respondre a una pre-

gunta com aquesta sense suficients dades històriques, ens preguntem quins

tipus de moneders es van comprar en el passat, i quina classe de tipus similars

de clients han comprat quina classe de tipus similar de carteres, podem uti-

litzar les regles d’associació per fer alguns suggeriments molt específics i con-

crets als nostres clients. I aquest tipus d’anàlisi es processa cada vegada més

en molts detallistes en línia.

3.1.2. Com treballen les regles d’associació en mineria de dades

Donarem una ullada a com la mineria del procés de regles d’associació CH

funciona realment.

Hem parlat de regles d’associació de mineria com un mètode independent

i estàndard de separació i conquesta. Aquestes regles són molt similars a les

regles de classificació, excepte pel fet que poden predir qualsevol atribut, no

només l’atribut de classe, així com qualsevol combinació dels atributs. En els

mètodes d’aprenentatge d’associació no tenim un atribut de classe, per la qual

cosa podem pensar en això com una espècie d’aprenentatge no supervisat.

No obstant això, hi ha algunes noves modificacions dels rols d’associació, als

quals tan sols es donaria papers que prediuen la variable de cost. Originalment,

aquest algorisme no va ser pensat per a això ni és la forma com va ser creat.

Així que no deixa de ser un mètode ingenu per trobar moltes regles diferents

d’associació. Usem aquest mètode de separar i conquistar. Tractem cada pos-

sible combinació de valors d’atributs com una classe separada. I donem un

cop d’ull a la creació d’aquestes funcions. Podem veure que amb aquest en-

focament ingenu podria haver-hi un parell de problemes diferents. Un d’ells

és que computacionalment és molt complex i intens crear totes les possibles
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combinacions de tots els possibles atributs i els seus valors. En aquest cas, es

pot ser capaç de crear més regles que dades d’origen i, després, no haver acon-

seguit realment massa cosa. Així que, de fet, no desitgem que aquest nombre

resultant de regles sigui tan gran que no ens resulti gairebé de cap utilitat, o

que ens porti tant temps podar-lo que sigui molt difícil trobar alguna idea. Per

tant, podríem crear un nombre més gran de regles i, després, aplicar tècniques

específiques per podar aquestes regles basades en el que anomenem suport i

confiança.

Així que ara entenem que realment volem crear només les regles d’associació

que són de cobertura específica, i els mitjans de cobertura que cobreixen al-

menys cert nombre de les nostres instàncies. No ens preocuparem de qualse-

vol tipus de regles en si mateixes, sinó que veurem quins són els fonaments

de la creació d’aquestes regles. Com podem crear elements bàsics i conjunts

d’elements que podem utilitzar amb la finalitat de crear regles més complexes?

Parlarem molt sobre els atributs i els valors que poden assumir. Si pensem,

de nou, en el nostre conjunt de dades meteorològiques, teníem un atribut de

perspectiva que era assolellat. Si tornem enrere i mirem per comprar una bossa

negra, a continuació, un atribut seria un moneder i el valor d’aquest atribut

seria una bossa de color negre o una bossa de color vermell i, així, successi-

vament. A propòsit de les regles d’associació, parlarem d’aquests elements i

conjunts d’elements. Quan ens referim a un element, pensem en un parell

de valors d’atribut. Per tant, bossa i negre. Perspectiva i assolellat. I, quan par-

lem de conjunts d’elements, aquests són tots aquells elements diferents que es

produeixen en un paper especial. I aquells que poden generar aquest conjunt

d’elements, la qual cosa, a continuació, es pot utilitzar per crear una sèrie de

regles d’associació. Quan comencem la creació d’aquests conjunts d’elements,

volem especificar una cobertura mínima o el suport. No crearem tots els pos-

sibles conjunts d’elements, ja que tan sols estem interessats en els conjunts

d’elements que tenen un tipus específic de cobertura. Sovint, aquells que ano-

menem suport són, en realitat, sinònims entre ells. Però bàsicament, significa

el nombre de casos en els quals aquesta norma prediu correctament.

I, llavors, la precisió és la proporció del nombre d’instàncies en les quals la

regla s’aplica. Així que veurem com funciona realment, i donarem un cop d’ull

als nostres objectius, amb la finalitat de generar les regles.

A fi d’evitar tenir un enorme nombre de regles d’associació i que totes hagin

de ser podades després en descens, cosa que és un enfocament inviable, fa-

rem una ullada, en el seu lloc, al fet que només estem interessats en les regles

d’associació amb suport predefinit i amb una cobertura especial. Ara observa-

rem només els conjunts d’elements que cobreixen les regles generades amb un

suport i cobertura en particular. I, a mesura que creem els conjunts d’elements

i parells de lot d’objectes, crearem només aquells que especifiquem que van re-

bre suport i cobertura. Aquesta és una manera d’evitar la generació d’aquestes
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enormes quantitats de regles per, després, haver de gastar un munt de temps en

podar-les. Necessitarem restringir cada regla o conjunts d’elements que anem

generant.

