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Előszó 

Az adatbányászat (data mining) az információ technológia egy interdiszciplináris területe, az ún. KDD folyamat 

(Knowledge Discovery from Databases - Tudásfeltárás adatbázisokból) egyik legfontosabb eleme. Olyan 

számításigényes algoritmusok, módszerek alkotják, amelyek képesek viszonylag nagy méretű 

adatállományokból olyan mintázatokat feltárni, amelyek hasznos, további felhasználás szempontjából jól 

interpretálható információt reprezentálnak. Az alkalmazott algoritmusok több tudományterület, nevezetesen a 

mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a statisztika és az adatbázisrendszerek, eredményeit ötvözik és ezen 

területek kölcsönhatásában fejlődnek napjainkban is. A pusztán adatelemzésre koncentrálással szemben, lásd 

például a statisztikát, az adatbányászat számos további elemet is tartalmaz beleértve az adatmenedzsmentet és az 

adatelőfeldolgozást továbbá az olyan utófeldolgozási kérdéseket mint az érdekességi metrikák vagy a feltárt 

tudás megfelelő vizualizációja. 

Az adatbányászat mint szó használata rendkívül divatossá vált és sokan tévesen használják mindenféle 

nagytömegű adatot érintő információfeldolgozásra (pl. egyszerű információ-kinyerésre vagy adattárház-

építésre), de megjelenik a döntéstámogatási rendszerek körében is. Valójában az adatbányászat legfontosabb 

jellemzője a feltárás vagy felfedezés, azaz valami új, korábban nem ismert és a felhasználó számára hasznos 

információnak az előállítása. Az adatbányászat kifejezés már felmerült a 60-as években, amikor a statisztikusok 

negatív szövegkörnyezetben arra használták, amikor valaki mindenféle előfeltevés nélkül elemzi az adatokat. Az 

informatikában a 90-es években jelent meg először az adatbázisokkal foglalkozó közösségben, az 

adatbázisokból való szofisztikált információ feltárás leírására. Bár az üzleti életben leginkább az adatbányászat 

kifejezés terjedt el, több szinonímája is létezik, pl. tudásfeltárás (knowledge discovery). Fontos különbséget 

tenni a napjainkban egyre nagyobb kihívást támasztó Big Data problémáktól is. Ezeknek a problémáknak a 

megoldása általában nem igényli új elméleti modellek, módszerek kifejlesztését, a probléma inkább az, hogy az 

adatbányászati szoftverekben oly jól működő algoritmusok reménytelenül lelassulnak, amikor egy ésszerű 

méretű minta helyett egy valóban nagyméretű adattömeg egészét akarjuk feldolgozni. Ez nyilvánvalóan 

speciális hozzáállást és informatikai infrastrukturát igényel, amely kívül esik jelen tananyag területén. 

Az adatbányászati tevékenység automatikus vagy félig automatikus módon beépül az azt alkalmazó szervezet 

informatikai infrastruktúrájába. Ez azt jelenti, hogy az adatbányászati eszközökkel viszonylag korlátozott 

emberi beavatkozás mellett tudunk egyre újabb információkat biztosítani az azt felhasználók számára a 

folytonosan változó adatforrásokból, tipikusan adattárházakból. Azért van erre szükség mert az üzleti környezet 

is állandóan változik, amelyet követ a környezetből származó adatokat összegyűjtő adattárház változása. Emiatt 

a korábban illesztett adatbányászati modellek érvényüket veszíthetik, új modellek építése válhat szükségessé a 

megváltozott adatok alapján. Az adatbányász szoftverek egyre inkább támogatják ezt a szemléletet azzal, hogy 

nagyon heterogén környezetben is képesek működni. Az információ szolgáltatás és az azt támogató analítika 

együttműködése napjainkban már lehetővé teszi valós idejű analítikára támaszkodó online módon működő 

rendszerek kifejlesztését is, lásd például a webes ajánlói rendszereket. 

Az adatbányászat az ún. adatbányászati folyamat köré szerveződik, amelyet a legtöbb adatbányász szoftver is 

követ. Ez egy több, általában 5 lépcsős folyamat, ahol a lépcsők az alábbiak: 

• Mintavétel, adatszelekció; 

• Feltárás,előfeldolgozás; 

• Módosítás, transzformáció; 

• Modellezés; 

• Interpretáció, kiértékelés. 

Az adatbányász szoftverek ezen lépcsőkhöz biztosítanak eszközöket, amelyekkel bizonyos funkciókat tudunk 

elvégezni, pl. egy külső fájl beolvasása, kiugró rekordok szűrése vagy egy neurális hálós modell illesztése. 

Ezeknek az operátoroknak egy grafikus felületen ún. csomópontok (node) felelnek meg, amelyeket az 

adatbányászati folyamatot reprezentálva diagramba tudunk szervezni. Erre a folyamatra példa a SAS Institute 

Inc.® információ technológiai szoftvereket gyártó cég SEMMA metodológiája illetve az attól valamivel 

elterjedtebb Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) metodológia, amelyet többféle 

iparág szereplőjének (pénzügy, autó, informatika stb.) együttműködésével alakítottak ki. 

http://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.sas.com/en_us/home.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_Industry_Standard_Process_for_Data_Mining
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A mintavétel során a céladatbázist alakítjuk ki az adatbányászati folyamat számára. Az adatok forrása a legtöbb 

esetben egy vállalati (szervezeti) adattárház vagy annak egy téma-orientált része egy ún. adatpiac. Ezért az innen 

kapott adatok általában már keresztül mentek egy előfeldolgozási fázison, amikor az operatív rendszerekből az 

adattárházba kerültek, és így megbízhatónak tekinthetőek. Ha mégse így lenne, akkor a használt adatbányászati 

szoftver biztosít eszközöket az adattisztításra, amely ekkor már a folyamat második lépcsőfokának része. A 

mintavétel általában egy megfelelő statisztikai módszer használatával történik, pl. egyszerű véletlen vagy 

rétegzett mintavételezési módszerrel. Szintén ebben a lépcsőfokban végezzük el az adatállomány particionálását 

tanító (train), ellenőrző (validation) és tesztelő (test) részre. A tanító adatállományon illesztjük az adatbányászati 

modellt, becsüljük annak paramétereit. Az ellenőrző adatállományt arra használjuk, hogy a modell(ek) illesztése 

során a tanító állománytól független mintára tudjunk támaszkodni a tanító-algoritmus konvergenciájának 

megállapításánál vagy a különböző modellek összehasonlításánál. Végül, a tesztelő adatállományon tudjuk 

megmérni a modell általánosító képességét, azaz várhatóan hogyan fog majd viselkedni új rekordok esetén. 

A feltárás az adatokkal való lehetőleg prekoncepció mentes ismerkedést jelenti. A célja, hogy hipotéziseket 

alakítsunk ki az alkalmazandó módszerekkel kapcsolatban. Fő eszközei a leíró statisztikák és a grafikus 

megjelenítés. Egy adatbányász szoftver számos, a standard statisztikai szoftverekéit jelentősen meghaladó 

eszközzel bír a minél látványosabb grafikus megjelenítésre. A feltárás további célja lehet az esetleg meglévő 

hiba (zaj) azonosítása illetve a hiányzó adatok megtalálása. 

A módosítás célja az adatok előkészítése az adatbányászati modell illesztésére. Ennek több oka is lehet. Az 

egyik az, hogy több módszer közvetlenül igényli az adatok módosítását, pl. neurális hálóknál az attribútumokat 

standardizálni kell a háló tanítása előtt. A másik az, hogy ha nem is igényli az illető módszer az adatok 

módosítását, azonban megfelelő módosítás után már egy jobban illeszkedő modellt kapunk. Erre példa a 

regresszió előtti normalizálása (normális eloszláshoz való közelítése) az adatoknak alkalmas 

függvénytranszformációval. A módosítást több szinten is elvégezhetjük: az attribútumok szintjén egész 

attribútumokat transzformálva, a rekordok szintjén, pl. egyes rekordokat standardizálva, vagy a mezők szintjén 

egyes adatokat módosítva. A módosításhoz tartozik még a zaj kiszűrése és a hiányzó adatok pótlása, az ún. 

imputáció is. 

A modellezés az adatbányászati folyamat legösszetettebb és legnagyobb tudást igénylő lépése. Lényegében itt 

oldjuk meg, a megfelelő előkészítés után, az adatbányászati feladatot. A jellegzetes adatbányászati feladatokat 

két nagy csoportra bonthatjuk. Az első csoport az ún. felügyelt adatbányászat vagy felügyelt tanítás (supervised 

learning). Ebben az esetben egy speciális szereppel ellátott attribútum van az adatállományban az ún. célváltozó 

(target), amelyet ki is kell jelölni a használt adatbányászati szoftverben. A feladatunk ekkor az, hogy ezt a 

célváltozót írjuk le minél jobban a többi változó segítségével. A második csoport az ún. nem-felügyelt 

adatbányászat vagy nem-felügyelt tanítás (unsupervised learning). Ebben az esetben nincs kitüntetett attribútum 

az elemzendő adatállományban, ahol rejtett mintázatokat szeretnénk feltárni. Az adatbányászaton belül 6 

feladattípus fogalmazható meg, amiből az osztályozás (classification) és a regresszió (regression) felügyelt 

adatbányászat, míg a szegmentáció (segmentation), asszociáció (association), szekvenciális elemzés (sequential 

analysis) és rendellenesség keresés (anomaly detection) pedig nem-felügyelt adatbányászat. 

• Osztályozás: ismert osztályok (csoportok) modellezése általánosítás céljából, hogy a kialakított modellt majd 

új rekordokra tudjuk alkalmazni. Példa: emailek szűrése kéretlen (spam) és hasznos osztályokra való 

bontással. 

• Regresszió: olyan modell építése, amely egy folytonos célváltozót közelít az input attribútumok függvényével 

úgy, hogy a hiba a lehető legkisebb legyen. Példa: ügyfélérték becslés meglévő demográfiai és histórikus 

adatok alapján. 

• Szegmentáció, klaszterezés: valamilyen értelemben hasonló csoportok keresése az adatokban anélkül, hogy az 

esetleg létező ismert struktúrát figyelembe vennénk. Jellemző példája az ügyfélszegmentáció, amikor 

hasonlóan viselkedő ügyfelek csoportját keresi pl. egy bank vagy biztosító. 

• Asszociáció, társítás: attribútumok közötti kapcsolatok, összefüggések keresése. Jellemző példája a vásárlói 

kosár elemzés, amikor azt vizsgáljuk, hogy a vásárlók milyen árucikkeket vesznek együtt az áruházakban. 

• Rendellenesség keresés: olyan rekordok azonosítása, amelyek érdekesek lehetnek vagy a nagy hiba miatt 

további vizsgálatot igényelnek. Példa extrémen viselkedő ügyfelek, felhasználók keresése. 

• Szekvenciális elemzés:  attribútumok közötti időbeli, térbeli kapcsolatok, összefüggések keresése. Például 

milyen sorrendben veszik igénybe az ügyfelek az egyes szolgáltatásokat vagy génszekvenciák vizsgálata. 
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Az eredmények kiértékelése a folyamat utolsó lépése, melynek célja az, hogy valóban releváns és hasznos 

tudáshoz jutottunk-e az adatbányászati folyamat által. Gyakran előfordul ugyanis, hogy az adatbányászat 

helytelen használatával olyan modellt állítanak elő, amelynek általánosító képessége gyenge és a modell már 

nagyon rosszul működik az új adatokon. Ez az ún. túlillesztés jelensége. Ezt elkerülni a tanító, ellenőrző és 

tesztelő adatállományok megfelelő használatával tudjuk. Ebben a lépésben tudjuk továbbá összehasonlítani az 

illesztett modelljeinket is ha több ilyen van. Az összehasonlításnál különféle mutatószámokat (téves osztályozási 

arány, átlagos négyzetes hiba) illetve grafikus eszközöket (lift görbe, ROC görbe) használhatunk. 

Ennek az elektronikus tananyagnak a célja bevezetést nyújtani az adatbányászati alkalmazásokba úgy, hogy a 

gyakorlatban mutatja be ezeket adatbányászati szoftverek használata útján. 

Fontos 

A tananyag nem pótol vagy helyettesít egy bevezető adatbányászati tankönyvet – így például nem 

tartalmazza a felhasznált módszerek részletes elméleti ismertetését –, hanem inkább egy ilyen tankönyv 

kiegészítéséül szolgál. 

Adatbányászatot igénylő problémákkal az élet számos területén találkozhatunk. Ezekből sorolunk fel néhányat 

az alábbiakban, a tananyagban felhasznált adatállományok is ezekről a területekről kerültek ki. 

• Üzleti adatbányászat. Az adatbányászat fejlődésének és alkalmazásának egyik legfőbb hajtóereje. Célja az 

adattárházakban tárolt, statikus, historikus üzleti adatok elemzése azért, hogy rejtett mintázatokat és trendeket 

tárjunk fel benne. A standard adatgyűjtési módokon túl a vállalatok számos más utat találtak ki arra, hogy 

minél megbízhatóbb adatbányászati modelleket építsenek, pl. a hűségkártyák terjedésének is ez az egyik fő 

oka. A számos konkrét alkalmazási terület közül kiemeljük az ügyfélkapcsolat menedzsmentet (CRM): 

milyenek az ügyfeleink és hogyan bánjunk velük, a lemorzsolódás vizsgálatot: mely ügyfeleink tervezik, 

hogy elhagynak minket, a keresztértékesítést: milyen termékeket kínáljunk együtt. A vásárlói kosár elemzés 

algoritmusai egy üzleti problémára adott megoldáskor születtek. 

• Tudományos adatbányászat. Az adatbányászat fejlődésének másik fő hajtóereje. Számos adatbányászati 

módszer, pl. a neurális hálózatok vagy a SOM, egy tudományos probléma megoldására született és csak 

évekkel később lett az adatbányászat egy módszere. Az alkalmazási területek a csillagászattól (galaxisok 

osztályozása, az űrben észlelhető különféle sugárzások feldolgozása), a kémián (mesterséges molekulák 

tulajdonságainak előrejelzése), a mérnöki tudományokon (anyagvizsgálat, közlekedésszervezés) egészen a 

biológiáig (bioinformatika, gyógyszerkutatás, genetika) terjednek. Az adatbányászat segíthet az olyan 

területeken, ahol megjelenik az adatrés problémája, azaz jóval több adat keletkezik, mint amennyi azt 

feldolgozni képes tudós van. 

• Orvosi adatok bányászata. Az egészségügyi informatika fejlődése nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a 

személyre szóló diagnosztikai eredményeket az orvosok megosszák egymással és így ne kelljen egy 

vizsgálatot többször megismételni, hanem azt is, hogy az így keletkező adatokat együtt tekintve új eljárások 

szülessenek adatbányászati módszerek útján. Az adatbányászat feltehetően fontos szerepet fog majd játszani a 

személyre szabott orvoslásban is. 

• Térbeli adatbányászat. Térbeli adatok elemzése adatbányászati módszerekkel, a hagyományos térinformatikai 

rendszerek (GIS) kibővítése adatbányászati eszközökkel. Alkalmazási területek: klímakutatás, járványok 

terjedése, térben kitejedtebb (pl. multinacionális) vállalatok ügyfeleinek vizsgálata a térbeli dimenzió 

figyelembe vételével. Egy fontos terület lesz a jövőben a szenzorhálózatokban keletkező adatok feldolgozása, 

pl. a szennyezettség monitorozása egy területen. 

• Multimédia adatbányászat. Zenei, képi és videó fájlok vizsgálata az adatbányászat eszköztárával. Segítséget 

nyújthat az adatbányászat a zeneszámok közötti hasonlóság vizsgálatában, a szerzői jogi kérdések objektívebb 

eldöntésében. Egy másik alkalmazás szerzői jogba ütköző vagy egyenesen illegális tartalmak keresése 

fájlcserélő rendszerekben illetve multimédia-szolgáltatóknál. 

• Webbányászat. A weben keletkező adatok vizsgálata. Megkülönböztetünk a web szerkezetét (web structure), 

a web tartalmát (web content) és a web használatát (web usage) vizsgáló adatbányászatot. A web 

szerkezetének vizsgálata a web-gráf, azaz a honlapok mint csúcsok és a linkek mint a közöttük lévő élek 

vizsgálatát jelenti. A web tartalmának vizsgálata a weben lévő tartalomból hasznos információ előállítását 

jelenti. A mindenki által használt webes keresők (Google, Alta Vista stb.) is ezt végzik. A web használatának 

bányászata annak vizsgálatával foglalkozik, hogy a felhasználók mit keresnek az Interneten felhasználva a 
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web-szerverek és az alkalmazás-szerverek adatait. Ezek a területek erősen kapcsolódnak a Big Data 

problémához mivel sokszor egész Internet méretű infrastruktúrán kell dolgozni. 

• Szövegbányászat. Nem vagy csak félig struktúrált adatok bányászata. A nem-struktúrált adatok alatt folyó 

szövegeket (karaktersorozatokat) értünk, amelyek lehetnek egy témához kapcsolódóak (pl. tudományos), egy 

területhez kapcsolódóak (pl. sport), de lehetnek vásárlói visszajelzések is egy ügyfélszolgálatnál. A félig-

struktúrált adatok jellemzően gépek által vagy gépek számára előállított állományok pl. XML vagy JSON 

formátumban. Néhány konkrét alkalmazás: biztonsági okokból való adatbányászat, pl. terroristák keresése, 

analítikus CRM (vásárlói visszajelzések vizsgálata), filmkritikák vizsgálata (sentiment analysis) és akadémiai 

alkalmazások (plágium-vizsgálat). 

1. A tananyag használatáról 

A tananyagban bemutatott RapidMiner és SAS® Enterprise Miner™ folyamatokat a resources/workflows.zip 

állomány tartalmazza. 

Fontos 

A kísérletekben használt adatállományokat a felhasználónak kell letöltenie a szövegben megadott 

helyről. Egy folyamat importálását követően az adatállomány elérési útvonalakat úgy kell átállítani, 

hogy azok a lokális másolatokra mutassanak (abszolút elérési útvonalakat kötelező használni). 

resources/workflows.zip
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I. rész - Adatbányászati eszközök 

Bevezetés 

Ebben a részben az adatbányászati eszközöket, szoftvereket tekintjük át. Az adatbányászatnak három feltétele 

van. Szükség van először is egy megfelelő adatállományra, amelyen az adatbányászatot el akarjuk végezni. Ez a 

gyakorlatban legtöbbször egy a vállalati adattárházból előállított feladat-orientált adatállomány. Az oktatásban, 

és így ebben a tananyagban is, az adatállományokat ismert adatgyűjteményekből (data repository) vesszük. 

Minden egyes kísérletnél megadtuk a benne felhasznált adatállomány elérhetőségét. A másik fontos feltétel az 

adatbányászathoz értő szakember, reméljük ezek képzéséhez tud majd hozzájárulni ez a tananyag. Végül a 

legfontosabb az a szoftver, amivel az adatbányászatot végezzük. Ezeket több szempont alapján is 

osztályozhatjuk, úgymint üzleti-szabad, önálló-integrált, általános-speciális, témaorientált vagy sem. A témáról 

a legtöbb és naprakész információ a KDnuggets™ portálon található. Szintén innen juthat az olvasó friss 

információhoz az aktuális álláslehetőségekről, kurzusokról, konferenciákról. 

A tananyagban két szoftvert mutatunk be részletesen: a szabad adatbányászati szoftverek között vezető 

RapidMiner 5.3 számú és az üzleti adatbányász szoftverek közül az egyik legelterjedtebb SAS® Enterprise 

Miner™ 7.1 számú verzióját. 

http://www.kdnuggets.com/
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1. fejezet - Üzleti adatbányászati 
szoftverek 

•  AdvancedMiner Professional (korábban Gornik): adattranszformációk, adatbányászati modellek, adatelemző 

és jelentéskészítő eszközök széles eszköztárát nyújtja. 