El que farem en primer lloc és generar un conjunt d’elements i, després, con-

tinuar generant dos conjunts d’elements que expandeixin els tres conjunts

d’elements. I generarem només els tres conjunts d’elements si els dos conjunts

d’elements que participen en la creació d’aquest conjunt d’elements de tres

tenien el suport i la precisió especificats.

Veurem un exemple ràpid. Posem que vam tenir un nombre de diferents

clients que compren a la nostra botiga de queviures. I tenim un exemple

d’aquests particulars amb quatre cistelles.

Podem veure que alguns dels articles a través d’aquestes cistelles es repeteixen.

Podem veure que la llet sembla repetir-se en les primeres tres cistelles i, junta-

ment amb la llet, tenim elements addicionals que sembla que s’estan repetint:

el cereal o el pa, o els ous, o la mantega i el pa. Així, podem veure que hi ha

una certa repetició d’aquests conjunts d’elements a través d’aquestes cistelles.
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Però, si ens fixem en aquestes altres dues cistelles, a continuació, podem veure

que no hi ha sucre i els ous semblen estar repetits en dues cistelles. Així que

ara podem pensar: quin seria el suport i la precisió, en aquest exemple en

particular, per al sucre i els ous? Amb l’objectiu d’agafar aquest exemple, o

l’anàlisi de la cistella, hem creat aquesta petita taula.

I en aquesta petita taula, anomenem això una taula escassa, ja que aquesta

taula només indica el nombre de productes que es venien. Per tant, s’indiquen

tots els diferents productes que es poden vendre a la nostra botiga. I, a conti-

nuació, indiquem, per a cada client, posant d'un a un els productes en aquesta

taula, que un d’aquests productes va ser comprat. Ara, podem pensar a crear

aquests conjunts d’elements i la creació d’algunes regles d’associació de dife-

rents tipus. Es pot veure en aquesta taula i es podria dir: quins són alguns

dels elements que segueixen apareixent junts a través de diferents cistelles?

Podem dir que el sucre i els ous apareixen junts. Veiem que el client número

dos i el client número quatre van comprar sucre. Però el client número dos,

quan va comprar sucre, va comprar llet també. Podem veure que la majoria

dels clients que compren llet solen comprar pa i alguna cosa més. De vega-

des és mantega, de vegades són cereals. D’aquesta manera, es pot arribar a un

nombre d’aquestes regles que indiquen totes aquestes diferents combinacions

dels articles que tenim en la nostra cistella. Ara veurem com podem extreure

aquestes normes amb les nostres dades meteorològiques de l’exemple.

3.2. Exemples de regles d’associació en mineria de dades

3.2.1. Weather data

Veurem com podem extreure regles d’associació en un conjunt de dades més

gran, una mica més complex, que hem arribat a conèixer anteriorment i que

indica si una persona en particular jugarà a tennis o no. Recordem ràpidament
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que tenim cinc atributs diferents. Hem tingut perspectiva, temperatura, hu-

mitat, vent i si va jugar a tennis, que era un atribut de classe, i teníem catorze

instàncies. I de nou, dia no és en realitat un atribut, és només un indicador

perquè siguem capaços de fer referència a aquesta taula i busquem dies especí-

fics que tenien peces particularment importants d’informació que volem po-

sar en les nostres regles. Així que ara hem explicat que tan sols crearem regles

que tinguin un suport especial.

Let’s create item sets with support = 2

Per a aquest exemple en particular, direm que el nostre suport mínim és 2.

Cosa que significa que tenim almenys dues instàncies en el nostre conjunt

de dades, que en aquest cas només tenen catorze instàncies, però almenys

dos casos sostenen aquest conjunt d’elements en particular. I l’única raó per

la qual podem crear el conjunt d’elements en particular és si es mostra en el

nostre conjunt de dades com a mínim dues vegades. Per tant, hem de tenir

això en compte a mesura que avancem a través d’aquest exercici, i obtinguem

la creació de tots aquests diferents conjunts d’elements.

En primer lloc, mirarem a través del nostre conjunt de dades i crearem tots

els possibles conjunts d’un sol article que satisfan el suport de 2. Així, podem

veure que comencem amb la variable perspectiva que és igual a assolellat, la

temperatura és fresc i, així, successivament; i el nombre entre parèntesis fa

referència al suport. I es pot veure que, quan panorama és igual a assolellat, té

un suport de 5, ja que en realitat apareix en cinc casos. Quan la temperatura és

igual a fred, es mostren quatre casos i, així, successivament. Això és un primer

exemple. Però tornem al nostre conjunt de dades.
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Ens assegurarem que aquest conjunt d’elements veritablement compta amb

el suport de cinc, per la qual cosa es pot veure que el dia 1, dia 2, dia 8, dia

9 i el dia 11 tenen cadascun que perspectiva és igual a assolellat. Així que és

cert que aquest element, perspectiva igual a assolellat, té un suport de dos.

Donarem ara un cop d’ull a un dels exemples dels dos conjunts d’elements.

Ara bé, quan llistem tots els conjunts d’elements 1, ens fixem en cada combi-

nació diferent possible d’aquests conjunts d’un element, amb la finalitat de

crear els dos conjunts d’elements. Els únics dos conjunts d’elements que vam

crear eren els que tenien el suport de 2 i només utilitzen els conjunts d’un sol

element que ja tenien el suport de 2. Així que mirarem la perspectiva igual a

assolellat i temperatura igual a moderat. Si tornem al nostre conjunt de dades

meteorològiques, podem veure que el dia 8 i el dia 11, tots dos, tenien sol, i la

perspectiva era igual a assolellat, i la temperatura era igual a moderat, cosa que

ens porta de nou al suport de 2 per a aquest conjunt de dos articles. Podem

anar a través d’aquesta llista d’un en un i tornem a comprovar que el nostre

algorisme ha fet bé el treball.

Però només per gust, donarem un cop d’ull a un dels tres conjunts d’elements

que s’han creat aquí. I el panorama és igual a assolellat, la humitat és alta i

el vent és feble. Així que, si podem tornar al nostre conjunt de dades, podem

veure que hi ha dues instàncies de suport de tres conjunts d’elements, i que

una taula identifica correctament com un element de tres conjunts amb el

suport de dos; per tant, és perfecte. A mesura que avancem a través del nostre

conjunt de dades, recollim tots els conjunts d’un article i, llavors, es creen

tots els conjunts de dos articles basats en els conjunts d’un sol element, els

conjunts de tres ítems basats en el conjunt de dos objectes, etc. Podem veure
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que amb el suport mínim de 2, hem estat capaços de crear 12 sistemes d’un sol

article, 47 conjunts de 2 conjunts d’elements, 39 de tres elements i 6 conjunts

de 4 ítems.

En aquest exercici en particular, no tenim cap conjunt de cinc elements. Per

què no tenim cap conjunt de cinc ítems? La resposta és que no teníem cap

conjunt de cinc ítems, ja que només hi havia cinc atributs en les nostres da-

des. Així que, si tinguéssim dos dels conjunts de cinc ítems, això significaria

que teníem dos casos idèntics. I nosaltres no tenim casos repetits en el nostre

conjunt de dades i, per tant, no hi havia un conjunt de cinc ítems que tenia el

suport de dos. Una vegada que s’han generat tots els conjunts amb el suport

mínim, ara podem pensar en com agafem tots aquests conjunts d’elements i

els convertim en regles d’associació. Donarem, doncs, una ullada a com crear

regles d’associació.

Per a aquest exemple en particular, veurem la forma en què generem aquestes

regles a partir dels conjunts d’elements. Posem que, en aquest exemple par-

ticular, prenem un conjunt de tres articles que tenien una cobertura de qua-

tre. Ara, sobre la nostra llista anterior, creem un munt de diferents conjunts

d’elements i podem agafar-ne cadascun d’ells, i començar a crear les regles so-

bre la base d’això. Aquest conjunt d’elements en particular va ser humitat =

normal, vent = fals, joc = sí. Tenia una cobertura de quatre, la qual cosa sig-

nifica que quatre casos van donar suport a aquest conjunt de tres ítems. Ara

veurem la quantitat de regles que podem crear a partir d’això. La regla d’or és

que sempre podem crear 2N-1 regles possibles. I ja que aquests eren els nostres

tres articles etiquetats amb una cobertura de quatre, podem crear 2N-1, que

produeix set regles.

Aquí estan les set regles que hem produït tenint en compte els tres conjunts

d’elements amb una cobertura de quatre. Primer comencem col·locant les va-

riables humitat i vent, així que, si humitat = normal i vent = fals, llavors jugar

= sí.

(2N-1) Potential rules for
Humidity = Normal, Windy = False, Play = Yes (4)

Produce seven rules:

If Humidity = Normal and Windy = False then Play = Yes 4/4

If Humidity = Normal and Play = Yes then Windy = False 4/6

If Windy = False and Play = Yes then Humidity = Normal 4/6

If Humidity = Normal then Windy = False and Play = Yes 4/7

If Windy = False then Humidity = Normal and Play = Yes 4/8

If Play = Yes then Humidity = Normal and Windy = False 4/9

If True then Humidity = Normal and Windy = False and Play = Yes 4/14
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Les regles d’associació no saben quin atribut funciona com a atribut de classe,

el tracten exactament igual que tots els altres atributs. I, així, podem veure

que, si el nivell d’humitat és normal i el joc és sí, llavors, el vent és fals. Si

el joc és fals i el vent és sí, llavors, la humitat és normal. Ara, podem veure

que en la part dreta d’aquesta figura tenim una sèrie de ràtios. Aquestes ràtios

donen la precisió real d’aquesta regla en particular. Sabem que la cobertura

per a aquesta fila és de quatre, per la qual cosa sabem que, com a mínim,

quatre casos donen suport a aquest conjunt de tres ítems. Tret que comencem

la creació de regles, volem saber quants casos en el nostre conjunt de dades

apliquen aquesta regla correctament. Així que només perquè el conjunt de

tres ítems s’apliqui a quatre casos, això no vol dir que és la quantitat d’aquests

casos que s’aplica a la regla. Per la qual cosa volem veure, i ho podem fer,

quantes regles actuals són correctes. En darrer terme, la humitat és normal i

el vent és fals, i el joc és igual si és de 4 sobre 14, perquè teníem catorze casos

en la nostra base de dades.