• Alteryx: úgynevezett stratégiai elemző platformot szolgáltat egy szabadon használható projekt-szerkesztő 

felülettel együtt. 

• Angoss Knowledge Studio: adatbányász és prediktív modellező eszközök átfogó együttese, amely képes 

együttműködni a SAS és más vezető statisztikai szoftverekkel. 

• BayesiaLab: Bayes-hálókon alapuló teljes és erős adatbányászati eszköz, amely adatelőkészítő, hiányzó 

adatokat pótló, változó klaszterezésre valamint felügyelt és nem-felügyelt tanításra egyaránt képes. 

• BioComp i-Suite: a következő funkciókat biztosítja: optimalizáció kényszerfeltételek mellett is, ok-és-hatás 

elemzés, nemlineáris előrejelző modellezés, adatelérés és tisztítás. 

• BLIASoft Knowledge Discovery: főként a fuzzy logikára alapuló modelleket építő szoftver. 

• CMSR Data Miner: üzleti adatok feldolgozására szánt adatbázis központú termék, amely tartalmaz szabály 

alapú, neurális háló, SOM, döntési fa, kereszttábla alapú rendellenesség keresést, kereszértékesítés elemző 

módszereket és számos grafikus eszközt. 

• Data Applied: web alapú adatbányász módszerek egy átfogó együttese, amely XML web API-val és gazdag 

vizualizációs eszköztárral rendelkezik. 

• Data Miner Software Kit: adatbányász eszközök egy együttese Weiss és Indurkhya Predictive Data Mining: 

A Practical Guide könyvével együtt. 

• DataDetective: egy a holland rendőrség számára kifejlesztett hatásos de könnyen használható adatbányász 

platform bűnügyi adatok elemzésére. 

• Dataiku: a nyílt forrású Hadoop integrációs alapú szoftver platform adattudományra statisztikai, irányított 

gépi tanulási és vizualizációs képességekkel. 

• DataLab: egy olyan erős és teljes adatbányász termék, amely egyedi adatfeltáró eszközökkel rendelkezik a 

marketingre és a SAS rendszerrel való együttműködésre fókuszálva. 

• DBMiner 2.0 (Enterprise): a Microsoft SQL Server 7.0 Platora támaszkodó megfizethető eszköz nagy 

adatbázisok bányászatára. 

• Delta Miner: egy OLAP front-endbe integrálja az új keresési módszereket és üzleti intelligencia 

módszertanokat, magába foglalva az aktív információkezelés elvét. 

• ESTARD Data Miner: egy egyszerűen használható rendszer az adatbányász specialistáktól az egyszerű 

felhasználókig. 

•  Exeura Rialto™ : egy átfogó, egyszerű és könnyen használható eszköztárat nyújt a teljes adatbányászati 

életciklusra elfogadható áron. 

• Fair Isaac Model Builder: egy analitikai modellek fejlesztésére és telepítésére szolgáló szoftver platform, 

amely adatelemző, döntési fa és más prediktív modellek, döntéstámogató és üzleti logika menedzselő 

eszközökkel bír. 

• FastStats Suite (Apteco): egy piac-elemző termék, amely adatbányászati, vásárló profilozási és 

kampánymenedzsment eszközöket tartalmaz. 

http://www.statconsulting.eu/offer/offer_by_it_solutions/advancedminer_professional.html
http://www.alteryx.com/
http://www.angoss.com/
http://www.bayesia.com/
http://www.biocompsystems.com/
http://www.bliasoft.com/Eindex.html
http://www.roselladb.com/starprobe.htm
http://www.data-applied.com/
http://www.data-miner.com/
http://www.sentient.nl/
http://dataiku.com/
http://www.complex-systems.fr/datalab.shtml
http://www.dbminer.com/
http://www.bissantz.de/
http://www.estard.com/products/
http://www.exeura.eu/home.php?lan=en
http://www.fico.com/en/
http://www.apteco.com/


 Üzleti adatbányászati szoftverek  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• GainSmarts: olyan előrejelző modelleket tartalmaz, amelyekkel múltbeli vásárló, demográfiai és életstílus 

adatokat tudunk elemezni, előre tudjuk jelezni a pozitív válasz valószínűségét és meg tudjuk érteni a 

fogyasztó jellemzőit. 

• Generation5 GenVoy: fogyasztói igényeket képes elemezni. On-Demand Consumer Analytics. 

• GenIQ Model: regressziós feladatokat old meg gépi tanulással úgy, hogy közben automatikus változó 

szelekciót végez és ha szükséges új változókat hoz létre. A modellt a decilis (tized) tábla optimalizálásával 

alkotja meg. 

• GhostMiner: egy teljes körű adatbányász szoftver, komponensei többek között a legközelebbi szomszéd 

módszer, neurális hálók, döntési fák, neurofuzzy rendszerek, SVM, PCA, klaszterezés és vizualizáció. 

• GMDH Shell: egy fejlett de könnyen használható szoftver prediktív modellezésre és adatbányászatra. 

Ingyenes próbaverzió. 

• Golden Helix Optimus RP: képes az adatokban lévő összetett kapcsolatokat megtalálni és nagy pontosságú 

előrejelzést és szegmentációt adni formális következtetés alapú rekurzív modellezéssel. A rekurzív 

partícionáló algoritmus dinamikus programozáson alapszik. 

• IBM SPSS Modeler: (korábban Clementine) egy teljes körű adatbányász platform az IBM technológiába 

beágyazva. 

• Insights (korábban KnowledgeMiner): egy 64-bites párhuzamos számolásra képes szoftver, amely 

önszerveződő tudásbányász technológiára épül. Alkalmas megbízható előrejelző modellek építésére magas 

dimenziós zajos adatok esetén. A modellek Excelbe exportálhatóak. Ingyenes próbaverzió. 

• JMP: egy a vizualizációt és az adatbányászati képességeket a klasszikus statisztikai elemzéssel kombináló 

eszköz, elsősorban magas színvonalú grafikus feltárásra. Jelenleg a SAS tulajdona. 

• K. wiz a thinkAnalytics-tól. Egy skálázható, beágyazható, Java alapú valós idejű adatbányász platform. 

• Kaidara Advisor (korábban Acknosoft KATE): egy eset-alapú gondolkodást használó adatbányász szoftver. 

•  Kensington Discovery Edition: egy nagy hatékonyságú információ feltáró platform az élettudományok 

számára több-forrású adatintegrációval, elemzéssel, vizualizációval és diagram építéssel. 

• Kepler: egy kiterjeszthető, több-paradigmás, több-célú adatbányász rendszer. 

• Knowledge Miner (yX) for Excel: egy olyan adatbányász eszköz, amely Microsoft Excel adatállományok 

feldolgozására alkalmas. 

• Kontagent kSuite DataMine: egy szoftver mint megoldás (SaaS) analitikai platform szociális hálós, mobil és 

web adatok valós idejű elemzésére SQL-szerű lekérdezések útján Hadoop környezetben. 

• KXEN (SAP company): egy automatikus prediktív elemző eszköz Big Data problémákra. 

• LIONsolver (Learning and Intelligent OptimizatioN): egy egészségügyi adatok feldolgozását a feladaton 

tanuló, ön-tuningoló optimalizáció útján végző szakértői rendszer. 

• LPA Data Mining tools: támogatja szabályok fuzzy, Bayes-féle és szakértő alapon való feltárását és 

modellezését. 

• Magnify PATTERN: egy három komponensből álló szoftver termék: adatelőkészítés, prediktív modellépítés 

és modell alapján való pontozás komponensekkel. 

• Mathematica solution for Data Analysis and Mining: a Wolfram terméke, egy adatbányász eszköz a 

Mathematica-n belül. 

• MCubiX: a Diagnostól egy teljes és megfizethető adatbányászati eszköztár, amely többek között döntési fa, 

neurális háló, asszociációs szabály és más modulokat tartalmaz. 

http://urbanscience.com/
http://www.environicsanalytics.ca/generation5
http://www.geniqmodel.com/
http://www.fqs.pl/business_intelligence/products/ghostminer
http://www.gmdhshell.com/
http://www.goldenhelix.com/
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/
http://www.knowledgeminer.eu/about.html
http://www.jmp.com/
http://www.thinkanalytics.com/
http://venturebeatprofiles.com/company/profile/kaidara-software/
http://www.inforsense.com/
http://www.dialogis.de/
http://www.knowledgeminer.com/aboutyx.htm
http://www.upsight.com/
http://www.kxen.com/
http://lionsolver.com/
http://www.lpa.co.uk/ind_pro.htm
http://www.lexisnexis.com/risk/claims-management.aspx
http://www.wolfram.com/solutions/industry/data-science/
http://www.diagnos.ca/cards/landing/
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• Microsoft SQL Server: legfrissebb 2014-es verziója a Microsoft BI platformjába beágyazva nyújt egy széles 

adatbányászati eszköztárat, amelyet SQL-szerű lekérdezéseken keresztül lehet használni és kiterjeszthető 

számos alkalmazás számára. 

• Machine Learning Framework: egy a Mathematica-ba integrált C++-ban implementált keretrendszer 

elemzésre, előrejelzésre, és vizualizációra fuzzy logika és gépi tanulás eszköztárral. 

• Molegro Data Modeller: egy adatbányászatra, adatmodellezésre és adatvizualizációra szolgáló eszköz 

elsősorban a gyógyszerkutatás számára. 

• Nuggets: egy Windows alapú szoftver rejtett tények és kapcsolatok feltárására, új adatok előrejelzésére és a 

kulcsattribútumok megtalálására. 

• Oracle Data Mining (ODM): az Advanced Analytics Platform részeként nyújt adatbányászati eszközöket az 

Oracle technológiájába beágyazva. 

• Palisade DecisionTools Suite: egy teljes kockázatelemző és döntéstámogató eszköztárat nyújt. 

• Partek: egy elsősorban bioinformatikai feladatok megoldására szolgáló alakfelismerő, interaktív vizualizációs, 

statisztikai elemző és modellező rendszer. 

• Pentaho: egy nyílt forrású BI eszköz számos funkcionalitással, mint a jelentéskészítés, elemzés, dashboardok, 

adatintegráció és adatbányászat. 

• Polyanalyst: egy átfogó adatbányász szoftver, amely tartalmaz szöveganalízist, döntési erdőket és 

linkelemzést. Támogatja a OLE DB for Data Mining és DCOM tehnológiákat. 

• Powerhouse Data Mining: egy Dorian Pyle ötletein alapuló, az információelméletet felhasználó előrejelző és 

szegmentáló szoftver. 

• Predictive Dynamix: a grafikus és a statisztikus adatelemzést olyan modellező algoritmusokkal egyesíti mint 

a neurális hálók, a klaszterezés, fuzzy rendszerek és genetikus algoritmusok. 

• Previa: termékek osztályozásra és előrejelzésre használható családja. 

• Quadstone DecisionHouse: egy adatkinyerést, menedzsmentet, előfeldolgozást, vizualizációt és vásárlói 

profilozást, szegmentációt és térbeli elemzést támogató szoftver. 

•  RapAnalyst™ : összetett mesterséges intelligenciát használó szoftver dinamikus prediktív modellek 

fejlesztésére és kapcsolatok feltárására. 

• Rapid Insight Analytics: a prediktív modellezést és adatfeltárást egy olyan folyamatba szervező eszköz, ahol a 

felhasználó könnyen tud építeni, tesztelni és implementálni statisztikai modelleket. 

• Reel Two: egy valós idejű osztályozó szoftver strukturált és nem-strukturált adatok feldolgozására és 

egyedfeltárásra. Munkaállomástól vállalati szerverig skálázható. 

• Salford Systems Data Mining Suite: egy olyan eszköztár, amely az alábbi adatbányász modelleket biztosítja: 

CART döntési fák, MARS prediktív modellezés, automatikus regresszió, TreeNet osztályozás és regresszió, 

RandomForests véletlen erdők, klaszterezés, rendellenesség keresés és más modellek. 

•  SAS® Enterprise Miner™ : egy olyan integrált megoldás, amely egy felhasználóbarát felületen valósítja meg 

a SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, Assess) metodológiát. 

• SPAD: egy erős feltáró elemzést és adatbányászatot nyújtó eszköztár. Egy felhasználó barát felületen ad 

PCA-t, klaszterezést, interaktív döntési fákat, diszkriminancia analízist, neurális hálókat és 

szövegtbányászatot. 

• Statistica Data Miner: egy átfogó integrált statisztikai adatelemző, grafikus, adatkezelő és alkalmazásfejlesztő 

szoftver, a STATSOFT terméke. 

• Synapse: egy fejlesztői környezet neurális hálók és más adaptív rendszerek részére, amely a teljes fejlesztési 

ciklust támogatja a telepítéssel együtt .NET környezetben. 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server/#fbid=tClZpDvXsci
http://www.unisoftwareplus.com/products/mlf/
http://www.clcbio.com/products/clc-drug-discovery-workbench/
http://www.data-mine.com/solutions/nuggets
http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-analytics/overview/index.html
http://www.palisade.com/decisiontools_suite/default.asp
http://www.partek.com/
http://www.pentaho.com/
http://www.megaputer.com/site/index.php
http://www.pti.com/
http://www.predx.com/
http://www.elseware.fr/-en/
http://www.portraitsoftware.com/
https://www.bmgi.com/
http://www.rapidinsightinc.com/
http://www.netvalue.net.nz/news/view/1
http://www.salford-systems.com/
http://www.sas.com/en_us/software/analytics/enterprise-miner.html
http://www.coheris.fr/fr/page/produits/Spad.html
http://www.statsoft.com/Solutions/Cross-Industry/Data-Mining
http://www.peltarion.com/products/synapse/
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• Teradata Warehouse Miner and Teradata Analytics: a Teradata DBMS-ben közvetlenül az adatokon működő 

analitikai eszközök együttese. 

• thinkCRA: a thinkAnalytics egy valós idejű döntéshozatalt támogató CRM terméke. 

• TIBCO Spotfire Miner: egy a Spotfile vizualizációs, az Insightful Miner és az S+ szoftvereket kombináló 

intuitív felhasználói grafikus interfész. 

• TIMi Suite: The Intelligent Mining machine: önálló, automatikus, felhasználó barát GUI eszközök egy 

családja előrejelzésre, szegmentációra és adatelőkészítésre magas skálázhatóság, nagy ROI érték és 

predikciós pontosság mellett. (A KDD kupa többszörös nyertese.) 

• Viscovery data mining suite: egy egyedi átfogó adatbányászati rendszer munkafolyam által vezérelt projekt 

környezetben üzleti alkalmazások számára. Tartalmaz vizuális adatbányászatot, klaszterezést, pontozást valós 

idejű integrációval. 

• Xeno: az InfoCentricity egy hathatós felhasználó barát online analítikai platformja, amely szegmentációt, 

klaszterezést, feltáró adatelemzést és nagy pontosságú prediktív modell fejlesztést támogat. 

• XLMiner: egy adatbányászati kiegészítés (add-in) MS Excelhez. 

• Xpertrule Miner: az alábbi eszközöket nyújtja nagy tömegű adat feldolgozására: adattranszformáció, döntési 

fák, asszociációs szabályok és klaszterezés. 

http://www.teradata.com/?LangType=1033
http://www.thinkanalytics.com/
http://spotfire.tibco.com/
http://www.business-insight.com/
http://www.viscovery.net/
http://www.infocentricity.com/
http://www.solver.com/xlminer-data-mining
http://www.xpertrule.com/pages/index.htm
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2. fejezet - Szabad adatbányászati 
szoftverek 

• Alteryx Project Edition: az Alteryx szabad verziója, amely rendelkezik az Alteryx adatkezelő, analitikai és 

megosztási képességeivel annyira, hogy egy üzleti feladatot megoldó munkamenet futtatható rajta. 

• AlphaMiner: nyílt forráskódú adatbányász platform számos modellépítési és adattisztítási funkcióval. 

• CMSR (Cramer Modeling Segmentation & Rules): üzleti adatok feldolgozására szánt adatbázis központú 

termék, amely tartalmaz szabály alapú, neurális hálós, SOM, döntési fa, kereszttábla alapú rendellenesség 

keresést, keresztértékesítést elemzés és számos grafikus eszközt. A termék szabadon használható az 

akadémiai szférában oktatásra, kutatásra. 

• CRAN Task View: Machine Learning and Statistical Learning: a gépi tanuláshoz kötödő R programcsomagok 

gyűjteménye. 

• Databionic ESOM Tools: az Emergent Self-Organizing Maps (ESOM) módszerrel klaszterezésre, 

vizualizációra és osztályozásra képes programok együttese. 

• ELKI: Environment for DeveLoping KDD-Applications Supported by Index-Structures: Java-ban írt 

keretrendszer, amely klaszterező, kiugró értéket kereső és más algoritmusokat tartalmaz, továbbá megengedi 

tetszőleges számú algoritmus, adattípus és távolságfüggvény kombinációját. 

• Gnome Data Mine Tools: asszociációs szabályok bányászatát támogató valamint döntési fa és Bayes 

osztályozót tartalmazó adatbányász eszköz. 

• KEEL: többek között tudásfeltáró algoritmusokat, előfeldolgozó módszereket, evolúciós szabálytanulást és 

genetikus fuzzy rendszereket tartalmazó szoftver. 

• KNIME: az Eclips-en alapuló kiterjeszthető nyílt adatbányász platform, amely a pipeline paradigmára épül. 

• Machine Learning in Java (MLJ): nyílt forrású Java programok együttese gépi tanulásra és annak kutatására. 

(Már nem fejlesztik tovább.) 

• MiningMart: egy relációs adatbázisokon való előfeldolgozásra és adatbányászatra szolgáló grafikus eszköz. 

Támogatja a teljes KDD folyamat fejlesztését, dokumentálását és újrahasznosítását. Csak nem üzleti 

felhasználásra szabad. 

• ML-Flex: lehetővé teszi különálló adatállományok rugalmas és hatékony feldolgozását gépi tanulási 

(elsősorban osztályozási) módszerekkel. 

• MLC++: egy C++-ban írt gépi tanulási könyvtár. 

• Orange: egy adatelemző és adatbányász rendszer, amelyet vizuális programozással vagy Python szkriptekkel 

használhatunk. Több csomagot tartalmaz vizualizációra, klaszterezésre, modell kiértékelésre és más 

funkciókra. 

• PredictionIO: gépi tanulást támogató nyílt forrású szerver szoftverfejlesztők számára. 

• RapidMiner: a vezető nyílt forrású szoftverrendszer tudásfeltárásra és adatbányászatra. 

• Rattle: az R nyílt forrású statisztikai nyelvre épülő adatbányászati keretrendszer, amely az R összes 

képességével bír, beleértve a grafikus klaszterező, modellező és más csomagokat. 

• SCaVis (korábban jHepWork): kutatók, mérnökök és diákok számára tervezett interaktív környezet 

tudományos számításra, adatelemzésre és adatvizualizációra. 