3.2.2. Especificant suport i cobertura

Mirarem més de prop tota la noció de suport i confiança. Hem dit que podem

preespecificar el suport i la confiança, i crear només un llistat amb allò que

hem preespecificat. Així que s’executa una associació d’aprenentatge, mode-

lada sobre el conjunt de dades meteorològiques.

Rules with support > 1 and confidence = 100%

Yes Association rule Support Confidence

1 Humidity = Normal and Windy = False => Yes 4 100%

2 Temp = Cool =>Humidity = Normal 4 100%

3 Outlook = Overcast => Play = Yes 4 100%

4 Temp = Cold and Play = Yes => Humidity = Normal 3 100%

... ...    

50 Outlook = Sunny and Temp = Hot => Humidity =
High

2 100%

La majoria dels dies associació van ser utilitats, en les quals la sortida era un

llistat de totes aquestes utilitats amb especificació del suport i la confiança

d’aprenentatge. En aquest exemple en particular, tenim aquest suport de 4 i

la confiança de 100. Així que l’única cosa que volíem per créixer que eren

de suport per a cadascun, amb almenys quatre casos, i, cada vegada que es

van presentar, van ser correctes. Ara es pot veure que, a mesura que avancem

cap avall, el suport podria disminuir, però les regles encara ho estan mostrant.

Així que hi ha opcions en les quals podem dir que ens donen les cinquanta

millors regles i volem començar amb el suport de 4 i amb la confiança de

100. I el suport disminuirà, es presentarà en ordre decreixent, per la qual cosa

la confiança també disminuirà. Així que, si hem dit que ens agradaria veure
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cinquanta-vuit files amb un suport de 3, 4, 5, i la cobertura s’iniciarà amb

un 5, 4, 3, 2, a baix, es mostraran les files amb una confiança del 100% en

ordre decreixent. Aquí, amb aquest exemple, especifiquem que volíem tot el

suport de la major d’1 i la confiança de 100 per al nostre conjunt de dades

meteorològiques. I, després, va ser capaç de crear cinquanta-vuit regles en total

amb una confiança d’1, cosa que significa que, si les regles es van presentar

en el nostre conjunt de dades, van ser correctes totes les vegades que es van

presentar. Tres regles de cobertura seran de 4, cinc regles seran d’una cobertura

de 3. I cinquanta regles seran de cobertura de 2 per al nostre conjunt de dades

meteorològiques.

Tret que s’iniciï la creació d’aquests conjunts de dades d’articles freqüents

d’una manera més intel·ligent, el cost computacional pot ser molt elevat. Així

que, quan estàvem parlant de crear un conjunt d’objectes i les seves regles, es

va generar un conjunt d’elements en primer lloc. Llavors, només generem els

dos conjunts d’elements de la llista dels conjunts d’un element quan s’havia

especificat el seu suport i, així, successivament. Aquesta és una de les maneres

de reduir considerablement el nombre de regles produïdes i comprimir el càl-

cul computacional per si mateix. Si ens fixem d’una manera més formal, és a

dir, si tenim un conjunt d’objectes que tenen freqüència a atribuir parells de

valors d’A i B, tant A com B en un àmbit individual han de ser amb freqüència

articles etiquetats amb el suport inicial preespecificat per a aquest algorisme

particular. Així que si X és un conjunt -k d’elements freqüents, llavors, podem

establir que tots els k-1 també han de ser com a mínim tan freqüents com els k.

Hi ha diverses maneres d’avaluació de les regles d’associació. Per a cada re-

gla que ens trobem, podem veure el suport i la confiança, i moltes vegades

l’elevació. Així doncs, examinarem cadascun d’aquests amb més detall.
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El suport d’un conjunt d’objectes es defineix com la proporció de les transac-

cions o la totalitat de les dades en el conjunt de dades que conté aquest con-

junt d’elements. En el nostre exemple anterior, vam tenir llet i pa, i podem

veure que el valor de suport es defineix en la proporció de les transaccions

en la base de dades que conté aquest conjunt d’elements. Per exemple, aquí,

podem veure que aquest conjunt d’elements de llet i pa té un suport de prop el

75%, ja que es va presentar en tres de cada quatre casos que vam tenir. Podem

imaginar, a continuació, els conjunts de dades del món real, que tindrà un

gran nombre de casos i on aquest suport pot semblar una mica diferent.

Ara està la confiança d’una regla, pel que fa al conjunt de les transaccions

que tenim, o els casos, si ens referim a ells en una espècie de llenguatge

d’aprenentatge automàtic. És la proporció de les transaccions que contenen

informació que figurava en l’altre conjunt d’elements. Pel que podem veure,

per exemple, la llet i el pa; en aquest exemple, hem afegit una realitat més

enllà dels clients quatre, només per fer l’exemple una mica més interessant.

No obstant això, podem establir que tenim el conjunt d’elements de llet i pa,

i sabem que el suport era aproximadament el 75%, la qual cosa significa que

tres de cada quatre casos són diminuts conjunts de dades finals que van fer

el suport especial al conjunt d’elements. A continuació, el conjunt llet i pa

implica que tindria una precisió al voltant del 80%. Si s’ha creat aquesta regla,

podem veure que tres de les quatre instàncies s’han aplicat correctament.