• TANAGRA: egy grafikus interfészt nyújt számos adatbányászati feladatra, úgymint adatelérés, statisztikai 

elemzés, jellemző szelekció, osztályozás, klaszterezés, asszociációs szabályok bányászata stb. 

http://www.alteryx.com/alteryx-designer
http://www.eti.hku.hk/alphaminer/
http://www.roselladb.com/starprobe.htm
http://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
http://databionic-esom.sourceforge.net/
http://elki.dbs.ifi.lmu.de/
http://www.togaware.com/datamining/gdatamine/
http://www.keel.es/
http://www.knime.org/
http://www.kddresearch.org/Groups/Machine-Learning/MLJ/
http://mmart.cs.uni-dortmund.de/
http://mlflex.sourceforge.net/
http://www.sgi.com/tech/mlc/
http://orange.biolab.si/
http://prediction.io/
http://rapidminer.com/
http://rattle.togaware.com/
http://jwork.org/scavis/
http://chirouble.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/
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• Weka: gépi tanuló algoritmusok egy együttesét tartalmazó Java-ban írt rendszer, amely a legtöbb platformon 

fut. Több más adatbányász szoftverbe is beintegrálható, mint például a RapidMiner. 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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3. fejezet - Adatforrások 

1. Adatok importálása CSV állományból 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt szemlélteti, hogy hogyan tudunk adatokat importálni CSV állományokból a Read CSV és az 

Open File operátorok segítségével. A kísérletben egy valósidejű földrengés adat feed-et használunk, melyet az 

USGS szolgáltat CSV formátumban. Először is letöltjük a feed-et, hogy be lehessen importálni a RapidMiner-be 

a Read CSV operátor Import Configuration Wizard funkciójával. A varázsló lépésről lépésre vezeti végig a 

felhasználót az importálás folyamatán és segíti az operátor paramétereinek helyes beállításában. Miután 

sikeresen importáltuk a feed lokális másolatát, az Open File operátor a folyamathoz való hozzáadásával 

átválthatunk az élő feed-re. 

1.2. Bemenet 

Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (United States Geological Survey, röviden USGS) valós idejő 

földrengés adat feed-eket szolgáltat a Földrengés Veszélyeztetettségi Program (Earthquake Hazards Program) 

weboldalon. Az adatok különféle formátumokban állnak rendelkezésre, beleértve a CSV-t is. A kísérlet az 

elmúlt 30 nap legalább 1 magnitúdójú földrengéseinek CSV formátumú feed-jét használja a 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/csv.php címről. A feed 15 percenként frissül. 

1.3. Kimenet 

Egy, a CSVfeed-ből importált adatokat tartalmazó ExampleSet. 

3.1. ábra - Az eredményül kapott ExampleSet metaadatai 

http://www.usgs.gov/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/csv.php
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3.2. ábra - Az eredményül kapott ExampleSet egy kis részlete 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

Valahányszor futtatjuk a folyamatot, az az élő adatokat fogja beolvasni a webről. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

import_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
adatok importálása 
CSV 

1.8. Operátorok 
 
Open File 
Read CSV 

2. Adatok importálása Excel állományból 
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2.1. Leírás 

A folyamat azt szemlélteti, hogy hogyan tudunk adatokat importálni Excel állományokból a Read Excel 

operátor segítségével. A kísérletben a Concrete Compressive Strength adatállományt használjuk. A Read Excel 

operátor paramétereit annak Import Configuration Wizard funkcióján keresztül állítjuk be. 

2.2. Bemenet 

Concrete Compressive Strength [UCI MLR] [Concrete] 

2.3. Kimenet 

Egy, az Excel állományból importált adatokat tartalmazó ExampleSet. 

3.3. ábra - Az eredményül kapott ExampleSet metaadatai 

 

3.4. ábra - Az eredményül kapott ExampleSet egy kis részlete 
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2.4. Az eredmények értékelése 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

import_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
adatok importálása 
Excel 

2.8. Operátorok 
 
Guess Types 
Open File 
Read Excel 
Rename by Generic Names 

3. AML állomány létrehozása adatállomány 
beolvasásához 
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3.1. Leírás 

A folyamat azt szemlélteti, hogy hogyan tudunk létrehozni egy AML állományt egy adatállomány 

beolvasásához a Read AML operátor segítségével. Az AML állományok XML dokumentumok, melyek 

attribútumokról szolgáltatnak metaadatokat, mint a neveik, adattípusaik és szerepköreik. Az AML állomány a 

létrehozást követően felhasználható az alapul szolgáló adatállomány megfelelő beolvasásához. 

3.2. Bemenet 

Pima Indians Diabetes [UCI MLR] 

3.3. Kimenet 

Egy AML állomány az állományrendszerben és egy, az adatállományból az AML állomány segítségével 

importált adatokat tartalmazó ExampleSet. 

3.5. ábra - Az eredményül előálló AML állomány 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<attributeset default_source="pima-indians-diabetes.data" encoding="UTF-8"> 

  <attribute name="Number of times pregnant " sourcecol="1" valuetype="integer"/> 

  <attribute name="Plasma glucose concentration" sourcecol="2" valuetype="integer"/> 

  <attribute name="Diastolic blood pressure" sourcecol="3" valuetype="integer"/> 

  <attribute name="Triceps skin fold thickness" sourcecol="4" valuetype="integer"/> 

  <attribute name="2-Hour serum insulin" sourcecol="5" valuetype="integer"/> 

  <attribute name="Body mass index" sourcecol="6" valuetype="real"/> 

  <attribute name="Diabetes pedigree function" sourcecol="7" valuetype="real"/> 

  <attribute name="Age" sourcecol="8" valuetype="integer"/> 

  <label name="Class" sourcecol="9" valuetype="binominal"> 

    <value>1</value> 

    <value>0</value> 

  </label> 

</attributeset> 

3.4. Az eredmények értékelése 

Az eredményül előálló AML állomány az adatállománnyal együtt terjesztendő. 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 
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import_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
adatok importálása 
AML 

3.8. Operátorok 
 
Read AML 

4. Adatok importálása XML állományból 

 

4.1. Leírás 

A folyamat azt szemlélteti, hogy hogyan tudunk adatokat importálni XML dokumentumokból a Read XML 

operátor segítségével. A Read XML operátor paramétereit annak Import Configuration Wizard funkcióján 

keresztül állítjuk be. Az XML dokumentumból XPath elérési útvonalak segítéségével történik az 

attribútumértékek kinyerése. 

4.2. Bemenet 

A kísérlet XML-ben lévő népességi adatokat használ a World Bank Open Data weboldalról. Az adatállomány a 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL címen különféle formátumokban áll rendelkezésre, beleértve 

az XML-t is. 

3.6. ábra - A kísérletben használt The World Bank: Population (Total) adatállomány egy 

kis részlete 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Root xmlns:wb="http://www.worldbank.org"> 

  <data> 

    <record> 

      <field name="Country or Area" key="ABW">Aruba</field> 

      <field name="Item" key="SP.POP.TOTL">Population (Total)</field> 

      <field name="Year">1960</field> 

      <field name="Value">54208</field> 

    </record> 

    <record> 

      <field name="Country or Area" key="ABW">Aruba</field> 

      <field name="Item" key="SP.POP.TOTL">Population (Total)</field> 

      <field name="Year">1961</field> 

      <field name="Value">55435</field> 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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    </record> 

    <record> 

      <field name="Country or Area" key="ABW">Aruba</field> 

      <field name="Item" key="SP.POP.TOTL">Population (Total)</field> 

      <field name="Year">1962</field> 

      <field name="Value">56226</field> 

    </record> 

    <!-- ... --> 

</Root> 

4.3. Kimenet 

Egy, az XML dokumentumból importált adatokat tartalmazó ExampleSet. 

3.7. ábra - Az eredményül kapott ExampleSet metaadatai 

 

3.8. ábra - Az eredményül kapott ExampleSet egy kis részlete 

 

4.4. Az eredmények értékelése 

4.5. Videó 
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4.6. Folyamat 

import_exp4.rmp 

4.7. Kulcsszavak 
 
adatok importálása 
XML 

4.8. Operátorok 
 
Read XML 

5. Adatok importálása adatbázisból 

 

5.1. Leírás 

A folyamat azt szemlélteti, hogy hogyan tudunk egy Oracle adatbázishoz kapcsolódni és egy SQL lekérdezést 

végrehajtani. 

5.2. Bemenet 

A kísérlet egy helyi adatbázis szervert használ, amely a Debreceni Egyetem Informatikai Karán üzemel. 

Megjegyezzük, hogy az adatbázishoz való kapcsolódáshoz hitelesítés szükséges. 

5.3. Kimenet 

Az SQL lekérdezés eredményét tartalmazó ExampleSet. 

3.9. ábra - Az eredményül kapott ExampleSet metaadatai 



 Adatforrások  

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.10. ábra - Az eredményül kapott ExampleSet egy kis részlete 

 

5.4. Az eredmények értékelése 

5.5. Videó 

 

5.6. Folyamat 

import_exp5.rmp 

5.7. Kulcsszavak 
 
adatok importálása 
adatbázis 
SQL 

5.8. Operátorok 
 
Read Database 
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4. fejezet - Előfeldolgozás 

1. Problémás adatok kezelése – Hiányzó, 
inkonzisztens és duplikált értékek 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg az Individual household electric power consumption adatállomány egy mintája 

esetén, hogy hogyan kezelhetjük az olyan adatállományokat, melyekben hiányzó, inkonzisztens, és/vagy 

duplikált értékek fordulnak elő. A hiányzó értékeket pótolhatjuk egy alapértelmezett vagy a mező többi 

előfordulása alapján számított értékkel, vagy ha szükséges, akár a hozzá tartozó rekordot is törölhetjük. Az 

inkonzisztens értékek meghatározását követően az ezekhez tartozó rekordokat is kiszűrhetjük, azonban ezek 

meghatározására általában szükség van valamilyen háttérinformációra vagy szakterületi tudásra. Ezzel szemben 

a duplikált értékek szűrése inkább automatizált feladat, az egymással egyező adatokat könnyen ki tudjuk szűrni. 

1.2. Bemenet 

Individual household electric power consumption [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

Az itt felhasznált adatállomány egy minta az eredeti, nagyobb időt felölelő állományból, csak a 2007 januári 

energiafogyasztási adatokat tartalmazza. Normális esetben percenkénti mérések szerepelnek az állományban, de 

ha egy-egy mérés valamilyen okból nem zajlott le, az időbélyeg adatok nélkül szerepel. Az ilyen hiányzó 

értékeket pótolhatjuk egy meghatározott értékkel, például az adott attribútum meglévő értékeinek átlagával, 

vagy úgy is dönthetünk, hogy a hozzájuk tartozó rekordokat kihagyjuk. Ennél viszont bonyolultabb az 

inkonzisztens értékek kérdése. Egy-egy szakterületen konkrét intervallumokat is meghatározhatunk arra nézve, 

hogy adott attribútum értékei milyen tartományba eshetnek, máshol viszont egyéb háttérinformációkra kell 

hagyatkoznunk. Például tegyük fel, hogy a háztartásban, melyben a méréseket végezték, a lakók nem folytatnak 

éjszakai életmódot. Erre alapozva tekintsük az adatok következő ábrázolását: 
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4.1. ábra - A globális és konyhai energiafogyasztás grafikus ábrázolása az idő 

függvényében 

 

Az ábrán a szín a Sub_metering_1 változó értéke alapján kerül kiosztásra, mely a konyhai eszközök 

energiafogyasztását reprezentálja, és mivel az x tengelyt a napon belüli idő adja, láthatjuk, hogy a kiemelkedő 

konyhai fogyasztási értékek közül sok a késő esti órákban került mérésre. Ezt láthatjuk az adat nézetben is, ha 

rendezzük az adatokat a konyhai fogyasztás értéke szerint: 

4.2. ábra - A háztartás tagjainak feltételezett szokásai alapján lehetséges kiugró értékek 

 

Amennyiben a háztartás tagjai valóban nem folytatnak éjszakai életmódot, ezeket az értékeket háttértudásunk 

alapján tekinthetjük inkonzisztensnek, és kiszűrhetjük, a következők szerint. A feltételünket formalizálva tegyük 

fel, hogy ha a konyhai mérés eredménye meghaladja az 50 Wh-t egy 22 óra utáni időpontban, akkor az 

inkonzisztens adatnak számít. Ez alapján már egyszerű meghatározni egy szűrőfeltételt, viszont először az idő 

attribútumot konvertálnunk kell, ugyanis az alapértelmezés szerint óó:pp:mm formátumú, nominális változó, 

melyet csak egyenlőségre vizsgálhatunk. A megfelelő operátorokkal felbonthatjuk számként értelmezett óra, 

perc és másodperc komponensre, és ezek közül a Time_1 változóba kerülő óra komponens alapján már fel 

tudjuk írni a szűrési feltételt: 

4.3. ábra - A lehetséges kiugró értékek kiszűrése rekordszűrő segítségével 
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1.4. Az eredmények értékelése 

Ilyen szűrők segítségével kiszűrhetjük az inkonzisztens adatokhoz tartozó rekordokat, illetve a megfelelő 

operátor alkalmazásával a duplikált rekordokat – azt is meghatározhatjuk, milyen attribútumhalmaz egyezése 

alapján tekintjük őket duplikáltnak – is eltávolíthatjuk az adatállományunkból, ezután pedig már meg lehet 

kezdeni a szűrt és/vagy javított rekordok érdemi feldolgozását. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

preproc_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
hiányzó adatok 
inkonzisztens adatok 
adattranszformáció 
duplikált adatok 

1.8. Operátorok 
 
Filter Examples 
Parse Numbers 
Read CSV 
Remove Duplicates 
Replace Missing Values 
Split 

2. Mintavételezés és aggregáció 
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2.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Individual household electric power consumption adatállomány egy mintája 

esetén, hogy amennyiben adott esetben nincs szükségünk az egyedi rekordok mindegyikére egy folyamat során, 

hogyan tudjuk az adatokat aggregáció segítségével összesíteni, vagy az adatokat mintavételezni. Aggregációt 

akkor használhatunk, ha az egyedi adatokra ugyan nincs szükségünk, de az adatok összessége alapján 

kiszámított értékekre igen, mintavételezést pedig akkor végezhetünk, ha általánosságban csak az adattömeg 

töredékére van szükségünk, és erre a részhalmazra alapozva kívánunk következtetéseket levonni. 

2.2. Bemenet 

Individual household electric power consumption [UCI MLR] 

2.3. Kimenet 

Aggregáció esetén az SQL nyelvben rendelkezésre álló aggregáló függvények mindegyike alkalmazható, ezek 

segítségével könnyedén számíthatunk ki alapvető statisztikákat az adathalmazunk adataira. 

4.4. ábra - Aggregáló függvények kiválasztása az attribútumokhoz 
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Amennyiben mintavételt végzünk az adatállományon, azt tehetjük a minta nagyságának abszolút 

meghatározásával, vagy valószínűségre alapozva, vagy alkalmazhatunk egy szűrőt is, amennyiben az 

adathalmaz egyes részeit nem arányosan kívánjuk reprezentálni a mintában, hanem az eredeti adathalmaz egy 

adott részhalmazára van szükségünk. Például minden nap adott időponthoz tartozó bejegyzésére szűrhetünk a 

4.6. ábrán látható módon. 

4.5. ábra - Az adathalmazból való mintavétel beállításai 

 

4.6. ábra - Az adathalmazból való rekordszűrés beállításai 
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2.4. Az eredmények értékelése 

Az aggregáció vagy mintavételezés elvégzése után eredményül kapott adathalmazban már csak a meghatározott 

műveletek eredményeképpen előálló összesített értékek, illetve a meghatározott feltételeknek megfelelő 

rekordok jelennek meg: 

4.7. ábra - Az adathalmazból való mintavétel után előálló eredményhalmaz 

 

4.8. ábra - Az adathalmazból való rekordszűrés után előálló eredményhalmaz 
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2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

preproc_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
aggregálás 
összesítés 
mintavétel 
adatok szűrése 

2.8. Operátorok 
 
Aggregate 
Filter Examples 
Multiply 
Read CSV 
Sample 

3. Attribútumok létrehozása és szűrése 
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3.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a The Insurance Company Benchmark (COIL 2000) adatállomány esetén, hogy 

hogyan tudunk a meglévő adatok alapján új, számított attribútumokat létrehozni, amennyiben az eredeti 

formájukban az attribútumok nem megfelelőek a számunkra, vagy valamilyen belőlük származtatott adatra van 

szükségünk. Emellett az is látható a folyamatban, hogy hogyan tudjuk az egyes attribútumokat eltávolítani, 

mivel ha a számítás alapjául szolgáló nyers adatokra nem feltétlenül van szükség a későbbiekben, akkor ezeket 

az oszlopokat eltávolíthatjuk az adathalmazból. Természetesen más oszlopokat is kiszűrhetünk, ha az adott 

feladat megoldásához nincs rájuk szükség, vagy éppen a zavaró hatásukat akarjuk kiszűrni. 

3.2. Bemenet 

The Insurance Company Benchmark (COIL 2000) [CoIL Challenge 2000] 

3.3. Kimenet 

Az adathalmazban az adott potenciális ügyfél irányítószámához tartozó körzet demográfiai adatai szerepelnek az 

egyes m betűvel kezdődő attribútumokban, köztük az egyes kereseti csoportok eloszlása az adott körzetben. 

Amennyiben valamilyen okból tömöríteni akarjuk az eredeti reprezentációt, lehetőségünk van arra, hogy egy 

meghatározott képlet használatával, valamilyen heurisztika alapján számított mezőt állítsunk elő ezekből a 

kereseti attribútumokból, például a következőképpen: 

4.9. ábra - Új attribútum meghatározása egy, a meglévő attribútumokra támaszkodó 

kifejezéssel 
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Miután létrehoztunk a megfelelő számolt mezőt, adott esettől függően eldönthetjük, hogy az eredeti, a 

számításainkhoz felhasznált mezőkre a továbbiakban szükségünk van-e, avagy nem. Ekkor figyelembe kell 

venni, hogy a későbbi modellalkotás szempontjából fontosak lehetnek-e az eredeti adatok, avagy lehet-e 

valamilyen zavaró hatásuk. A számított mezőhöz felhasznált nyers adatok attribútumait, avagy más tetszőleges 

attribútumokat is eltávolíthatunk az eredeti adathalmazból a következőképpen: 

4.10. ábra - A redundánssá vált attribútumok eltávolításához használható operátor 

beállításai 

 

4.11. ábra - A csökkentett méretű adathalmazban megmaradó attribútumok 

kiválasztása 
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3.4. Az eredmények értékelése 

A lépések végrehajtása után minden rekord meg fog jelenni a módosított adathalmazban, de módosított 

attribútumhalmazzal. A számított mező létrehozása után az új attribútum minden rekordban megjelenik, míg a 

kiszűrt attribútumok eltűnnek: 

4.12. ábra - A származtatott attribútum megjelenése a módosított adathalmazban 
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3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

preproc_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
számított attribútum 
attribútum létrehozása 
attribútum eltávolítása 
attribútumok részhalmaza 

3.8. Operátorok 
 
Generate Attributes 
Read AML 
Select Attributes 

4. Attribútumok diszkretizálása és súlyozása 
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4.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg az Individual household electric power consumption adatállomány egy mintája 

esetén, hogy hogyan lehet adott, értékeit egy valós intervallumban felvevő attribútumot diszkretizálni, azaz a 

valós intervallum meghatározott részintervallumainak megfelelő diszkrét értékekre konvertálni. Emellett az is 

megfigyelhető a folyamatban, hogy milyen módon adhatók hozzá súlyok az egyes adatoszlopokhoz, 

amennyiben arra van szükség egy adatbányászati alkalmazásnál, hogy különbséget tegyünk az egyes adatok 

között fontosságuk szerint, ne pedig minden attribútum egyforma súllyal vegyen részt egy adott adatbányászati 

algoritmus futtatásában, és az erre alapozott következtetésekben. 

4.2. Bemenet 

Individual household electric power consumption [UCI MLR] 

4.3. Kimenet 

Az adathalmazban a Global_active_power változón keresztül mutatjuk be a diszkretizálás működését. Ez a 

változó a teljes háztartásban mért összfogyasztást reprezentálja egy adott időpillanatban, így ezek az értékek a 

napszakok váltakozásával együtt ciklikusan változnak, tehát amennyiben az összfogyasztást adott módszer 

alkalmazásához diszkrét értékekkel kell reprezentálnunk, nem pedig valós számokkal, akkor ez az oszlop 

megfelelően diszkretizálható. A diszkretizálás történhet például különböző operátorok alkalmazásával azáltal, 

hogy megadjuk a kategóriák méretét (elemszámban), vagy darabszámát, és ez alapján a meghatározott szám 

alapján vagy egyenlő méretű, vagy pedig egyenlő elemszámú kategóriákat hozhatunk létre, például a 

következőképpen: 

4.13. ábra - A megfelelő diszkretizáló operátor kiválasztása 
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4.14. ábra - A diszkretizáló operátor beállításainak megadása 

 

Ezen felül ahhoz, hogy egyes módszereknél az elvárásainknak megfelelő eredmény, döntés szülessen a 

későbbiekben, meg kell határoznunk, hogy mely attribútumok milyen fontossággal bírnak - ennek a 

legegyszerűbb módja a súlyozás. Ahhoz, hogy súlyozni tudjuk az attribútumainkat, ahhoz először létre kell 

hoznunk magukat a súlyokat, akár automatikusan, akár manuálisan, majd a súlyokat alkalmaznunk kell az 

adathalmazunkra. Például olyan súlyokat állíthatunk be manuálisan erre az adatállományra, melyekkel jelöljük, 

hogy a globálisan mért értékek a legnagyobb fontosságúak, a részmérések eredményei kevésbé fontosak, a 

dátum és idő értékek pedig a legkevésbé fontosak, a következőképpen: 

4.15. ábra - A megfelelő súlyozó operátor kiválasztása 
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4.16. ábra - Az egyes attribútumok súlyainak beállítása 



 Előfeldolgozás  

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.4. Az eredmények értékelése 

A lépések végrehajtása után az adathalmaz minden rekordjában módosulni fog a Global_active_power 

változó értéke. Itt megfigyelhetjük, hogy megtörtént a felosztás intervallumokra, de a diszkrét értékek mögött 

megjelenítésre kerül az intervallum is, melybe eső értékek megfeleltetésre kerültek az adott értéknek. Továbbá 

összehasonlítva az eredeti és a módosított adathalmazt (a bal oldalon láthatjuk a súlyozott, a jobb oldalon pedig 

a súlyozatlan adathalmazt a diszkretizálás elvégzése után) azt is láthatjuk, hogy a súlyozásnak megfelelően 

módosultak a numerikus értékek az egyes oszlopokban (mivel be van kapcsolva a súlyok normalizálása opció, 

így a legmagasabb súly felel meg 1-nek, így az ezzel ellátott oszlopok értékei nem változnak, és a más súlyokkal 

ellátott oszlopok értékei csökkennek arányosan): 

4.17. ábra - Az adathalmaz súlyozott és súlyozatlan példányainak összehasonlítása 
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4.5. Videó 

 

4.6. Folyamat 

preproc_exp4.rmp 

4.7. Kulcsszavak 
 
attribútum diszkretizálása 
attribútum súlyozása 
súlyozás 
diszkretizálás 

4.8. Operátorok 
 
Discretize by Binning 
Multiply 
Read CSV 
Scale by Weights 
Weight by User Specification 
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5. fejezet - Osztályozási eljárások 1. 

Döntési fák 

1. Osztályozás döntési fa segítségével 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Wine adatállomány esetén, hogy hogyan hajthatunk végre osztályozást egy 

döntési fa felépítésével. A döntési modell felépítéséhez először ketté kell osztani az állományt tanuló és teszt 

adathalmazra. Ezután a vágási szabályokat a tanulóhalmaz alapján rendezzük egy döntési fába, majd ezt a 

létrehozott modellt alkalmazzuk a teszthalmazon. Ezután ellenőrizhetjük, hogy a modell milyen döntési 

feltételekből épül fel a tanulóhalmaz alapján, illetve hogy ezen döntések mentén mely osztályokba sorolta a 

teszthalmaz egyes rekordjait. 

1.2. Bemenet 

Wine [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

Az egyes vágások végrehajtásáról olyan mutatószámok alapján dönthetünk, mint pl. a Gini-index vagy az 

információnyereség. Ezekhez, illetve a vágás megbízhatóságához megadhatunk különböző paraméter értékeket 

a döntési fa modell létrehozásakor. Ezen felül meghatározhatjuk a vágás megállási feltételeit is úgy, hogy 

megadjuk, minimálisan mekkora rekordhalmazt lehet még tovább bontani, illetve hogy maximum mekkora lehet 

a fa mélysége. 

5.1. ábra - A döntési fa építésének beállításai 
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Az adatállomány felosztásakor megadhatunk különböző mintavételi módszereket, illetve hogy milyen arányban 

kívánjuk felosztani az állományt tanuló- és teszthalmazra. A felosztást végezhetjük egyszerűen sorrendiség 

alapján, véletlenszerűen, vagy ügyelve arra, hogy az egyes osztályokból megfelelő arányban forduljanak elő 

rekordok a tanuló- és teszthalmazban. 

5.2. ábra - Az adathalmaz tanuló- és teszthalmazra bontásának beállításai 

 

5.3. ábra - Az adathalmaz partíciók relatív méreteinek beállítása 
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1.4. Az eredmények értékelése 

Miután elkészült, magát a modellt is a kimenetre irányíthatjuk, így ellenőrizhetjük, hogy milyen döntési fa épült 

fel a tanulóhalmaz adatai alapján. Ez alapján kiszűrhetőek az esetleges hibás döntések, amennyiben van 

valamilyen háttérinformációnk vagy szakterületi tudásunk az adathalmazról, és finomhangolható a 

modellalkotás folyamata is. Másrészt, a modellt alkalmazva a teszthalmazra, azt is megtekinthetjük, hogy a 

tanulóhalmazon tanított modell hogyan osztályozza a teszthalmaz rekordjait. 

5.4. ábra - A létrejövő döntési fa grafikus reprezentációja 



 Osztályozási eljárások 1.  

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.5. ábra - A rekordok a döntési fán alapuló osztályozása 
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1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

dtree_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
döntési fa 
vágás 

1.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Decision Tree 
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Multiply 
Read AML 
Split Data 

2. Döntési fás osztályozás alul- és túlillesztése 

 

2.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Zoo adatállomány esetén, hogy milyen feltételek meglétekor fordulhat elő alul- 

illetve túlillesztés döntési fával végzett osztályozás esetén. Ha a döntési fa, mely a modellt adja, nem elég mély, 

előfordulhat, hogy nem tudja teljességében feltárni a tanulóhalmaz szerkezetét, így nem alkalmas a megfelelő 

osztályozás kivitelezésére. Ebben az esetben beszélünk alulosztályozásról. Viszont ha a szükségesnél tovább 

bontjuk az egyes rekordokat, a döntések mentén olyan következtetéseket is levonhatunk, melyek már nem 

igazak általában, hanem csak a tanulóhalmaz egyedi tulajdonságai. Ekkor a túl sok felállított vágási szabály 

alapján – például rendhagyó rekordok esetén – helytelen döntéseket hozhatunk. Ilyenkor beszélünk 

túlillesztésről. 

2.2. Bemenet 

Zoo [UCI MLR] 

2.3. Kimenet 

A folyamatban ugyanarra a tanulóhalmazra alkalmazunk hasonló döntési fa építő operátorokat, csupán a fa 

maximális mélységét meghatározó leállási feltételt módosítva. A maximális mélység értéke rendre 3, 6, és 9. 

5.6. ábra - Határérték beállítása a döntési fa maximális mélységéhez 
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2.4. Az eredmények értékelése 

A beállításoknak megfelelően különböző mélységű döntési fák jönnek létre, melyek így különböző mennyiségű 

vágási feltételt tartalmaznak, amelyek alapján különbözőképpen fogják osztályozni a teszthalmaz rekordjait az 

egyes modellek. Ha a maximális mélység értéke 3, a következő döntési fát kapjuk: 

5.7. ábra - A létrejövő döntési fa grafikus reprezentációja 

 

5.8. ábra - A rekordok a döntési fán alapuló osztályozásának grafikus reprezentációja 
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Itt megfigyelhető, hogy 2 szabály alkalmazása alapján nem tudja szétválasztani a 7 lehetséges osztályt a modell, 

tehát egyértelmű az alulillesztés. Ha a maximális mélység értéke 6, a következő döntési fát kapjuk: 

5.9. ábra - A megnövelt maximális mélységgel létrejövő döntési fa grafikus 

reprezentációja 

 

5.10. ábra - A rekordok a megnövelt maximális mélységű döntési fán alapuló 

osztályozásának grafikus reprezentációja 
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Ebben az esetben csak 3 rekord kerül eltérő osztályba az eredeti címkéjéhez képest. Ugyanakkor ha tovább 

növeljük a maximális mélység határértékét, az eredmény nem javul tovább, hanem romlani fog, mivel az újabb 

szabályok helytelen következtetésekhez vezetnek, tehát túlillesztés történik. Ha a maximális mélység értéke 9, a 

következő döntési fát kapjuk: 

5.11. ábra - A tovább növelt maximális mélységgel létrejövő döntési fa grafikus 

reprezentációja 
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5.12. ábra - A rekordok a tovább növelt maximális mélységű döntési fán alapuló 

osztályozásának grafikus reprezentációja 
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2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

dtree_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
döntési fa 
túlillesztés 
alulillesztés 

2.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Decision Tree 
Multiply 
Read AML 
Split Data 

3. Döntési fás osztályozás hatékonyságának 
kiértékelése 

 

3.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Congressional Voting Records adatállomány esetén, hogy hogyan értékelhetjük ki 

egy adott osztályozás minőségét. Miután felépült a döntési fa a tanulóhalmaz alapján, és alkalmazásával 

osztályoztuk a teszthalmazt, megvizsgálhatjuk, hogy milyen minőségű a végrehajtott osztályozás. Az így adódó 

értékelés alapján eldönthetjük, hogy az eredményül kapott osztályozás megfelel-e a célnak, avagy tovább 

kívánjuk javítani a meglévő modellünket, vagy esetleg olyan rossz az eredmény, hogy egy teljesen új modellre 

lenne szükség. 
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3.2. Bemenet 

Congressional Voting Records [UCI MLR] 

3.3. Kimenet 

A folyamatban az adathalmaz alapján a következő beállításokkal építünk döntési fát: 

5.13. ábra - A döntési fa építésének beállításai 

 

Ebben az esetben a következő döntési fa jön létre: 

5.14. ábra - A létrejövő döntési fa grafikus reprezentációja 

 

3.4. Az eredmények értékelése 
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A létrejövő döntési fa alapján osztályozhatjuk a tesztállomány rekordjait, és a rekordok osztályozása után 

összevethetjük az eredeti osztálycímkéket a döntési fa alapján kiosztott címkékkel, például a következő ábra 

segítségével: 

5.15. ábra - A rekordok a döntési fán alapuló osztályozásának grafikus reprezentációja 

 

Az osztályozó hatékonyságát vizsgálva megkaphatjuk osztályonkénti bontásban a helyesen, illetve helytelenül 

osztályozott rekordok számát, és a modell osztályozásának pontosságát százalékban kifejezve osztályonként, 

illetve összesítve: 

5.16. ábra - A döntési fán alapuló osztályozás teljesítményvektora 

 

Ebben az esetben is felmerül a kérdés, hogy a modell hatékonysága tovább javítható-e. Például megnövelhetjük 

a minimális információnyereséget, melyet a vágásokkal szemben támasztunk, a következőképpen: 

5.17. ábra - Módosítások a döntési fa építésének beállításain 
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Ekkor a megnövelt elvárt konfidencia érték következtében másképp fog felépülni a döntési fa, mint az eredeti 

esetben, és ennek hatására a helyesen és helytelenül osztályozott rekordok száma és eloszlása is eltérő lesz. Ez a 

modell jobb teljesítményt nyújt, mint az eredeti, mely szintén leolvasható az ábráról: 

5.18. ábra - A módosított beállításokkal létrejövő döntési fa grafikus reprezentációja 

 

5.19. ábra - A módosított beállításokkal létrehozott döntési fán alapuló osztályozás 

teljesítményvektora 

 

3.5. Videó 
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3.6. Folyamat 

dtree_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
döntési fa 
teljesítmény 
kiértékelés 

3.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Decision Tree 
Performance (Classification) 
Read AML 
Split Data 

4. Döntési fás osztályozás hatékonyságának 
kiértékelése 2 

 

4.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Congressional Voting Records adatállomány esetén, hogy hogyan értékelhetjük ki 

egy adott osztályozás minőségét. Miután felépült a döntési fa a tanulóhalmaz alapján, és alkalmazásával 

osztályoztuk a teszthalmazt, megvizsgálhatjuk, hogy milyen minőségű a végrehajtott osztályozás. Egyes 

esetekben azonban szükség lehet ennél magasabb szintű validációra; ekkor használhatunk például véletlen 

alulmintavételezést, keresztellenőrzést, vagy ennek egy speciális esetét, a hagyj-ki-egyet módszert. Az így 

adódó értékelés alapján eldönthetjük, hogy az eredményül kapott osztályozás megfelel-e a célnak, javítani 

kívánjuk a meglévő modellünket, vagy esetleg annak gyenge teljesítménye miatt a meglévő modellt egy teljesen 

új modellre cseréljük. 

4.2. Bemenet 
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Congressional Voting Records [UCI MLR] 

4.3. Kimenet 

A kiértékelést elvégezhetjük különálló operátorok használata helyett egy komplex kiértékelő operátor 

segítségével is. Ez esetben is beállíthatjuk az adathalmaz felosztási arányát, illetve a mintavétel formáját: 

5.20. ábra - A validációs operátor által végzett mintavétel beállításai 

 

Ez egy komplex operátor, mely két alfolyamattal rendelkezik, melyeket a következőképpen definiálhatunk: 

5.21. ábra - A validációs operátor alfolyamatai 

 

4.4. Az eredmények értékelése 

Ez az eset teljes mértékben megfelel az ezt megelőző példa folyamatának, megtörténik a felosztás tanuló- és 

teszthalmazra, a teszthalmazon alkalmazzuk a tanulóhalmazon felépített döntési fát, majd kiértékeljük annak 

hatékonyságát. Ekkor a következő döntési fa jön létre, mely a következő eredménnyel osztályozza a teszthalmaz 

rekordjait: 

5.22. ábra - A létrejövő döntési fa grafikus reprezentációja 
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5.23. ábra - A döntési fán alapuló osztályozás teljesítményvektora 

 

Amennyiben az adott osztályozó mélyrehatóbb vizsgálatára van szükség, a fentebbivel megegyező 

alfolyamatokat definiálhatjuk keresztellenőrzést végző operátor részeként is. Az operátor a következő 

beállításokkal finomhangolható: 

5.24. ábra - A keresztvalidációs operátor beállításai 

 

Ekkor megadhatjuk, hogy hány keresztellenőrzési iteráció hajtódjon végre. Az iterációk számának megfelelő 

számú, egyenlő méretű részhalmazra osztja fel az adathalmazt, minden iterációban kiválaszt egyet 

teszthalmaznak, az összes többi együttese pedig a tanulóhalmazt fogja adni. Ennek speciális esete a hagyj-ki-

egyet módszer, mely a megfelelő (leave-one-out) jelölőnégyzet bejelölésével hívható. Ekkor minden egyes 

rekordra lefut az iteráció úgy, hogy az adott rekord adja a teszthalmazt, és az összes többi rekord a 

tanulóhalmazt. Az ábrán látható, 10 iterációs keresztellenőrzés esetén a következő összesített hatékonysági 

értékeket kapjuk: 
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5.25. ábra - A keresztvalidációs operátorban elvégzett osztályozások összesített 

teljesítményvektora 

 

A hagyj-ki-egyet módszer alkalmazása esetén a következő összesített hatékonysági értékeket kapjuk: 

5.26. ábra - A keresztvalidációs operátorban elvégzett osztályozások összesített 

teljesítményvektora a hagyj-ki-egyet módszer alkalmazásakor 

 

Figyeljük meg, hogy a pontossági értékek szórása a hagyj-ki-egyet módszer esetében lényegesen nagyobb, mint 

a standard keresztellenőrzésnél. Ez utalhat olyan rendhagyó rekordok meglétére, melyek osztályozása az összes 

többi rekordon végzett tanítás után sem feltétlenül sikeres. 

4.5. Videó 

 

4.6. Folyamat 

dtree_exp4.rmp 

4.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
döntési fa 
teljesítmény 
véletlen alulmintavételezés 
keresztellenőrzés 

4.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Decision Tree 
Multiply 
Performance (Classification) 
Read AML 
Split Validation 
X-Validation 

5. Döntési fás osztályozók összehasonlítása 
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5.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Spambase adatállomány esetén, hogy hogyan hasonlíthatjuk össze több 

osztályozás minőségét, több osztályozó hatékonyságát. Miután felépültek az osztályozók döntési fái a 

tanulóhalmaz alapján, alkalmazásukkal osztályozzuk a teszthalmazt, és megvizsgáljuk, hogy milyen az egyes 

végrehajtott osztályozások minősége. Ezt egymástól függetlenül is végezhetjük, egyenként felmérve az 

osztályozók pontosságát, vagy össze is vonhatjuk a vizsgálatokat, és ábrázolhatjuk az egyes osztályozók ROC-

görbéjét egy közös ábrán az eredmények eltéréseinek jobb érzékeltetésére. Az így adódó értékelés alapján 

eldönthetjük, hogy melyik osztályozó felel meg a célnak, szükség van-e egy modell javítására, vagy esetleg az 

adott modellt gyenge teljesítménye miatt szükséges-e cserélni vagy eltávolítani. 

5.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

5.3. Kimenet 

Hozzuk létre a következő két döntési fás osztályozót az adathalmaz tanulóhalmaza alapján: 

5.27. ábra - A Gini-index kritériumon alapuló döntési fa építésének beállításai 
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5.28. ábra - A nyereségarány kritériumon alapuló döntési fa építésének beállításai 
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A nyereségarányt alkalmazó osztályozó a következő döntési fát építi fel: 

5.29. ábra - A nyereségarány kritérium alapján létrejövő döntési fa grafikus 

reprezentációja 

 

Ez a döntési fa, alkalmazva a tanulóhalmazra, a következő hatékonysági értékeket adja: 
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5.30. ábra - A nyereségarány kritérium alapján épített döntési fán alapuló osztályozás 

teljesítményvektora 

 

Ezzel szemben a Gini-indexet alkalmazó osztályozó a következő döntési fát építi fel: 

5.31. ábra - A Gini-index kritérium alapján létrejövő döntési fa grafikus 

reprezentációja 

 

Ez a döntési fa, alkalmazva a tanulóhalmazra, a következő hatékonysági értékeket adja: 

5.32. ábra - A Gini-index kritérium alapján épített döntési fán alapuló osztályozás 

teljesítményvektora 

 

5.4. Az eredmények értékelése 

Látható, hogy a Gini-indexet alkalmazó osztályozó jobban teljesít, mint a nyereségarányra épülő osztályozó. 

Azonban egyrészt nem minden esetben ilyen egyértelmű a különbség az egyes modellek között, másrészt 

egyszerűsítő céllal, illetve a mintavétel okozta eltérések elkerülése érdekében is összevonhatjuk egy összetett 

operátorba az egyes modellek kiértékelését, és így a pontosságuk ROC-görbéit ábrázolhatjuk egyetlen ábrán, 

például a következőképpen: 

5.33. ábra - A ROC-görbék összehasonlítását végző operátor beállításai 
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5.34. ábra - A ROC-görbéket összehasonlító operátor alfolyamata 

 

Ilyenkor a modellalkotó operátorokat az összetett operátorban helyezhetjük el, tetszőleges mennyiségben, tehát 

ugyanarra az adathalmazra egyszerre tetszőleges számú modell pontosságát ellenőrizhetjük. Ilyenkor viszont 

rögzített random seed-et használni, ezzel biztosítva, hogy az összehasonlítás megismételhető legyen, ez ugyanis 

biztosítja, hogy bármely futtatáskor ugyanúgy kerüljenek szétválasztásra a rekordok tanuló- és teszthalmazra. 