Després està l’elevació, que és la relació entre el suport observat i els valors

esperats d’X i Y com si fossin independents. Per tant, l’elevació és, sovint, una

mesura de la freqüència amb la qual X i Y es presenten junts, en comparació

amb la freqüència amb la qual ocorren si fossin estadísticament independents.
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Per tant, a la pràctica, la quantitat de càlculs necessaris per generar les regles

d’associació dependrà fonamentalment de la cobertura mínima especificada.

A l’inici de córrer i fer exercicis amb les nostres mans, arribarem a experimen-

tar això de primera mà. La precisió té una mica menys d'influència, ja que

no afecta el nombre de passades que podríem serpentejar a través del nostre

conjunt de dades per crear tots els conjunts d’elements.

El suport és realment crític: si disminuïm o augmentem la quantitat de càlcul,

aquest algorisme tindrà més treball per fer. Això, per descomptat, dependrà

del nombre de casos i el nombre d’atributs que tinguem en les nostres dades.

Així que, una vegada creem totes aquestes files, podem començar a podar ba-

sant-nos en el suport i la confiança. Ja hem parlat sobre la generació d’una

sèrie preespecificada de files.

Hi ha una gran quantitat de problemes interessants amb el format de dades i

la ineficiència. Quan ens fixem en el nostre pa i els ous, i l’anàlisi de la cistella,

creem la taula i l’anomenem taula escassa. Així, es pot veure que cadascuna

de les files representava un dels productes. I, en les columnes i en les files, en

posem només una per al client particular que comprava el seu producte. Es

pot veure que, si hem tingut una gran quantitat de productes, podria no ser la

forma més eficient de representar les dades; les regles i associacions s’utilitzen,

sovint, com a classes d’una anàlisi binària de si aquest producte va ser com-

prat o no. Així que hi ha presència o absència d’aquest producte en el nostre

conjunt de dades. Hi ha formes més eficients de la creació d’aquest conjunt

de dades i la descripció d’aquestes dades.
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4. Anàlisi mitjançant agrupació (cluster analisys)

4.1. Aprenentatge no supervisat mitjançant clustering

Parlarem una mica sobre els tipus d’aprenentatge no supervisats i, en concret,

ens centrarem en l’algorisme de clustering K-means. Per què estem parlant de

clustering? Una bona agrupació implica normalment una estructura interes-

sant. Si no tinguéssim l’atribut de classe, no tindríem el tipus de supervisió

d’advertiment i tampoc etiquetes en les nostres dades. Ens agradaria entendre

algunes agrupacions o algunes estructures que podrien estar ocultes dins del

nostre conjunt de dades. En altres paraules, si tenim una bona agrupació, po-

dem fer tot tipus de coses interessants amb les nostres dades. Podem interpre-

tar i potser, fins i tot, posar algunes etiquetes en les dades. Podem identificar

característiques importants. Podem caracteritzar nous punts, potser, com de

prop estan d’un grup en particular o a prop en el veïnatge d’aquestes agrupa-

cions. I, llavors, podem utilitzar assignacions de clústers com una compressió

o resum de les dades. Per tant, podem utilitzar-ho com una tècnica de prepa-

ració de dades o com una tècnica de modelatge de dades.

La idea bàsica darrere del clustering és deixar que coses similars romanguin jun-

tes en el mateix grup. La tècnica d’agrupament és una tècnica d’aprenentatge

de ML sense supervisió. Parlarem específicament de la tècnica K-means. Les

tècniques d’agrupament normalment s’apliquen quan no hi ha cap cost per

a la predicció, i els casos han de ser dividits en grups naturals. Aquests grups

solen reflectir algun tipus de mecanisme que està treballant en la capa més

baixa de les dades que prové del domini on les dades s’han recollit, on s’han

configurat les instàncies.

El mecanisme algorítmic fa que algunes instàncies suportin una semblança

més forta cap a algunes de les instàncies enfront de la resta d’instàncies. Per

tant, estem tractant de trobar aquestes agrupacions, aquests segments de da-

des. I l’agrupació, naturalment, requereix tècniques diferents de les tècniques

d’aprenentatge de classificació i d’associació que hem vist fins ara. Per tant,

donarem un cop d’ull a un algorisme d’agrupament específic anomenat algo-

risme K-means:
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L’algorisme K-means pren les dades que tenim i en fa particions en k (disjunts)

clústers. Les preguntes, llavors, que hem de fer-nos són: com mesurem aquests

casos? Com de similars o diferents són una instància d’una altra? Quina és

la mesura de la similitud? Aquest és només un exemple simple d’agrupació

2D. Com hem dit, l’anàlisi d’agregació agafa la tasca d’agrupar un conjunt

d’objectes de tal manera que els objectes en el mateix grup, anomenat clús-

ter, són més similars entre si, en un sentit o un altre. Parlarem sobre aquesta

mesura de similitud. Són similars entre ells, però estan molt lluny dels altres

grups. Per tant, volem que les coses en el clúster siguin molt similars entre

elles, però també bastant diferents de les altres instàncies en els altres grups. Hi

ha diferents maneres d’agrupar les dades en grups. I podem expressar aquesta

relació de diverses maneres. No hi ha un objectiu clarament definit des del

principi, així que no tenim una idea clara predeterminada de quin atribut es-

pecífic suposem que s’ha de predir. I els grups que podem crear es poden fer

de diverses maneres diferents.