5.35. ábra - A két döntési fás osztályozó ROC-görbéinek összehasonlítása 
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A ROC-görbék alapján egyértelműen látható, hogy a Gini-indexre épülő osztályozó sokkal pontosabb, mint a 

nyereségarányon alapuló osztályozó, mivel előbbi ROC-görbéje nagyobb mértékben tér ki a (0,0) és (1,1) 

pontok közötti diagonálistól a (0,1) pont irányába. 

5.5. Videó 

 

5.6. Folyamat 

dtree_exp5.rmp 

5.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
döntési fa 
teljesítmény 
összehasonlítás 
ROC görbe 

5.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Compare ROCs 
Decision Tree 
Multiply 
Performance 
Read AML 
Split Data 
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6. fejezet - Osztályozási eljárások 2. 

Szabályalapú osztályozók 

1. Szabályalapú osztályozó használata (1) 

 

1.1. Leírás 

Ebben a kísérletben egy szabályalapú osztályozót tanítunk a Zoo adatállományon. 

1.2. Bemenet 

Zoo [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

6.1. ábra - Az adatállományon tanított szabályalapú osztályozó szabályhalmaza 

 

6.2. ábra - A szabályalapú osztályozó osztályozási pontossága az adatállományon 
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1.4. Az eredmények értékelése 

A második ábra azt mutatja, hogy a szabályalapú osztályozó tökéletesen osztályozza a teljes tanulóhalmazt. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

rules_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
szabályalapú osztályozó 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

1.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Map 
Performance (Classification) 
Read AML 
Rule Induction 
Subprocess 

2. Szabályalapú osztályozó használata (2) 

 

2.1. Leírás 
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A kísérlet a szabályalapú osztályozó teljesítményét vizsgálja a Zoo adatállományon. Az adatállományt egy 

tanuló- és egy teszthalmazra osztjuk fel, az esetek feléből képezzük a tanulóhalmazt, a többit pedig tesztelésre 

használjuk. A tanuló- és a teszthalmazon mért osztályozási pontosságot is meghatározzuk a szabályalapú 

osztályozóra. 

2.2. Bemenet 

Zoo [UCI MLR] 

2.3. Kimenet 

6.3. ábra - A szabályalapú osztályozó szabályhalmaza 

 

6.4. ábra - A szabályalapú osztályozó osztályozási pontossága a tanulóhalmazon 

 

6.5. ábra - A szabályalapú osztályozó osztályozási pontossága a teszthalmazon 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

A második ábra azt mutatja, hogy a szabályalapú osztályozó tökéletesen osztályozza a teljes tanulóhalmazt. 

A harmadik ábra azt mutatja, hogy 6 kivételével mind az 50 tesztesetet tökéletesen osztályozza a szabályalapú 

osztályozó. 
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2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

rules_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
szabályalapú osztályozó 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

2.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Map 
Performance (Classification) 
Read AML 
Rule Induction 
Split Data 
Subprocess 

3. Döntési fa átalakítása ekvivalens szabályhalmazzá 

 

3.1. Leírás 

A folyamat a Tree to Rules operátor használatát szemlélteti, amely egy döntési fát alakít át egy ekvivalens 

szabályalapú osztályozóvá. A kísérlet egy, a Zoo adatállományon épített döntési fát használ. 

3.2. Bemenet 

Zoo [UCI MLR] 

3.3. Kimenet 

6.6. ábra - Az adatállományon épített döntési fa 
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6.7. ábra - A döntési fának megfelelő ekvivalens szabályhalmaz 

 

6.8. ábra - A szabályalapú osztályozó osztályozási pontossága az adatállományon 

 

3.4. Az eredmények értékelése 

Az első és a második ábrán szembetűnő, hogy a szabályhalmaz minden egyes szabálya megfelel a döntési fa egy 

a gyökérből egy levélbe vezető ágának. 

A harmadik ábra azt mutatja, hogy a szabályalapú osztályozó (és így a döntési fa is) tökéletesen osztályozza az 

összes esetet. 

3.5. Videó 
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3.6. Folyamat 

rules_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
döntési fa 
szabályalapú osztályozó 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

3.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Decision Tree 
Map 
Multiply 
Performance (Classification) 
Read AML 
Subprocess 
Tree to Rules 
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7. fejezet - Osztályozási eljárások 3. 

Regresszió 

1. Lineáris regresszió 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Wine adatállomány esetén, hogy hogyan illeszthetünk regressziós modellt egy 

adott adathalmazra. Regressziós modellre alapozva is végezhetünk osztályozást, azonban ez a folyamat 

megmutatja, hogy önmagában a regressziós modell létrehozása nem elegendő ehhez. A regressziós modell 

alapján közelítő értékeket határozhatunk meg egy numerikus címke értékére, azonban ezek az értékek nincsenek 

megfeleltetve a a konkrét osztálycímkéknek. Ettől függetlenül viszont elmondható, hogy más osztályozási 

módszerekhez hasonlóan itt is tanuló- illetve teszthalmazra kell osztanunk az adathalmazt, és a tanulóhalmaz 

alapján kialakított regressziós modellt fogjuk alkalmazni a teszthalmazra. 

1.2. Bemenet 

Wine [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

A regressziós modell létrehozásához számos regresszió típus közül választhatunk, mint pl. a lineáris vagy a 

logisztikus regresszió. Ezek közül a lineáris regressziót használjuk a folyamatban. Ebben meghatározhatjuk 

például, hogy milyen módszer szerint kerüljenek kiválasztásra a jellemzők, vagy a minimális toleranciaszintet. 

Az így létrejövő lineáris regressziós modellt alkalmazhatjuk a teszthalmazra. 

7.1. ábra - A lineáris regresszió operátor tulajdonságai 
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A tanulóhalmaz adatai alapján a következő regressziós modell jön létre: 

7.2. ábra - Az eredményül létrejövő lineáris regressziós modell 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

A tanulóhalmaz rekordjai alapján létrehozott regressziós modellt alkalmazva a teszthalmazra közelítő értékeket 

számíthatunk ki az egyes tesztrekordok címkéinek értékére nézve. Ezen közelítő értékek láthatóak az 

eredményül előálló címkézett adathalmazban: 

7.3. ábra - A lineáris regressziós modell alapján kiszámított osztály predikció értékek 
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Láthatjuk, hogy a közelítő értékek legtöbb esetben viszonylag jó becslést adnak, és az eredeti címkéhez közeli 

értéket vesznek fel, de önmagában ez még nem oldja meg az osztályozási feladatot. Ahhoz, hogy osztályozni 

tudjunk egy regressziós modell alapján, annak becsléseit osztálycímkéknek kell megfeleltetnünk. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

regr_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
regresszió 

1.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Linear Regression 
Read AML 
Split Data 

2. Osztályozás lineáris regresszióval 
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2.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Wine adatállomány esetén, hogy hogyan illeszthetünk regressziós modellt egy 

adott adathalmazra, majd végezhetünk el egy osztályozási feladatot a kapott becslések alapján. Regressziós 

modellre alapozva is végezhetünk osztályozást, ekkor a regressziós modell alapján közelítő értékeket 

határozhatunk meg, melyeket aztán megfeleltetünk a konkrét osztálycímkéknek. Más osztályozási 

módszerekhez hasonlóan itt is tanuló- illetve teszthalmazra kell osztanunk az adathalmazt, és a tanulóhalmaz 

alapján kialakított regressziós modellt fogjuk alkalmazni a teszthalmazra. 

2.2. Bemenet 

Wine [UCI MLR] 

2.3. Kimenet 

A regressziós modell létrehozásához számos regresszió típus közül választhatunk, mint pl. a lineáris vagy a 

logisztikus regresszió. Ezek közül a lineáris regressziót használjuk a folyamatban. Ahhoz, hogy ezt 

osztályozásra tudjuk alkalmazni, egy regresszió-alapú osztályozó operátorban kell elhelyeznünk. Ugyanúgy, 

mintha önmagában használnánk az operátort, meghatározhatjuk például, hogy milyen módszer szerint 

kerüljenek kiválasztásra a jellemzők, vagy a minimális toleranciaszintet. Az így létrejövő lineáris regressziós 

osztályozó modellt alkalmazhatjuk a teszthalmazra. 

7.4. ábra - A regressziós modellel osztályozó operátor alfolyamata 

 

A tanulóhalmaz adatai alapján a következő regressziós modell jön létre: 

7.5. ábra - Az eredményként előálló lineáris regressziós modell 
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2.4. Az eredmények értékelése 

A tanulóhalmaz rekordjai alapján létrehozott regressziós modellt alkalmazva a teszthalmazra konfidencia 

értékeket számíthatunk ki az egyes tesztrekordok adott csoporthoz tartozására nézve. Ezen konfidencia értékek, 

illetve az ezek alapján létrejött osztálybesorolások láthatóak az eredményül előálló címkézett adathalmazban: 

7.6. ábra - A regressziós modell alapján kiszámított predikciókból származtatott 

osztálycímkék 
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Láthatjuk, hogy a közelítő értékek alapján legtöbb esetben jó, az eredeti címkével megegyező besorolás történt. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

regr_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
regresszió 

2.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Classification by Regression 
Linear Regression 
Read AML 
Split Data 

3. Lineáris regressziós osztályozó hatékonyságának 
kiértékelése 
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3.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Spambase adatállomány esetén, hogy miként értékelhetjük ki egy olyan 

osztályozó hatékonyságát, pontosságát, melyet egy, az adott adathalmazra illesztett regressziós modell alapján 

hoztunk létre. Miután felépült a regressziós modell a tanulóhalmaz alapján, és alkalmazásával osztályoztuk a 

teszthalmazt, megvizsgálhatjuk, hogy milyen minőségű a végrehajtott osztályozás. Az így adódó értékelés 

alapján eldönthetjük, hogy az eredményül kapott osztályozás megfelel-e a célnak, avagy tovább kívánjuk 

javítani a meglévő modellünket, vagy esetleg olyan rossz az eredmény, hogy egy teljesen új modellre lenne 

szükség. 

3.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

3.3. Kimenet 

A regressziós modell létrehozása után azt egy regresszió-alapú osztályozó operátorban kell elhelyeznünk, hogy 

tudjuk osztályozásra alkalmazni. Ugyanúgy, mintha önmagában használnánk az operátort, meghatározhatjuk 

például, hogy milyen módszer szerint kerüljenek kiválasztásra a jellemzők, vagy a minimális toleranciaszintet. 

Az így létrejövő lineáris regressziós osztályozó modellt alkalmazhatjuk a teszthalmazra. 

7.7. ábra - A regressziós modellel osztályozó operátor alfolyamata 

 

A tanulóhalmaz adatai alapján a következő regressziós modell jön létre: 

7.8. ábra - Az eredményként előálló lineáris regressziós modell 
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3.4. Az eredmények értékelése 

A tanulóhalmaz rekordjai alapján létrehozott regressziós modellt alkalmazva a teszthalmazra konfidencia 

értékeket számíthatunk ki az egyes tesztrekordok adott csoporthoz tartozására nézve. Ezen konfidencia értékek 

alapján osztálybesorolást rendelünk az egyes rekordokhoz a teszthalmazban. Ennek megfelelően kiértékelhetjük, 

hogy hány rekordot sikerült helyesen osztályozni a regressziós modell alapján: 

7.9. ábra - A regressziós modell alapján történt osztályozás teljesítményvektora 



 Osztályozási eljárások 3.  

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

regr_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
regresszió 
teljesítmény 
kiértékelés 

3.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Classification by Regression 
Linear Regression 
Performance (Classification) 
Read AML 
Split Data 

4. Lineáris regressziós osztályozó hatékonyságának 
kiértékelése 2 

 

4.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Wine adatállomány esetén, hogy miként értékelhetjük ki egy olyan osztályozó 

hatékonyságát, pontosságát, melyet egy, az adott adathalmazra illesztett regressziós modell alapján hoztunk 
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létre. Miután felépült a regressziós modell a tanulóhalmaz alapján, és alkalmazásával osztályoztuk a 

teszthalmazt, megvizsgálhatjuk, hogy milyen minőségű a végrehajtott osztályozás. Egyes esetekben azonban 

szükség lehet ennél magasabb szintű validációra; ekkor használhatunk például véletlen alulmintavételezést, 

keresztellenőrzést, vagy ennek egy speciális esetét, a hagyj-ki-egyet módszert. Az így adódó értékelés alapján 

eldönthetjük, hogy az eredményül kapott osztályozás megfelel-e a célnak, javítani kívánjuk a meglévő 

modellünket, vagy esetleg annak gyenge teljesítménye miatt a meglévő modellt egy teljesen új modellre 

cseréljük. 

4.2. Bemenet 

Wine [UCI MLR] 

4.3. Kimenet 

A kiértékelést elvégezhetjük különálló operátorok használata helyett egy komplex kiértékelő operátor 

segítségével is. Ekkor, mivel a regressziós modellt egy regresszió-alapú osztályozó operátorban kell 

elhelyeznünk, ezt az operátort pedig a komplex kiértékelő operátorban, többszörösen egymásba ágyazott 

operátorok vannak jelen a folyamatban: 

7.10. ábra - A keresztvalidációs operátor alfolyamata 

 

7.11. ábra - A regressziós modellel osztályozó operátor alfolyamata 

 

Ugyanúgy, mintha önmagában használnánk az operátort, meghatározhatjuk például, hogy milyen módszer 

szerint kerüljenek kiválasztásra a jellemzők, vagy a minimális toleranciaszintet. Az így létrejövő lineáris 

regressziós osztályozó modellt alkalmazhatjuk a teszthalmazra. A tanulóhalmaz adatai alapján a következő 

regressziós modell jön létre: 

7.12. ábra - Az eredményként előálló lineáris regressziós modell 
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4.4. Az eredmények értékelése 

Amennyiben az adott osztályozó mélyrehatóbb vizsgálatára van szükség, az alfolyamatokat egy 

keresztellenőrzést végző operátor részeként definiáljuk. Az operátor a következő beállításokkal 

finomhangolható: 

7.13. ábra - A keresztvalidációs operátor testreszabható beállításai 
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Ekkor megadhatjuk, hogy hány keresztellenőrzési iteráció hajtódjon végre. Az iterációk számának megfelelő 

számú, egyenlő méretű részhalmazra osztja fel az adathalmazt, minden iterációban kiválaszt egyet 

teszthalmaznak, az összes többi együttese pedig a tanulóhalmazt fogja adni. Ennek speciális esete a hagyj-ki-

egyet módszer, mely a megfelelő (leave-one-out) jelölőnégyzet bejelölésével hívható. Ekkor minden egyes 

rekordra lefut az iteráció úgy, hogy az adott rekord adja a teszthalmazt, és az összes többi rekord a 

tanulóhalmazt. Az ábrán látható, 10 iterációs keresztellenőrzés esetén a következő összesített hatékonysági 

értékeket kapjuk: 

7.14. ábra - A keresztvalidációs operátorban definiált regressziós modell alapján végzett 

osztályozások összesített teljesítményvektora 

 

A hagyj-ki-egyet módszer alkalmazása esetén a következő összesített hatékonysági értékeket kapjuk: 

7.15. ábra - A keresztvalidációs operátorban definiált regressziós modell alapján végzett 

osztályozások összesített teljesítményvektora a hagyj-ki-egyet módszer alkalmazása 

esetében 

 

Figyeljük meg, hogy a pontossági értékek szórása a hagyj-ki-egyet módszer esetében lényegesen nagyobb, mint 

a standard keresztellenőrzésnél. Ez utalhat olyan rendhagyó rekordok meglétére, melyek osztályozása az összes 

többi rekordon végzett tanítás után sem feltétlenül sikeres. 

4.5. Videó 

 

4.6. Folyamat 

regr_exp4.rmp 
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4.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
regresszió 
teljesítmény 
keresztellenőrzés 

4.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Classification by Regression 
Linear Regression 
Performance (Classification) 
Read AML 
X-Validation 
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8. fejezet - Osztályozási eljárások 4. 

Neurális hálók és tartóvektor-gépek 

1. Perceptron használata lineárisan szeparálható 
bináris osztályozási probléma megoldására 

 

1.1. Leírás 

Ebben a kísérletben egy perceptront tanítunk egy két osztályból álló lineárisan szeparálható kétdimenziós 

adatállományon, amely a Wine adatállomány egy részhalmaza. Meghatározzuk a perceptron osztályozási 

pontosságát az adatállományon. 

1.2. Bemenet 

8.1. ábra - A Wine adatállomány [UCI MLR] egy lineárisan szeparálható, a kísérletben 

felhasznált részhalmaza (az összesen 3 osztály közül 2, az összesen 13 attribútum közül 

pedig 2 került kiválasztásra) 
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1.3. Kimenet 

8.2. ábra - A perceptron döntési határa 

 

8.3. ábra - A perceptron osztályozási pontossága az adatállományon 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

A második ábra azt mutatja, hogy a perceptron tökéletesen osztályozza az összes tanulóesetet. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

ann_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
perceptron 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

1.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Filter Examples 
Perceptron 
Performance (Classification) 
Read CSV 
Remove Unused Values 

2. Előrecsatolt neurális háló használata osztályozási 
probléma megoldására 
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2.1. Leírás 

Ebben a kísérletben egy két rejtett neuront tartalmazó kétrétegű előrecsatolt neurális hálót tanítunk a Sonar, 

Mines vs. Rocks adatállományon. 

2.2. Bemenet 

Sonar, Mines vs. Rocks [UCI MLR] 

2.3. Kimenet 

8.4. ábra - A neurális háló osztályozási pontossága az adatállományon 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

Az ábra azt mutatja, hogy a neurális háló egy kivétellel az összes tanulóesetet tökéletesen osztályozza. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

ann_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
előrecsatolt neurális háló 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

2.8. Operátorok 
 
Apply Model 
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Neural Net 
Performance (Classification) 
Read CSV 

3. A rejtett neuronok számának hatása az előrecsatolt 
neurális háló teljesítményére 

 

3.1. Leírás 

Ebben a kísérletben különböző számú rejtett neuront tartalmazó kétrétegű előrecsatolt neurális hálókat tanítunk 

a Sonar, Mines vs. Rocks adatállományon. Minden egyes neurális hálóra meghatározzuk a 10-szeres 

keresztellenőrzés révén nyert átlagos hibaarányt. 

A kísérlet fő eredménye annak bemutatása, hogy hogyan lehet egy operátor egy lista típusú paraméterének 

(esetünkben a Neural Net operátor hidden layers paraméterének) értékét ciklusokban egy makró 

segítségével megváltoztatni. 

Hogy elfogadható végrehajtási időt kapjunk, csak a következő számú rejtett neuront tartalmazó neurális hálókat 

tekintjük:1, 2, 4, 8, 16. 

3.2. Bemenet 

Sonar, Mines vs. Rocks [UCI MLR] 

3.3. Kimenet 

8.5. ábra - A 10-szeres keresztellenőrzés révén nyert átlagos hibaarány a rejtett 

neuronok számának függvényében 
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3.4. Az eredmények értékelése 

Az ábra azt mutatja, hogy a legjobb átlagos osztályozási hibaarányt (14,5%) akkor kapjuk, amikor a rejtett 

neuronok száma 8. 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

ann_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
előrecsatolt neurális háló 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
osztályozás 
keresztellenőrzés 

3.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Guess Types 
Log 
Log to Data 
Loop Values 
Neural Net 
Performance (Classification) 
Print to Console 
Provide Macro as Log Value 
Read CSV 
X-Validation 
Execute Script (R) [R Extension] 

4. Lineáris SVM használata lineárisan szeparálható 
bináris osztályozási probléma megoldására 
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4.1. Leírás 

Ebben a kísérletben egy lineáris SVM-et tanítunk egy két osztályból álló lineárisan szeparálható kétdimenziós 

adatállományon, amely a Wine adatállomány egy részhalmaza. Meghatározzuk a lineáris SVM osztályozási 

pontosságát az adatállományon. 

4.2. Bemenet 

8.6. ábra - A Wine adatállomány [UCI MLR] egy lineárisan szeparálható, a kísérletben 

felhasznált részhalmaza (az összesen 3 osztály közül 2, az összesen 13 attribútum közül 

pedig 2 került kiválasztásra) 

 

4.3. Kimenet 

8.7. ábra - A lineáris SVM kernelmodellje 
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8.8. ábra - A lineáris SVM osztályozási pontossága az adatállományon 

 

4.4. Az eredmények értékelése 

Az ábra azt mutatja, hogy a lineáris SVM tökéletesen osztályozza az összes tanulóesetet. 

4.5. Videó 

 

4.6. Folyamat 

svm_exp1.rmp 

4.7. Kulcsszavak 
 
SVM 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

4.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Filter Examples 
Performance (Classification) 
Read CSV 
Remove Unused Values 
Support Vector Machine (LibSVM) 

5. A C paraméter hatása a lineáris SVM 
teljesítményére (1) 
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5.1. Leírás 

A folyamat a C paraméter hatását szemlélteti a lineáris SVM teljesítményére. Lineáris SVM-eket tanítunk a 

Wine adatállomány egy részhalmazán, miközben a C paraméter értékét 0,001-ről 100-ra növeljük. Minden egyes 

SVM-re meghatározzuk a tanulóhalmazon mért osztályozási hibaarányt valamint a tartóvektorok számát. 

5.2. Bemenet 

A Wine adatállomány [UCI MLR] egy részhalmaza. 

8.9. ábra - A Wine adatállomány egy, a kísérletben felhasznált részhalmaza (az összesen 

3 osztály közül 2, az összesen 13 attribútum közül pedig 2 került kiválasztásra). 

Megjegyezzük, hogy az osztályok nem lineárisan szeparálhatóak. 

 

5.3. Kimenet 

8.10. ábra - A lineáris SVM osztályozási hibaaránya a C paraméter értékének 

függvényében 
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8.11. ábra - A tartóvektorok száma a C paraméter értékének függvényében 

 

5.4. Az eredmények értékelése 

Az első ábra azt mutatja, hogy az osztályozási hibaarány gyorsan 6% alá esik, ha a C paraméter értéke nő, ezután 

pedig ugyanaz marad. 

A második ábra azt mutatja, hogy a tartóvektorok száma is csökken a C paraméter értékének növelésével, bár 

nem olyan gyorsan, mint az osztályozási hibaarány. 

5.5. Videó 

 

5.6. Folyamat 

svm_exp2.rmp 

5.7. Kulcsszavak 
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SVM 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
osztályozás 

5.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Filter Examples 
Log 
Loop Parameters 
Normalize 
Performance (Classification) 
Performance (Support Vector Count) 
Read CSV 
Remove Unused Values 
Support Vector Machine (LibSVM) 

6. A C paraméter hatása a lineáris SVM 
teljesítményére (2) 

 

6.1. Leírás 

A folyamat a C paraméter hatását szemlélteti a lineáris SVM átlagos osztályozási hibaarányára a Heart Disease 

adatállomány esetén. Különböző C értékű lineáris SVM-eket tekintünk, melyek mindegyike 2 egész kitevőjű 

hatványa: C = 2^n, ahol -13 <= n <= 6. Minden egyes lineáris SVM-re meghatározzuk a 10-szeres 

keresztellenőrzésből nyert átlagos hibaarányt. 

6.2. Bemenet 

Heart Disease [UCI MLR] 

Megjegyzés 

Az adatállományt Detrano, R.[Detrano et al.] adományozta a UCI Machine Learning Repository 

részére. 

6.3. Kimenet 
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8.12. ábra - A lineáris SVM 10-szeres keresztellenőrzés révén nyert átlagos osztályozási 

hibaaránya a C paraméter értékének függvényében, ahol a vízszintes tengely 

logaritmikus beosztású 

 

6.4. Az eredmények értékelése 

Az ábra azt mutatja, hogy az átlagos osztályozási hibaarány akkor minimális, ha a C paraméter értéke 2^-8. A C 

nagyobb értékei egy alig rosszabb átlagos osztályozási teljesítményt eredményeznek. Azonban a nullához 

közelebbi értékek sokkal rosszabb eredményt adnak. 

Esetünkben tehát a lineáris SVM teljesítménye nem tűnik érzékenynek a C paraméter értékére. 

6.5. Videó 

 

6.6. Folyamat 

svm_exp3.rmp 

6.7. Kulcsszavak 
 
SVM 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
osztályozás 
keresztellenőrzés 

6.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Filter Examples 
Log 
Loop Parameters 
Map 
Normalize 
Performance (Classification) 
Read CSV 
Support Vector Machine (LibSVM) 



 Osztályozási eljárások 4.  

 90  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

X-Validation 

7. A C paraméter hatása a lineáris SVM 
teljesítményére (3) 

 

7.1. Leírás 

Ebben a kísérletben lineáris SVM-eket tanítunk a Spambase adatállományon, miközben a C paraméter értékét 

változtatjuk. A paraméter értékeként 2 egész kitevőjű hatványait használjuk: C = 2^n, ahol -8 <= n <= 5. Az 

adatállományt egy tanuló- és egy teszthalmazra osztjuk fel, az esetek 60%-ából képezzük a tanulóhalmazt, a 

többit pedig tesztelésre használjuk. Minden egyes SVM-hez meghatározzuk a tanuló- és a teszthalmazon mért 

hibaarányt valamint a tartóvektorok számát. 

7.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

7.3. Kimenet 

8.13. ábra - A lineáris SVM osztályozási hibaaránya a tanuló- és a teszthalmazon a C 

paraméter értékének függvényében 
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8.14. ábra - A tartóvektorok száma a C paraméter értékének függvényében 

 

7.4. Az eredmények értékelése 

Az első ábra azt mutatja, hogy a tanulóhalmazon mért osztályozási hibaarány csökken, ha a C paraméter értéke 

nő. A C paraméter értékének növelésével a teszthalmazon mért hibaarány is csökken, amíg C el nem éri a 2-t. 

Azonban a paraméter értékének további növelése a tesztelési hibaarány csekély növekedését eredményezi. 

A második ábra az mutatja, hogy a tartóvektorok száma körülbelül 50%-kal csökken, miközben a C paraméter 

értékét 2^-8-ról 8-ra növeljük. A paraméter értékének további növelése a tartóvektorok számának csekély 

növekedését eredményezi. 

7.5. Videó 
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7.6. Folyamat 

svm_exp4.rmp 

7.7. Kulcsszavak 
 
SVM 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
osztályozás 

7.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Log 
Log to Data 
Loop Parameters 
Normalize 
Performance (Classification) 
Performance (Support Vector Count) 
Read CSV 
Split Data 
Support Vector Machine (LibSVM) 

8. A tanulóhalmaz méretének hatása a lineáris SVM 
teljesítményére 

 

8.1. Leírás 

A folyamat a tanulóhalmaz méretének hatását szemlélteti a lineáris SVM teljesítményére az Adult (LIBSVM) 

adatállomány esetén. A kísérletben a tanulóhalmaz méretét növeljük és minden egyes lépésben egy SVM-et 

tanítunk. Az SVM-ek mindegyikéhez a következő teljesítményjellemzőket határozzuk meg: 

• osztályozási hibaarány a tanulóhalmazon, 

• osztályozási hibaarány a megfelelő teszthalmazon, 

• a tartóvektorok száma, 

• a lineáris SVM tanításához szükséges CPU végrehajtási idő. 
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8.2. Bemenet 

Az Adult adatállomány [UCI MLR] a LIBSVM[LIBSVM] honlapjáról elérhető diszkretizált és binarizált 

változata. 

8.3. Kimenet 

8.15. ábra - A lineáris SVM osztályozási hibaaránya a tanuló- és a teszthalmazon a 

tanulóhalmaz méretének függvényében 

 

8.16. ábra - A tartóvektorok száma a tanulóhalmaz méretének függvényében 

 

8.17. ábra - Az SVM tanításához szükséges CPU végrehajtási idő a tanulóhalmaz 

méretének függvényében 
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8.4. Az eredmények értékelése 

Az első ábra azt mutatja, hogy az osztályozási hibaarány a tanuló- és teszthalmazon nagyjából ugyanaz a 

vizsgált tartományon a tanulóhalmaz méretétől függetlenül. 

A második és a harmadik ábra azt mutatja, hogy a tartóvektorok száma és a CPU végrehajtási idő lineárisan nő a 

tanulóhalmaz méretével. 

8.5. Videó 

 

8.6. Folyamat 

svm_exp5.rmp 

8.7. Kulcsszavak 
 
SVM 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
osztályozás 
keresztellenőrzés 

8.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Extract Macro 
Generate Attributes 
Log 
Log to Data 
Loop Files 
Normalize 
Parse Numbers 
Performance (Classification) 
Performance (Support Vector Count) 
Provide Macro as Log Value 
Read Sparse 
Remove Duplicates 
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Sort 
Support Vector Machine (LibSVM) 

9. A két spirál probléma megoldása nemlineáris SVM-
mel 

 

9.1. Leírás 

Ebben a kísérletben egy nemlineáris SVM-et tanítunk a két spirál probléma megoldására, amely egy neurális 

hálók teljesítményének vizsgálatához kifejlesztett lineárisan nem szeperálható osztályozási probléma. 

Meghatározzuk a nemlineáris SVM osztályozási pontosságát az adatállományon. 

9.2. Bemenet 

Two Spirals [Two Spirals] 

8.18. ábra - A két spirál adatállomány 

 

8.19. ábra - Az adatállományt előállító R kód, mely az R ExtensionExecute Script (R) 

operátorával kerül végrehajtásra 
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i <- 0:96 

angle <- i * pi / 16 

radius <- 6.5 * (104 - i) / 104 

x <- radius * cos(angle); 

y <- radius * sin(angle); 

spirals <- data.frame( 

    rbind( 

        cbind(x, y, 0), 

        cbind(-x, -y, 1) 

    ) 

) 

names(spirals) <- c("x", "y", "class") 

spirals <- transform(spirals, class = factor(class)) 

spirals.label <- "class" 

Megjegyzés 

Az adatállományt előállító R kód a [Neural Network FAQ]SAS kódrészlete alapján készült. 

9.3. Kimenet 

8.20. ábra - A nemlineáris SVM osztályozási pontossága az adatállományon 

 

9.4. Az eredmények értékelése 

Az ábra azt mutatja, hogy a nemlineáris SVM tökéletesen osztályozza az összes tanulóesetet. 

9.5. Videó 

 

9.6. Folyamat 

svm_exp6.rmp 

9.7. Kulcsszavak 
 
SVM 
felügyelt tanulás 
lineárisan nem szeparálható 
osztályozás 

9.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Performance (Classification) 
Support Vector Machine (LibSVM) 
Execute Script (R) [R Extension] 

10. A magfüggvény szélesség paraméter értékének 
hatása az RBF magfüggvényű SVM teljesítményére 



 Osztályozási eljárások 4.  

 97  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

10.1. Leírás 

Ebben a kísérletben RBF magfüggvényű SVM-eket tanítunk különböző magfüggvény szélesség paraméter 

(gamma) értékek mellett a Pima Indians Diabetes adatállományon. A paraméter értékét 0,001-ről 5-re növeljük, 

miközben a C paraméter értékét konstans módon 1-nek vesszük, hogy egymással összevethető eredményeket 

kapjunk. Az adatállományt egy tanuló- és egy teszthalmazra osztjuk fel, az esetek 75%-ából képezzük a 

tanulóhalmazt, a többit pedig tesztelésre használjuk. Minden egyes SVM-hez meghatározzuk az osztályozási 

hibaarányát a tanuló- és a teszthalmazon. 

10.2. Bemenet 

Pima Indians Diabetes [UCI MLR] 

10.3. Kimenet 

8.21. ábra - Az SVM osztályozási hibaaránya a tanuló- és a teszthalmazon az RBF 

magfüggvény szélesség paraméter értékének függvényében 

 

10.4. Az eredmények értékelése 

Az RBF magfüggvény szélesség paramétere megválasztható úgy, hogy az SVM tökéletesen osztályozza a teljes 

tanulóhalmazt. A modell ugyanakkor sajnos nem ad jó eredményt a tesztadatokon. Nyilvánvalóan modell 
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túlillesztés történik. Meg kell jegyezni, hogy a lineáris SVM nem teljesít ilyen jól a tanulóhalmazon, az 

osztályozási hibaaránya 20% körül van. 

10.5. Videó 

 

10.6. Folyamat 

svm_exp7.rmp 

10.7. Kulcsszavak 
 
SVM 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
osztályozás 

10.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Log 
Loop Parameters 
Normalize 
Performance (Classification) 
Read CSV 
Split Data 
Support Vector Machine (LibSVM) 

11. Az RBF magfüggvényű SVM optimális paraméter 
értékeinek keresése 

 

11.1. Leírás 

Ebben a kísérletben RBF magfüggvényű SVM-eket tanítunk az Ionosphere adatállományon, miközben az RBF 

magfüggvény gamma paraméterének értékét és a C paraméter értékét is változtatjuk. Minden egyes SVM-re 

meghatározzuk a 10-szeres keresztellenőrzésből nyert átlagos osztályozási hibaarányt. Eredményül a legjobb 
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átlagos osztályozási hibaarányt eredményező értékeket adjuk vissza. A következő paraméter értékeket tekintjük 

C-hez és gamma-hoz: C = 2^n, ahol -5 <= n <= 6, gamma = 2^m, ahol -10 <= m <= 4. Tehát összesen 180 a 

vizsgált paraméterérték-kombinációk száma. 

11.2. Bemenet 

Ionosphere [UCI MLR] 

11.3. Kimenet 

8.22. ábra - Az RBF magfüggvényű SVM paramétereinek optimális értékei 

 

8.23. ábra - Az RBF magfüggvényű SVM osztályozási pontossága az adatállományon 

 

11.4. Az eredmények értékelése 

Az első ábra azt mutatja, hogy a legjobb átlagos osztályozási hibaarányt akkor érjük el, ha a C paraméter értéke 

16, a gamma értéke pedig 0,015625. Megjegyezzük, hogy ezek a paraméter értékek nem tekinthetők az átlagos 

osztályozási hibaarány globális optimumának, mivel egy rács-keresés végrehajtásával kaptuk őket, amely 

csupán a keresési tér néhány pontját vizsgálja meg. 

A második ábra azt mutatja, hogy az optimális paraméterekkel a teljes adatállományon tanított RBF 

magfüggvényű SVM nagyon jó eredményt ad. 

11.5. Videó 

 

11.6. Folyamat 

svm_exp8.rmp 

11.7. Kulcsszavak 
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SVM 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
osztályozás 
keresztellenőrzés 
paraméter-optimalizálás 

11.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Log 
Multiply 
Normalize 
Optimize Parameters (Grid) 
Performance (Classification) 
Read CSV 
Set Parameters 
Support Vector Machine (LibSVM) 
X-Validation 

12. SVM használata többosztályos osztályozási 
probléma megoldására 

 

12.1. Leírás 

Ebben a kísérletben egy lineáris SVM-et tanítunk egy három osztályból álló adatállományon. Meghatározzuk a 

lineáris SVM osztályozási pontosságát az adatállományon. 

12.2. Bemenet 

Wine [UCI MLR] 

12.3. Kimenet 

8.24. ábra - A lineáris SVM kernelmodellje 
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8.25. ábra - A lineáris SVM osztályozási pontossága az adatállományon 

 

12.4. Az eredmények értékelése 

A második ábra azt mutatja, hogy a lineáris SVM tökéletesen osztályozza az összes tanulóesetet. 

12.5. Videó 

 

12.6. Folyamat 

svm_exp9.rmp 

12.7. Kulcsszavak 
 
SVM 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

12.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Normalize 
Performance (Classification) 
Read CSV 
Support Vector Machine (LibSVM) 

13. SVM használata regressziós probléma 
megoldásához 
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13.1. Leírás 

A folyamat az SVM egy regressziós probléma megoldásához való felhasználását szemlélteti. Ebben a 

kísérletben RBF magfüggvényű SVM-eket tanítunk a Concrete Compressive Strength adatállományon, 

miközben az RBF magfüggvény gamma paraméterének értékét változtatjuk. Hogy egymással összevethető 

eredményeket kapjunk, a C paraméter értékét konstans módon 10-nek vesszük. Minden egyes SVM-re 

meghatározzuk a 10-szeres keresztellenőrzésből nyert átlagos RMS hibát. Eredményül a legjobb átlagos RMS 

hibát eredményező gamma értékeket adjuk vissza. Ezt az értéket használva a gamma paraméterhez egy RBF 

magfüggvényű SVM-et tanítunk a teljes adatállományon, melyre alább az „optimális RBF magfüggvényű 

SVM”-ként hivatkozunk. 

13.2. Bemenet 

Concrete Compressive Strength [UCI MLR] [Concrete] 

13.3. Kimenet 

8.26. ábra - Az RBF magfüggvényű SVM gamma paraméterének optimális értéke 

 

8.27. ábra - Az RBF magfüggvényű SVM 10-szeres keresztellenőrzésből nyert átlagos 

RMS hibája a gamma paraméter értékének függvényében, ahol a vízszintes tengely 

logaritmikus beosztású 
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8.28. ábra - Az optimális RBF magfüggvényű SVM kernelmodellje 

 

8.29. ábra - Az optimális RBF magfüggvényű SVM által adott predikció a függő változó 

megfigyelt értékének függvényében 
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13.4. Az eredmények értékelése 

Az első ábra azt mutatja, hogy a legjobb átlagos RMS hibát akkor érjük el, ha a gamma paraméter értéke 2^-2 = 

0,25. 

A harmadik ábra azt mutatja, hogy az átlagos RMS hiba csökken a gamma paraméter értékének növelésével, 

amíg el nem éri a minimumát. A gamma paraméter értékének további növelése azonban a teljesítmény romlását 

eredményezi, azaz modell túlillesztés lép fel. 

13.5. Videó 

 

13.6. Folyamat 

svm_regr_exp1.rmp 

13.7. Kulcsszavak 
 
SVM 
felügyelt tanulás 
RMS hiba 
regresszió 
keresztellenőrzés 
paraméter-optimalizálás 

13.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Log 
Multiply 
Normalize 
Optimize Parameters (Grid) 
Performance (Regression) 
Read Excel 
Set Parameters 
Support Vector Machine (LibSVM) 
X-Validation 
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9. fejezet - Osztályozási eljárások 5. 

Együttes módszerek 

1. Az együttes módszerek bevezetése: a zsákolás 

 

1.1. Leírás 

A kísérlet az együttes módszerek használatát mutatja be a Bagging operátor szerepeltetésével. Egyetlen döntési 

tönk és 10 döntési tönk egy zsákolással tanított együttesének 10-szeres keresztellenőrzésből nyert átlagos 

osztályozási hibaarányát hasonlítjuk össze a Heart Disease adatállományon. A döntési tönkökhöz 

szennyezettségi mértékként a nyereségarányt használjuk. 

1.2. Bemenet 

Heart Disease [UCI MLR] 

Megjegyzés 

Az adatállományt Detrano, R.[Detrano et al.] adományozta a UCI Machine Learning Repository 

részére. 