Clustering

Sense supervisió: cap valor objectiu ha de predir-se.

Diferents formes d’agrupament resultants poden ser produïdes/representa-

des/apreses.

• Exclusiva enfront de superposició

• Determinista enfront de probabilístic

• Jeràrquica enfront de plana

• Incremental enfront d’aprenentatge per lots

Podem dir que els grups han de ser exclusius. Una instància única pertany a

un grup i no s'encavalca. O podem dir que podria haver-hi certa superposició:

una instància pot agrupar-se en tres categories i pot produir-se un cert encaval-

cament entre aquests grups, també. Bé, podem dir que no utilitzarem aquest

enfocament determinista, no emprarem aquest tipus d’assignacions determi-

nistes de les instàncies als clústers. Només podria ser probabilística. Per tant,

podem dir que una instància pertanyerà a aquest grup particular amb certa

probabilitat. O és possible que vulguem tenir una jerarquia d’agrupacions. Po-

dem imaginar un arbre de decisió dels grups, de manera que en cada node

tinguem branques, i existeixi aquesta jerarquia interiorment. Hi ha també un

nivell superior i clústers de nivell inferior. El que es vol és moure’s per aques-

ta jerarquia i fer una divisió aproximada d’instàncies en grups en el nivell su-

perior i, després, fer un tipus de refinatge encara més profund a mesura que

avancem en profunditat cap a les instàncies individuals. Realment, l’elecció

entre aquestes possibilitats ha de ser dictada per la classe de la naturalesa i el

cas d’ús del seu problema particular en qüestió.

Tècniques�de�clustering
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• K-means clustering

• Agrupació jeràrquica

• Clustering conceptual

• Clustering basat en probabilitat

• Agrupament bayesià

Tots aquests mecanismes funcionen molt bé i tots ells estan basats en enfoca-

ments similars a l’agrupació de dades; ho comprovarem en un cas específic

d’algorisme d’agrupament anomenat K-means. No obstant això, hi ha uns al-

tres enfocaments, existeixen diferents enfocaments per crear aquestes agrupa-

cions. Podem parlar de K-means clustering o d’agrupament jeràrquic, o cluste-

ring conceptual, clustering basat en probabilitat, o agrupament bayesià. Encara

n’hi ha molts d’altres. Hi ha molts usos comuns per fer l’agrupació. Sovint

s’utilitza com a eina d’anàlisi exploratòria de dades. Agafarem les nostres dades

i mirarem d’entendre millor l’agrupació en aquests diferents grups. Si fem això

en una sola dimensió, és una molt bona manera de quantificar les variables de

valors reals en una espècie de k conglomerats no uniformes. S’utilitza en una

gran quantitat d’aplicacions diferents, especialment en dades sobre acústica

i reconeixement de veu. Això ho anomenem quantificació vectorial. També

s’usa per escollir paletes per als vells dispositius de pantalla gràfica, que ara

estan tan de moda. S’utilitza per a tots els problemes relacionats amb el reco-

neixement de la visió i coses similars.

Veiem aquí que hem utilitzat deu milions d’articles del New York Times dife-

rents. I acabem fent un simple K-means clustering de la freqüència de les di-

verses paraules que apareixen. I, observant tan sols aquests set grups viables,

podem començar a veure alguns patrons en les dades i els articles subjacents

a cada grup. Per tant, aquest senzill exemple és bastant bo per veure que fins

i tot les anàlisis simples poden, simplement mitjançant la visualització dels

clústers, oferir alguna informació addicional. Per tant, prendrem en conside-

ració les diferents formes de mesurar la distància entre els clústers.
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El nostre clúster objectiu és trobar els subconjunts, amb similituds entre ells,

en un clúster i que cada grup sigui el més diferent possible de tots els altres.

Amb l’objectiu d’especificar aquestes mesures, hi ha maneres diferents de me-

surar les distàncies. Una de les més populars i utilitzades és la distància eucli-

diana. També hi ha una cosa coneguda com a distància Manhattan o distància

de Mahalanobis. Aquestes distàncies diverses poden ser definides per diferents

mètriques.

Per tant, podem utilitzar diferents mètriques per definir com de lluny o de

prop estan dues instàncies una de l’altra. Per tant, si ens fixem en la distància

euclidiana, estem usant l’arrel quadrada dels diferents conjunts. Si ens fixem

en la distància Manhattan, l’anomenem distància de ciutat. Per tant, estem

utilitzant valors absoluts. O podríem estar interessats a utilitzar el cosinus per

insensibilitzar la seva grandària. Els dos primers són realment els més utilitzats.