1.3. Kimenet 

9.1. ábra - Egyetlen döntési tönk 10-szeres keresztellenőrzésből nyert átlagos 

osztályozási hibaaránya 

 

9.2. ábra - A zsákolás 10-szeres keresztellenőrzésből nyert átlagos osztályozási 

hibaaránya, ahol 10 döntési tönköt használtunk alaposztályozóként 
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1.4. Az eredmények értékelése 

10 döntési tönk egy zsákolással tanított együttesének átlagos osztályozási hibaaránya körülbelül 7%-kal jobb, 

mint egyetlen döntési tönké. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

ensemble_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
zsákolás 
együttes módszerek 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
keresztellenőrzés 
osztályozás 

1.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Bagging 
Decision Stump 
Map 
Multiply 
Performance (Classification) 
Read CSV 
X-Validation 

2. Az alaposztályozók számának hatása a zsákolás 
teljesítményére 
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2.1. Leírás 

A folyamat az alaposztályozók számának hatását szemlélteti a zsákolás osztályozási hibaarányára a Heart 

Disease adatállomány esetén. Az alaposztályozók döntési tönkök, melyekhez szennyezettségi mértékként a 

nyereségarányt használjuk. A kísérletben az alaposztályozók számát 1-ről 20-ra növeljük és minden egyes 

lépésben meghatározzuk a zsákolás 10-szeres keresztellenőrzésből nyert átlagos osztályozási hibaarányát. 

2.2. Bemenet 

Heart Disease [UCI MLR] 

Megjegyzés 

Az adatállományt Detrano, R.[Detrano et al.] adományozta a UCI Machine Learning Repository 

részére. 

2.3. Kimenet 

9.3. ábra - A 10-szeres keresztellenőrzés révén nyert átlagos osztályozási hibaarány az 

alaposztályozók számának függvényében 
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2.4. Az eredmények értékelése 

Az ábra azt mutatja, hogy a legjobb átlagos osztályozási hibaarányt (21,4%) akkor érjük el, ha az 

alaposztályozók száma 14. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

ensemble_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
zsákolás 
együttes módszerek 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
keresztellenőrzés 
osztályozás 

2.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Bagging 
Decision Stump 
Log 
Loop Parameters 
Map 
Performance (Classification) 
Read CSV 
X-Validation 

3. Az alaposztályozók számának hatása az AdaBoost 
eljárás teljesítményére 

 

3.1. Leírás 
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A folyamat az alaposztályozók számának hatását szemlélteti az AdaBoost eljárás osztályozási hibaarányára a 

Heart Disease adatállomány esetén. Az alaposztályozók döntési tönkök, melyekhez szennyezettségi mértékként 

a nyereségarányt használjuk. A kísérletben az alaposztályozók számát 1-ről 20-ra növeljük és minden egyes 

lépésben meghatározzuk az AdaBoost eljárás 10-szeres keresztellenőrzésből nyert átlagos osztályozási 

hibaarányát. 

Megjegyzés 

A kísérlet megegyezik az előzővel, az egyetlen eltérés az, hogy az AdaBoost operátort használjuk a 

Bagging operátor helyett. 

3.2. Bemenet 

Heart Disease [UCI MLR] 

Megjegyzés 

Az adatállományt Detrano, R.[Detrano et al.] adományozta a UCI Machine Learning Repository 

részére. 

3.3. Kimenet 

9.4. ábra - A 10-szeres keresztellenőrzés révén nyert átlagos osztályozási hibaarány az 

alaposztályozók számának függvényében 

 

3.4. Az eredmények értékelése 

Az ábra azt mutatja, hogy a legjobb átlagos osztályozási hibaarányt (22,7%) akkor érjük el, ha az 

alaposztályozók száma 3. Az is nyilvánvaló, hogy az alaposztályozók számának növelése nem eredményezi a 

teljesítmény romlását, amely ehelyett állandó marad. Azaz meglepő módon nem tapasztaljuk a modell 

túlillesztés jelenségét. 

Megjegyezzük, hogy a legjobb kapott teljesítmény majdnem azonos a zsákoláséval, de kevesebb számú 

alaposztályozó szükséges hozzá. Ráadásul a teljesítmény is kiszámíthatóbban viselkedik, mint a zsákolás esetén. 

3.5. Videó 
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3.6. Folyamat 

ensemble_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
AdaBoost 
együttes módszerek 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
keresztellenőrzés 
osztályozás 

3.8. Operátorok 
 
AdaBoost 
Apply Model 
Decision Stump 
Log 
Loop Parameters 
Map 
Performance (Classification) 
Read CSV 
X-Validation 

4. Az alaposztályozók számának hatása a véletlen 
erdő teljesítményére 

 

4.1. Leírás 

A folyamat az alaposztályozók számának hatását szemlélteti a véletlen erdő osztályozási hibaarányára a Heart 

Disease adatállomány esetén. A kísérletben az alaposztályozók (azaz döntési fák) számát 1-ről 20-ra növeljük és 

minden egyes lépésben meghatározzuk a véletlen erdő 10-szeres keresztellenőrzésből nyert átlagos osztályozási 

hibaarányát. A döntési fákhoz szennyezettségi mértékként a nyereségarányt használjuk. 

Megjegyzés 

A kísérlet megegyezik az előző kettővel, az egyetlen eltérés az, hogy itt a Random Forest operátort 

használjuk a Bagging és az AdaBoost operátorok helyett. 
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4.2. Bemenet 

Heart Disease [UCI MLR] 

Megjegyzés 

Az adatállományt Detrano, R.[Detrano et al.] adományozta a UCI Machine Learning Repository 

részére. 

4.3. Kimenet 

9.5. ábra - A véletlen erdő 10-szeres keresztellenőrzés révén nyert átlagos osztályozási 

hibaaránya az alaposztályozók számának függvényében 

 

4.4. Az eredmények értékelése 

Az ábra azt mutatja, hogy a legjobb átlagos osztályozási hibaarányt (19,1%) akkor érjük el, ha az 

alaposztályozók száma 10. 

Megjegyezzük, hogy a legjobb kapott teljesítmény kicsivel jobb az AdaBoost-énál (22,7%), de több 

alaposztályozó szükséges hozzá. Ráadásul az AdaBoost teljesítménye kiszámíthatóbban viselkedik, mint a 

véletlen erdőé. 

4.5. Videó 

 

4.6. Folyamat 

ensemble_exp4.rmp 

4.7. Kulcsszavak 
 
véletlen erdő 
együttes módszerek 
felügyelt tanulás 
hibaarány 
keresztellenőrzés 
osztályozás 
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4.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Log 
Loop Parameters 
Map 
Performance (Classification) 
Random Forest 
Read CSV 
X-Validation 
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10. fejezet - Asszociációs elemzés 

1. Asszociációs szabályok kinyerése 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg az Extended Bakery adatállomány esetén, hogy hogyan tudunk asszociációs 

szabályokat kinyerni egy tranzakciós adathalmazból. A tranzakciós adathalmazokban a lehetséges elemek közül 

a jelenlévő elemeken van a hangsúly, tehát azokon az elemeken, melyek részét képezik az adott tranzakciónak, 

nem pedig azoknak, melyek hiányoznak belőle. Amennyiben egy ilyen tranzakciós adatállomány tömörítetlen 

ritka mátrix reprezentációban van, tehát minden rekord az összes lehetséges elemhez tartalmaz egy bináris 

értéket, az asszociációs szabályok kinyerése komolyabb transzformáció nélkül végrehajtható, csak arra kell 

ügyelnünk, hogy az egyes elemeket reprezentáló attribútumok bináris típusúak legyenek. Ezek alapján 

kinyerhetjük az adathalmazban előforduló gyakori elemhalmazokat, majd ezekből megkaphatjuk az érvényes 

asszociációs szabályokat. 

1.2. Bemenet 

Extended Bakery [Extended Bakery] 

1.3. Kimenet 

Az adatállomány 20000 rekordot tartalmazó verzióján alkalmazva az FP-Growth algoritmust megvalósító 

operátort a következő gyakori elemhalmazok jönnek létre: 

10.1. ábra - A generált gyakori elemhalmazok listája 
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1.4. Az eredmények értékelése 

Ezek alapján a gyakori elemhalmazok alapján létrehozhatjuk a megfelelő asszociációs szabályokat. 

Beállíthatjuk, hogy milyen kritériumoknak megfelelő szabályokat kívánunk érvényesnek tekinteni – alapesetben 

egy elvárt megbízhatósági (konfidencia) szintet húzhatunk meg a szabályokhoz, de más értékek alapján is 

végezhetünk szűrést. A létrejött szabályok alapján mélyebb következtetések vonhatók le az adatok közötti 

összefüggéseket illetően, ennek segítésére elérhető többek között a létrejött szabályok táblázatos ábrázolása, 

melyben különböző szűrések segítségével válogathatjuk ki a számunkra érdekes szabályokat, például a 

kimenetel, vagy a megbízhatóság szerint: 

10.2. ábra - A generált asszociációs szabályok listája 
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A táblázatos ábrázolás mellett grafikus reprezentációt is használhatunk, az előzőéhez hasonló lehetséges 

szűrőfeltételekkel: 

10.3. ábra - A generált asszociációs szabályok grafikus reprezentációja 

 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

assoc_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
gyakori elemhalmazok 
asszociációs szabályok 
tranzakciós adatok 
bináris attribútumok 

1.8. Operátorok 
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Create Association Rules 
FP-Growth 
Numerical to Binominal 
Read AML 

2. Asszociációs szabályok kinyerése nem tranzakciós 
adathalmazból 

 

2.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Titanic adatállomány esetén, hogy hogyan tudunk asszociációs szabályokat 

kinyerni egy nem tranzakciós adathalmazból. Ahhoz, hogy egy ilyen adathalmazból asszociációs szabályokat 

tudjunk kinyerni, először tranzakciós adathalmazzá kell alakítanunk. Ilyen esetekben az eredeti adathalmaz 

felépítésétől függ, hogy csak a jelenlévő elemeken van a hangsúly, vagy pedig a változók 0 értékét is 

értelmeznünk kell. Az ilyen adatállományokat át kell alakítanunk tömörítetlen ritka mátrix reprezentációba, 

melyben minden rekord az összes lehetséges elemhez tartalmaz egy bináris értéket, ezután az asszociációs 

szabályok kinyerése már komolyabb transzformáció nélkül végrehajtható. Kinyerhetjük az adathalmazban 

előforduló gyakori elemhalmazokat, majd ezekből megkaphatjuk az érvényes asszociációs szabályokat. 

2.2. Bemenet 

Titanic [Titanic] 

2.3. Kimenet 

Az adatállomány segítségével azt vizsgálhatjuk, hogy a Titanic utasainak kora és neme, illetve az, hogy milyen 

osztályon utaztak, hatással volt-e a túlélésükre. Mivel az osztály (Class) változó nem bináris típusú, ezt először 

kétértékűvé kell konvertálnunk, mielőtt ki tudnánk nyerni a gyakori elemhalmazokat: 

10.4. ábra - Operátor beállításai a szükséges adatkonverzióhoz 
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10.5. ábra - Az adathalmaz konvertált verziója 

 

Ez alapján már létrehozhatunk gyakori elemhalmazokat, melyekből generálhatjuk az adathalmazra érvényes 

asszociációs szabályokat: 

10.6. ábra - A generált gyakori elemhalmazok listája 
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10.7. ábra - A generált asszociációs szabályok listája 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

A létrejött gyakori elemhalmazok és asszociációs szabályok alapján kitűnik, hogy az adathalmaz kezelése nem 

megfelelő. Ha tekintjük az adathalmaz dokumentációját, láthatjuk, hogy minden változónál, a bináris 

változóknál is különálló jelentéssel bír a 0 érték (pl. ez reprezentálja a kor változónál a gyerekeket, vagy az 

osztály változónál a személyzetet). Ennek megfelelően ahhoz, hogy megfelelő tranzakciós rekordokat kapjunk, 

ezeket a változókat is szét kell bontanunk két különálló változóra, melyek a két lehetséges érték meglétét vagy 

hiányát reprezentálják. Ekkor a következő adathalmazt kapjuk eredményül: 

10.8. ábra - Operátor beállításai a megfelelő adatkonverzióhoz 
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10.9. ábra - Az adathalmaz megfelelő konvertált verziója 

 

Ezek alapján kinyerhetőek a gyakori elemhalmazok, majd ebből az asszociációs szabályok. Ezen létrejött 

szabályok alapján már mélyebb következtetések vonhatók le az adatok közötti összefüggéseket illetően, és 

kiszűrhetjük azokat a tényezőket, melyek befolyásolják az utasok túlélési esélyeit. Ennek segítésére elérhető 

többek között a létrejött szabályok táblázatos ábrázolása, melyben különböző szűrések segítségével 

válogathatjuk ki a számunkra érdekes szabályokat, például a kimenetel, vagy a megbízhatóság szerint: 

10.10. ábra - A generált gyakori elemhalmazok javított listája 
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10.11. ábra - A generált asszociációs szabályok javított listája 

 

A táblázatos ábrázolás mellett grafikus reprezentációt is használhatunk, az előzőéhez hasonló lehetséges 

szűrőfeltételekkel: 

10.12. ábra - A generált asszociációs szabályok grafikus reprezentációja 
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2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

assoc_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
gyakori elemhalmazok 
asszociációs szabályok 
nem tranzakciós adatok 
bináris attribútumok 
adattranszformáció 

2.8. Operátorok 
 
Create Association Rules 
FP-Growth 
Multiply 
Nominal to Binominal 
Read AML 

3. Asszociációs szabályok hatékonyságának 
értékelése 
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3.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Titanic adatállomány esetén, hogy amennyiben asszociációs szabályokat nyerünk 

ki egy adathalmazra vonatkozóan, hogyan tudjuk ellenőrizni azok használhatóságát, hatékonyságát. Az 

asszociációs szabályok kinyerése után ellenőrizhetjük azok támogatottságát, illetve az osztályozási feladatokhoz 

hasonlóan vizsgálhatjuk, hogy az adatállomány eredeti értékeit milyen mértékben tudjuk előrejelezni a létrejött 

szabályok alapján. Ezek alapján olyan következtetéseket vonhatunk le, melyek segítségével eldönthetjük, hogy 

az eredményül kapott asszociációs szabályok megfelelnek-e a célnak, avagy tovább kívánjuk javítani a meglévő 

szabályainkat, vagy esetleg a meglévő szabályok olyan gyenge összefüggéseket tártak fel, hogy egy teljesen új 

megközelítésre lenne szükség. 

3.2. Bemenet 

Titanic [Titanic] 

3.3. Kimenet 

Az adatállomány segítségével azt vizsgálhatjuk, hogy a Titanic utasainak kora és neme, illetve az, hogy milyen 

osztályon utaztak, hatással volt-e a túlélésükre. A változók megfelelő konverziója után feloszthatjuk az 

adathalmazt egy tanuló- és egy teszthalmazra, majd a teszthalmazon alkalmazva a tanuló halmaz alapján kinyert 

asszociációs szabályokat, meghatározhatjuk, hogy az eredményül kapott asszociációs szabályok mennyire 

használhatóak. A konverzió során a létrehozott attribútumok későbbi hivatkozhatóságához használnunk kell a 

következő paramétert: 

10.13. ábra - Operátor beállításai a szükséges adatkonverzióhoz 
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Ezután ahhoz, hogy az általános teljesítménymérő operátorral ki tudjuk értékelni a szabályok alkalmazásának 

hatékonyságát, a számunkra érdekes attribútum (ez esetben a Survived_1, mely azt jelzi, hogy az adott utas 

túlélte a hajószerencsétlenséget) eredeti és előrejelzett értékét nominális típusúra kell konvertálnunk, majd arról 

is gondoskodnunk kell, hogy egyformán legyenek lekódolva az értékeik: 

10.14. ábra - A label szerepkör kiosztása a teljesítményméréshez 

 

10.15. ábra - A prediction szerepkör kiosztása a teljesítményméréshez 
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10.16. ábra - Operátor beállításai a teljesítményméréshez szükséges adatkonverzióhoz 

 

3.4. Az eredmények értékelése 

A megfelelő szerepkörök beállítása után a teljesítménymérő operátor már automatikusan elvégzi a 

hasonlításokat, és ez alapján kiértékeli a szabályok alkalmazásának hatékonyságát. A folyamat futtatása a 

következő, az utasok túlélésére vonatkozó szabályokat adja eredményül: 

10.17. ábra - A túléléssel kapcsolatos generált asszociációs szabályok grafikus 

reprezentációja 
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10.18. ábra - A túléléssel kapcsolatos generált asszociációs szabályok listája 

 

Itt láthatjuk, hogy bár számos következtetés jött létre az utasok túlélését illetően, a szabályok támogatottsága 

igen alacsony. Ebből következik, hogy a szabályok csak viszonylag speciális esetekben lesznek alkalmazhatóak, 

nem pedig általános érvényűen, tehát egyes esetekben nem lehet majd ezekre alapozva döntést hozni. Ez látható 

a hatékonysági értékelésnél megjelenő gyenge értéken is: 

10.19. ábra - A generált asszociációs szabályok alkalmazásának teljesítményvektora 

 

Ennek egyik oka lehet, hogy a szabályok kinyerése során valamely egyéb tényezőt nem sikerült figyelembe 

venni, mely befolyásolhatja az asszociációs szabályok által feltárt összefüggéseket. Ezek feltárása után adott 

esetben jobb eredmény érhető el. 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

assoc_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
gyakori elemhalmazok 
asszociációs szabályok 
teljesítmény 
támogatottság 

3.8. Operátorok 
 
Apply Association Rules 
Create Association Rules 
Discretize by User Specification 
FP-Growth 



 Asszociációs elemzés  

 126  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Multiply 
Nominal to Binominal 
Performance 
Read AML 
Set Role 
Split Data 

4. Asszociációs szabályok hatékonysága – a Simpson 
paradoxon 

 

4.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Titanic adatállomány esetén, hogy amennyiben asszociációs szabályokat nyerünk 

ki egy adathalmazra vonatkozóan, hogyan tudjuk növelni azok használhatóságát, hatékonyságát, azáltal, hogy az 

adathalmaz összefüggéseire alapozva részhalmazokat képezünk belőle, és ezen részhalmazokra külön-külön 

hozunk létre asszociációs szabályokat. Az asszociációs szabályok kinyerése után ellenőrizhetjük azok 

támogatottságát, illetve az osztályozási feladatokhoz hasonlóan vizsgálhatjuk, hogy az adatállomány eredeti 

értékeit milyen mértékben tudjuk előrejelezni a létrejött szabályok alapján. Amennyiben ezek az értékek 

elmaradnak a várttól, ennek egyik oka lehet az ún. Simpson paradoxon, mely azt jelenti, hogy egyes rejtett 

tényezők hatására a változók közötti kapcsolatok gyengülhetnek, eltűnhetnek, vagy akár az irányuk is 

megfordulhat. Ha feltárunk ilyen tényezőket, ezek mentén felbontva az adathalmazt javíthatjuk az asszociációs 

szabályaink hatékonyságát. 