I moltes vegades la gent es pregunta: quina és la diferència entre l’euclidiana i

la Manhattan? Si es pren un conjunt de clústers i es representen mitjançant l’ús

d’aquests diferents colors, es pot veure que la diferència és lleu i és, sobretot,

al voltant de les vores de com es creen aquestes agrupacions. Al món real, on

no sol haver-hi una diferència molt gran, sempre és una de les opcions que

es pot tractar quan es comença l’entrenament de les dades amb l’algorisme

d’agrupament K-means.

4.2. L’algorisme de clustering K-means

L’algorisme d’agrupament K-means és un dels més simples i coneguts algoris-

mes no supervisats per a aprenentatge que resolen el problema de l’agrupació.

El procediment segueix una manera simple i fàcil de classificar un determinat

conjunt de dades a través d’un cert nombre de clústers (assumir k clústers) fixat

a priori. La idea principal és la de definir els centroides de k, un per a cada grup.

Aquests centres han de ser col·locats d’una forma molt afinada, ja que una

diferent localització pot provocar resultats diferents. Per tant, la millor opció

és col·locar-los el més lluny possible un de l’altre. El següent pas consisteix a

prendre cada punt pertanyent a un determinat conjunt de dades i associar-lo

al centroide més proper. Quan cap punt està ja pendent d’assignació, el primer

pas s’ha completat, la qual cosa sol ser un pas molt ràpid amb aquest algoris-
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me. En aquest punt, cal tornar a calcular k nous centroides com a baricentres

de les agrupacions resultants del pas anterior. Un cop tinguem aquests nous

k centroides, s’ha de fer una nova unió entre els mateixos punts d’ajust de

les dades i el nou centroide més proper. Això genera un bucle. Com a resultat

d’aquest bucle, es pot notar que els centres k canvien la seva ubicació pas a

pas fins que no hi hagi més canvis, o en altres paraules, els centroides no es

mouen més. Finalment, aquest algorisme té com a objectiu minimitzar una

funció objectiva coneguda com a funció d’error al quadrat donada per:

on:

• '||xi - vj||' és la distància euclidiana entre xi i vj.

• 'ci' és el nombre de punts de dades en l’i-èsim clúster.

• 'c' és el nombre de centroides en cada clúster.

Com a simple exemple d’un algorisme de k-mitjanes, considereu el següent

conjunt de dades que consta de les puntuacions de dues variables en cadascun

dels set individus:

Tema A B

1 1.0 1.0

2 1.5 2.0

3 3.0 4.0

4 5.0 7.0

5 3.5 5.0

6 4.5 5.0

7 3.5 4.5

Aquest conjunt de dades s’agrupen en dos clústers. Com a primer pas per tro-

bar una partició inicial sensible, cal deixar els valors d’A i B dels dos individus

més allunyats (usant la mesura de la distància euclidiana) i definir els mitjans

de conglomerats inicials, el que dóna:

  Individual La mitjana del vector (centroide)

Grup�1 1 (1.0, 1.0)
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Grup�2 4 (5.0, 7.0)

Els individus restants s’examinen ara en seqüència i s’assignen al clúster

aquells que estan més a prop en termes de la distància euclidiana a la mitjana

del clúster. El vector mitjà es torna a calcular cada vegada que s’agrega un nou

membre. Això porta a la següent sèrie de passos:

  Grup 1 Grup 2

Pas Individual La�mitjana�del�vec-
tor�(centroide)

Individual La�mitjana�del�vec-
tor�(centroide)

1 1 (1.0,1.0) 4 (5.0,7.0)

2 1,2 (1.2,1.5) 4 (5.0,7.0)

3 1,2,3 (1.8,2.3) 4 (5.0,7.0)

4 1,2,3 (1.8,2.3) 4,5 (4.2,6.0)

5 1,2,3 (1.8,2.3) 4,5,6 (4.3,5.7)

6 1,2,3 (1.8,2.3) 4,5,6,7 (4.1,5.4)

Ara, la partició inicial ha canviat i els dos grups en aquesta etapa tenen les

següents característiques:

  Individual La mitjana del vec-
tor (centroide)

Grup1 1,2,3 (1.8,2.3)

Grup2 4,5,6,7 (4.1,5.4)

Però encara no podem estar segurs que a cada individu se li hagi assignat

l’agrupació correcta. Per tant, comparem la distància de cada individu a la seva

pròpia mitjana de clúster i a la del grup oposat. I ens trobem amb:

Individual Distància a la mitjana
(centroide) del grup 1

Distància a la mitjana
(centroide) del grup 2

1 1.5 5.4

2 0,4 4.3

3 2.1 1.8

4 5,7 1.8

5 3.2 0,7

6 3.8 0,6

7 2.8 1.1
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Només l’individu 3 és el més proper a la mitjana del grup oposat (grup 2) que

al seu propi (grup 1). En altres paraules, la distància de cada individu a la seva

pròpia mitjana de clúster ha de ser més petita que la distància en el sentit de

l’altre grup (que no és el cas de l’individu 3). Per tant, l’individu 3 es trasllada

a la categoria 2, la qual cosa resulta en la nova partició:

  Individu La mitjana del vec-
tor (centroide)

Grup 1 1, 2 (1.3, 1.5)

Grup 2 3, 4, 5, 6, 7 (3.9, 5.1)

La reubicació iterativa continuaria ara en aquesta nova partició fins que no

es produeixin més reubicacions. No obstant això, en aquest exemple, cada

individu és ara més a prop del seu propi clúster que de l’altre grup, i les parades

d’iteració, l’elecció de l’última partició com la solució de clúster final.

A més, és possible que l’algorisme de k-mitjanes no trobi una solució final. En

aquest cas, seria una bona idea considerar la suspensió de l’algorisme després

d’un màxim preseleccionat d’iteracions.

4.3. Clustering en Spark usant MLlib

A continuació, veurem la funció K-means en Spark per agrupar conjunts de

dades distribuïdes. K-means és una tècnica estàndard d’agrupació que ha existit

des de fa molt temps; no obstant això, encara serveix com un mètode simple

útil. De fet, de vegades, s’anomena K-means simple.

L’algorisme bàsicament assigna punts a clústers i, després, calcula una nova

mitjana del clúster (centroide); aquest pas es repeteix fins que convergeix, és a

dir, fins que no hi hagi més punts que estiguin sent reassignats entre clústers.

El principal cost de l'algorisme consisteix a calcular la distància entre els punts

i els centres dels conglomerats actuals.

from pyspark.mllib.cluster import Kmeans, Kmeansmodel

my_kmmodel = KMeans.train(my_data, 

  k=3, 

  maxIterations=10, 

  runs=2,

initializationMode='k-means||')

Hem d’importar el mòdul K-means del paquet de clustering PySpark. La funció

d’entrenament retorna un model K-means. Els paràmetres són bastant estàn-

dard. Hem de triar el nombre de grups i algunes opcions, quan s’executa, així

com el nombre màxim d’iteracions i el nombre de diferents iteracions que te-
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nen a veure amb diferents punts de partida inicials. L’initializationMode pot

ser random o K-means seguit de barres verticals. K-means, seguit de dues línies,

en realitat, s’anomena K-means ++ en la literatura. I és un mètode per ajudar

a trobar bons grups inicials, de manera que no hàgim de tenir necessàriament

massa proves diferents.

No hi ha valors definitius per a aquestes opcions, però de vegades s’observa

que deu iteracions donen bastant bon resultat i sempre es pot comprovar com

els centres d’agrupament canvien per a diferents paràmetres.

from pyspark.mllib.random import RandomRDDs 

c1_v=RandomRDDs.normalVectorRDD( 

  sc,20,2, 

  numPartitions=2, 

  seed=1L).map(lambda v:np.add([1,5],v))

print c1_v.stats() 

Out[]: (count: 20, mean: [ 1.15426378 4.90223615], 

stdev: [ 1.10801385 1.40049822], 

max: [ 3.01083638 8.46783831], 

min: [-1.08338413 2.83934928])

Provarem amb dades K-means artificials. Usarem un altre mòdul MLlib que

ens ajuda a generar dades RDD a l’atzar. Primer importem aquest mòdul RDD

anomenat RandomRDDs. Una de les seves funcions és cridar un vector normal

RDD, que crea un RDD, que és una matriu de nombres aleatoris amb una

distribució normal estàndard.

Aquí vam mostrar l’ordre on es poden demanar vint files, per exemple, i du-

es columnes. I afegim una funció de mapatge al final, on afegeix un valor a

cadascun d’aquests punts, de manera que ara tenim una mitjana diferent. En

lloc de 0,0, tenim una mitjana d’1,5. I podem comprovar-ho. Hi ha una fun-

ció anomenada .stats(), que s’adjunta a trames de dades, i tan sols hem de cri-

dar-la o imprimir-la, i veure què obtenim. De fet, s’obté el recompte, obtenim

la mitjana, que està entre 1 i 5. I obtenim les estadístiques bàsiques de resum.

c2_v=RandomRDDs .... np.add([5,1],v)) 

c3_v=RandomRDDs ... np.add([4,6],v)) 

c12 =c1_v.union(c2_v) 

my_data=c12.union(c3_v)

#Sum Square Error of points to their cluster's center 

my_kmmodel.computeCost(my_data) 

# get cluster centers 

my_kmmodel.clusterCenters 
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Out: [array([ 5.0476959 , 1.27729209]), array([ 3.99839705, 6.28073879]), 

array([ 0.95767935, 4.69770646])]

Farem dues classes més i concatenarem totes les dades utilitzant la funció

d’unió de RDD. Així que ara tenim una cosa que es diu my_data, que té tres

grups diferents de punts.

Després d’executar la funció K-means, podem comprovar-ne el resultat. Exis-

teix una funció de classe que rep l’error de la suma al quadrat. Es podria utilit-

zar, per exemple, per comparar diferents K-means que s’executin amb diferents

paràmetres. També podem obtenir els centres dels clústers. Recordem que els

centres dels clústers són el punt a l’espai d’entrada i, de fet, per a grans volums

de dades és possible utilitzar els centres dels clústers sense aquests punts, sense

els punts de dades originals, per a la seva posterior anàlisi. Es poden observar,

per exemple, els atributs al centre del clúster com una indicació de quines di-

mensions són importants per a cada clúster en particular.
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