4.2. Bemenet 

Titanic [Titanic] 

4.3. Kimenet 

Az adatállomány segítségével azt vizsgálhatjuk, hogy a Titanic utasainak kora és neme, illetve az, hogy milyen 

osztályon utaztak, hatással volt-e a túlélésükre. A változók megfelelő konverziója után feloszthatjuk az 

adathalmazt egy tanuló- és egy teszthalmazra, majd a teszthalmazon alkalmazva a tanuló halmaz alapján kinyert 

asszociációs szabályokat, meghatározhatjuk, hogy az eredményül kapott asszociációs szabályok mennyire 

használhatóak. Azonban ha az egész adathalmazra tesszük ezt, viszonylag gyenge eredményeket kapunk, mind 

támogatottság, mind pedig ebből fakadóan hatékonyság terén: 
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10.20. ábra - A túléléssel kapcsolatos generált asszociációs szabályok listája 

 

10.21. ábra - A generált asszociációs szabályok alkalmazásának teljesítményvektora 

 

Viszont ha tekintjük az adathalmaz kontingenciatáblázatát, például az utasok kora, és azon belül az osztály 

szerinti bontásban, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy egyes változók olyan mértékben befolyásolják a 

számunkra érdekes változó, a túlélés értékét, hogy az egyes csoportokon belül ható erők a teljes 

adatállományban kiolthatják egymást, így előnyösebb lehet ezen változók szerint szétbontva az adatállományt, 

az egyes részhalmazokban külön feltárni az asszociációs szabályokat: 

10.22. ábra - Az adathalmaz kontingencia táblázata 

 

Ehhez, ha például az utasok kora szerint kívánjuk szétbontani az adatállományt, először ki kell szűrnünk a 

megfelelő rekordokat, majd a már szűrési feltételként használt változókat el is távolíthatjuk, mert a 

részhalmazokban már redundánsnak számító információkat hordoznak: 

10.23. ábra - Rekordszűrés alkalmazása 
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10.24. ábra - A rekordok szűrése után redundánssá váló attribútumok eltávolítása 

 

4.4. Az eredmények értékelése 

Ezután a felnőttek és gyermekek különálló adathalmazaira is létrehozzuk a tanuló- és teszthalmazokat, majd 

kinyerjük a vonatkozó asszociációs szabályokat, és kiértékeljük a hatékonyságukat. A felnőttek részhalmaza 

esetében a következő eredmények adódnak: 

10.25. ábra - A túléléssel kapcsolatos generált asszociációs szabályok listája a felnőttek 

részhalmaza esetén 

 

10.26. ábra - A generált asszociációs szabályok alkalmazásának teljesítményvektora a 

felnőttek részhalmaza esetén 

 

A gyermekek részhalmaza esetében pedig a következő eredmények adódnak: 

10.27. ábra - A túléléssel kapcsolatos generált asszociációs szabályok listája a 

gyermekek részhalmaza esetén 
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10.28. ábra - A generált asszociációs szabályok alkalmazásának teljesítményvektora a 

gyermekek részhalmaza esetén 

 

Láthatjuk, hogy nagyban javítható a hatékonyság a halmazok ilyen szétbontásával, mert ezzel kiiktatható a 

csoportok hatásainak interferenciája. A gyermekek halmaza esetében jóval kisebb teljesítményjavulás 

tapasztalható, azonban ez magyarázható a részhalmaz jóval kisebb elemszámával. 

4.5. Videó 

 

4.6. Folyamat 

assoc_exp4.rmp 

4.7. Kulcsszavak 
 
gyakori elemhalmazok 
asszociációs szabályok 
teljesítmény 
támogatottság 
Simpson paradoxon 

4.8. Operátorok 
 
Apply Association Rules 
Create Association Rules 
Discretize by User Specification 
Filter Examples 
FP-Growth 
Multiply 
Nominal to Binominal 
Performance 
Read AML 
Select Attributes 
Set Role 
Split Data 
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11. fejezet - Klaszterezés 1. 

Klasszikus módszerek 

1. Klaszterezés - K-közép módszer 

 

1.1. Leírás 

A folyamat az Aggregation adatállományon mutatja be a K-közép klaszterező algoritmus működését. Illetve 

szemlélteti a távolságfüggvény megválasztásának fontosságát. 

1.2. Bemenet 

Aggregation [SIPU Datasets] [Aggregation] 

Az adatállomány 788 kétdimenziós vektort tartalmaz, melyek 7 különálló csoportot alkotnak. A feladat ezeknek 

a csoportoknak – klasztereknek – a feltárása. A feladat nehézségét a pontok elhelyezkedése adja, kisebb illetve 

nagyobb pontfelhők találhatóak a térben egymástól különböző távolságban. 

11.1. ábra - A 7 elkülönülő csoport 

 

1.3. Kimenet 

11.2. ábra - Klaszterezés alapbeállításokkal 
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A beolvasás után a K-közép módszer node-ját kapcsoljuk, beállítjuk, hogy 7 klasztert keressen az algoritmus, 

majd elindítjuk a folyamatot. Az eredmény jól feltárta a felső illetve jobboldali pontfelhőket, azonban az alsó 

ponthalmazon rosszul szerepelt. 

11.3. ábra - A távolságfüggvény beállítása 

 

Próbáljunk meg egy másik távolságfüggvényt, a Mahalanobis távolságot. 

11.4. ábra - Klaszterezés Mahalanobis távolságfüggvénnyel 
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Láthatjuk hogy kisebb áldozatok árán ugyan, de az eredmény pontosabb lett, az alsó ponthalmaz már közelít a 

tökéletes megoldáshoz. 

1.4. Az eredmények értékelése 

Láthatjuk hogy már a legegyszerűbb klaszterező algoritmusok is képesek az egyszerűbb összefüggések 

feltárására, és amennyiben jól választjuk meg a távolságfüggvényünket, az eredmények pontosíthatóak is. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

clust_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
K-közép módszer 
távolságfüggvények 
klaszteranalízis 

1.8. Operátorok 
 
k-Means 
Read CSV 

2. Klaszterezés - K-medoid módszer 
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2.1. Leírás 

A folyamat a Maximum Variance (R15) adatállományon mutatja be a K-mediod klaszterező algoritmus 

működését. 

2.2. Bemenet 

Maximum Variance (R15) [SIPU Datasets] [Maximum Variance] 

Az adatállomány 600 kétdimenziós vektorból áll, melyek 15 klaszterbe tömörülnek. A pontok a (10, 10) 

koordinátájú központ körül helyezkednek el, a központtól távolodva egyre távolabb egymástól. A feladat 

nehézségét is ez adja, a központi klaszterek szinte egybeolvadnak. 

11.5. ábra - Az adathalmaz 

 

2.3. Kimenet 

11.6. ábra - A klaszterezés paramétereinek beállítása 
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A K-medoid módszer abban különbözik a K-közép módszertől, hogy a klaszter középpontjának egy létező 

pontnak kell lennie. A távolságfüggvény, illetve a k klaszterszám beállítása, és futtatása után láthatjuk, hogy 

hiába választottunk szofisztikáltabb távolságfüggvényt, az adatok elrendezése nem tette lehetővé a központi 

klaszterek pontos detektálását. 

11.7. ábra - A klaszterezanalízis eredményeként létrejött klaszterek 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

A folyamat bemutatta, hogy nem minden adathalmaz ad lehetőséget tetszőleges klaszterelemzés használatára. 

2.5. Videó 
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2.6. Folyamat 

clust_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
K-medoid módszer 
adathalmazok sajátosságai 
klaszteranalízis 

2.8. Operátorok 
 
k-Medoids 
Read CSV 

3. Klaszterezés - DBSCAN módszer 

 

3.1. Leírás 

A folyamat a Compound adatállományon mutatja be a sűrűségalapú klaszterezés előnyeit a DBSCAN 

klaszterező algoritmuson keresztül. 

3.2. Bemenet 

Compound [SIPU Datasets] [Compound] 

Az adathalmaz hat csoport 399 kétdimenziós vektorából áll. A csoportok a pontok sűrűségében különböznek, 

egy-egy halmaz körülölelhet más ponthalmazt is. 

11.8. ábra - A változó sűrűségű csoportok 
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3.3. Kimenet 

11.9. ábra - A módszer eredménye alapbeállításokkal 

 

A folyamat már alapbeállításokkal is szép eredményt ért el, a hat klaszterből csupán egy klaszterben vétett hibát. 

Az epsilon, illetve a min points paraméter segítségével az eredmények tovább finomíthatóak, viszont a 

szóban forgó klaszter pontjai különböző sűrűségűek, így a tökéletes megoldás nem érhető el. 

3.4. Az eredmények értékelése 

Bemutattuk a DBSCAN algoritmus működését egy különböző sűrűségű csoportokból álló adathalmazon. 

Láthattuk a módszer hiányosságát is, amennyiben egy klaszteren belül különböző sűrűségű pontok is 

találhatóak, az algoritmus pontos működése nem garantált. 
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3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

clust_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
DBSCAN módszer 
sűrűségfüggvény 
klaszteranalízis 

3.8. Operátorok 
 
DBSCAN 
Read CSV 

4. Klaszterezés - Aggregáló módszer 

 

4.1. Leírás 

A folyamat a Maximum Variance (R15) adatállomány segítségével mutatja be az összevonó hierarchikus 

klaszterező eljárást, amelynek segítségével lehetőségünk van a klaszterszám meghatározására. 

4.2. Bemenet 

Maximum Variance (R15) [SIPU Datasets] [Maximum Variance] 

Az adatállomány 600 kétdimenziós vektort tartalmaz, melyek 15 különálló csoportot alkotnak. A feladat a 

csoportok számosságának feltárása, illetve megtalálása. 

11.10. ábra - A 15 csoport 
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4.3. Kimenet 

11.11. ábra - A létrejött dendrogram 

 

Az aggregáló klaszterezés eredménye egy úgynevezett dendrogram, amely egy olyan faszerkezet, melynek 

levelei maguk a pontok, a köztes csomópontok (klaszterek) pedig két pont vagy részfa (klaszter) összevonásából 

keletkeznek. A módszer mindig a két legközelebbi pontot (vagy klasztert) vonja össze, így építve fel a fát, mely 

a folyamat végén az összes pontot tartalmazni fogja. Az elkészült dendrogram éleinek hossza arányos a 

klaszterek közti távolsággal, így a megfelelő szinten az élek száma megadja az ideális klaszterszámot. Tehát a 

folyamat elején minden pont egymagában alkot egy-egy klasztert, a folyamat végén pedig egy klaszterbe kerül 

az összes pont. 

11.12. ábra - A dendrogrammokból képzett klaszterezés 
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A dendrogrammot a Flatten clustering operátor segítségével klaszterezésre is alkalmazhatjuk, egyedüli 

paraméterét a klaszterszámot manuálisan adhatjuk meg. A képen ennek a klaszteranalízisnek az eredményét 

láthatjuk. 

4.4. Az eredmények értékelése 

Megfigyelhettük, hogy az előállított dendrogram alapján megállapítható az ideális klaszterszám, majd ez alapján 

elvégezhető a klaszteranalízis is. 

4.5. Videó 

 

4.6. Folyamat 

clust_exp4.rmp 

4.7. Kulcsszavak 
 
Aggregáló módszer 
összevonó hierarchikus klaszterezés 
klaszteranalízis 

4.8. Operátorok 
 
Agglomerative Clustering 
Flatten Clustering 
Multiply 
Read CSV 

5. Klaszterezés - Felosztó módszer 
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5.1. Leírás 

A folyamat a Maximum Variance (R15) adatállományon keresztül mutatja be a felosztó hierarchikus 

klaszterelemzést. 

5.2. Bemenet 

Maximum Variance (R15) [SIPU Datasets] [Maximum Variance] 

Az adatállomány 600 kétdimenziós vektort tartalmaz, melyek 15 különálló csoportot alkotnak. A feladat a 

csoportok ideális számosságának meghatározása, illetve azok megtalálása is. 

11.13. ábra - A 600 kétdimenziós vektor 
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5.3. Kimenet 

11.14. ábra - Az alfolyamat 

 

A felosztó klaszterezés végrehajtásához szükséges egy tetszőleges klaszterező eljárás, mely segítségével a 

felosztás megtörténik. A kiinduló állapotban az összes pont ugyanabban a klaszterben van, majd a módszer 

folyamatosan bontja több részre a pontokat, míg végül az összes pont külön klaszterbe nem kerül. Az operátor 

megállapítja az ideális klaszterszámot, és a pontokat be is sorolja a klaszterekbe. 

11.15. ábra - A klaszterelemzés riportja 
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Jelen esetben az eljárás a klaszterszámot 63 csoportban állapította meg. 

11.16. ábra - Az elemzés kimenete 

 

Majd be is sorolta őket ezekbe a halmazokba. 

5.4. Az eredmények értékelése 

Látható, hogy ugyan több klasztert hozott létre a módszer, de emiatt a központi klaszterek is jobban elkülönültek 

egymástól. 

5.5. Videó 

 

5.6. Folyamat 

clust_exp5.rmp 

5.7. Kulcsszavak 
 
Felosztó módszer 
felosztó hierarchikus klaszterezés 
klaszteranalízis 

5.8. Operátorok 
 
k-Means 
Read CSV 
Top Down Clustering 
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12. fejezet - Klaszterezés 2. 

Összetett módszerek 

1. Klaszterezés - Tartóvektor klaszterezés 

 

1.1. Leírás 

A folyamat a Jain adatállományon mutatja be a tartóvektor klaszterezést, illetve paraméterei hatását. 

1.2. Bemenet 

Jain [SIPU Datasets] [Jain] 

Az adatállomány 373 kétdimenziós vektort tartalmaz, melyek 2 csoportba rendeződnek. A ponthalmazokban 

rejlő kihívást az jelenti, hogy a pontfelhők egymáshoz közel helyezkednek el, és nem gömbszerű elrendezésűek. 

12.1. ábra - A két csoport 

 

1.3. Kimenet 

A tartóvektor klaszterezés során a kernelfüggvények segítségével áttranszformáljuk az adatokat, majd egy kört 

növelünk egészen addig, amíg az összes pont a körön belül nem található, végül az így létrehozott határgörbét az 

adatokkal együtt visszatranszformáljuk a valós térbe, és megkapjuk a klasztereket. A kernelfüggvények 
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megegyeznek a tartóvektor-gépeknél (SVM) ismertetett függvényekkel, paramétereik is azonosak. A tartóvektor 

klaszterezés egyedi paramétere az r, mellyel a transzformált térbeli kör sugarát állíthatjuk. 

12.2. ábra - Tartóvektor klaszterezés polinomiális kernellel és p=0.21 beállítással 

 

Először próbáljuk ki a polinomiális kernelt úgy, hogy közben megengedjük pontjainknak, hogy túllógjanak a 

határoló görbén. 

12.3. ábra - Sikertelen klaszterezés 
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Láthatjuk, hogy az eredmény elég elkeserítő, az eredményklaszterek egymásba átfolynak, valamint a második 

klasztert zajnak véli a módszer. 

12.4. ábra - Klaszterezés RBF kernellel 

 

Ha RBF kernelre váltunk, és nem engedjük meg a pontok átlógását a határgörbén, az eredmény biztatóbb lesz; 

Igaz ugyan, hogy több klaszterre szakad a fentebb elhelyezkedő klaszter, de az alsó egyben marad és elkülönül a 

többi klasztertől. 

12.5. ábra - Biztatóbb eredmények 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

Csakúgy, mint a tartóvektor-gépeknél, az SVC-nél is a kernelfüggvényének helyes megválasztása, valamint az 

általánosítóképesség ideális értékének megtalálása befolyásolja leginkább a módszer eredményességét. 
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1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

clust2_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
Tartóvektor klaszterezés 
SVC 
klaszteranalízis 
kernelfüggvények 

1.8. Operátorok 
 
Read CSV 
Support Vector Clustering 

2. Klaszterezés - Paraméterválasztás 

 

2.1. Leírás 

A folyamat a Flame adatállomány segítségével mutatja be az ideális paraméterek automatikus megkeresését. 

2.2. Bemenet 

Flame [SIPU Datasets] [Flame] 

Az adatállomány 240 kétdimenziós vektorból áll, melyek két klaszterbe tartoznak. A klaszterek egymáshoz 

közel helyezkednek el, és az egyik klaszter nem gömbszerű elrendezésű. 

12.6. ábra - A 240 vektorból álló két csoport 
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2.3. Kimenet 

12.7. ábra - A optimalizáció alfolyamata 

 

A paraméter-optimalizációhoz szükségünk van egy teljesítménymérő operátorra, jelen esetben a 

klasztertávolságot mérő csomópontra. 

12.8. ábra - Az optimalizáció paraméterei 
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A paraméteroptimalizáló operátorban kiválasztjuk az optimalizálandó paramétereket, illetve azok lehetséges 

értékeit, majd a rendszerre bízzuk az ideális értékek kiválasztását. 

12.9. ábra - Az eljárás által készített jelentés 

 

Jelen esetben a legjobb eredményt az adta, ha 10 klaszterre bontottuk a feladatot, és a köztük mért távolságot 

euklideszi távolsággal határoztuk meg. 

12.10. ábra - A legjobb paraméterekkel végrehajtott klaszterezés kimenete 
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2.4. Az eredmények értékelése 

Sok paraméteres klaszterező eljárás esetében ideális lehet a megfelelő klaszterszám meghatározását egy 

hatékonyságmérő operátorra bízni, majd a kapott értékekkel futtatni a klaszterezést. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

clust2_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
Tartóvektor klaszterezés 
SVC 
klaszteranalízis 
kernelfüggvények 

2.8. Operátorok 
 
Cluster Distance Performance 
k-Means 
Optimize Parameters (Grid) 
Read CSV 

3. Klaszterezés - Klaszterkiértékelés 
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3.1. Leírás 

A folyamat az Aggregation adatállomány segítségével mutatja be a klasztermetrikák gyűjtését és ábrázolását. 

3.2. Bemenet 

Aggregation [SIPU Datasets] [Aggregation] 

Az adatállomány 788 kétdimenziós vektort tartalmaz, melyek 7 különálló csoportot alkotnak. Jelen esetben a cél 

a létrehozott klaszterek kiértékelése. 

12.11. ábra - A 788 vektor 

 

3.3. Kimenet 

12.12. ábra - A kiértékelő alfolyamat 
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Az adatok beolvasása után különböző paraméterekkel futtatunk egy aggregáló klaszterezést, majd segítségével 

klasztereket állítunk elő. A klasztersűrűség méréséhez definiálunk egy hasonlóságfüggvényt, majd a mérési 

eredményeket paraméterbeállításonként elmentjük. 

12.13. ábra - A paraméterek beállítása 

 

60 különböző beállítást próbálunk végig, a klaszterszámot 2 és 20 között változtatjuk, az aggregáló klaszterezés 

összevonási stratégiái közül pedig mind a három módot kipróbáljuk. 

12.14. ábra - A naplózandó beállítások 
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Minden beállítás esetén elmentjük a klaszterméretet, a klaszterek sűrűségét, a pontok eloszlását, valamint az 

összevonási stratégiát. 

12.15. ábra - Klaszterek sűrűsége a k klaszterszám függvényében 

 

12.16. ábra - Klaszterekben található pontok eloszlása a k klaszterszám függvényében 
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A végeredményt a log-ból kiolvasva kaphatjuk meg. 

3.4. Az eredmények értékelése 

A végeredmény azt mutatja, hogy a klaszterszám növekedését definiáló három különböző stratégia eltérő 

ütemben növeli a klaszterek sűrűséget, illetve csökkenti a pontok eloszlását. Az egyszerű összekapcsolás 

stratégia azonban egy kicsit elmarad a teljes és az átlagoló kapcsolás módokhoz képest. 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

clust2_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
klaszterértékelés 
aggregáló klaszterezés 
egyszerű összekapcsolás 
teljes összekapcsolás 
átlagoló összekapcsolás 
pontsűrűség 
ponteloszlás 

3.8. Operátorok 
 
Agglomerative Clustering 
Cluster Density Performance 
Data to Similarity 
Flatten Clustering 
Item Distribution Performance 
Log 
Log to Data 
Loop Parameters 
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Multiply 
Read CSV 

4. Klaszterezés - Centroidok 

 

4.1. Leírás 

A folyamat a Maximum Variance (D31) segítségével mutatja be, hogy a klaszterközéppontok alkalmasak akár a 

teljes klaszter képviselésére is. 

4.2. Bemenet 

Maximum Variance (D31) [SIPU Datasets] [Maximum Variance] 

Az adatállomány 3100 kétdimenziós vektort tartalmaz, melyek 31 klaszterben tömörülnek. Az adathalmaz 

segítségével szeretnénk szemléltetni a centroidok általánosító erejét. 

12.17. ábra - A 31 klaszterbe bontható vektorok 
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4.3. Kimenet 

12.18. ábra - A kinyert centroidok 

 

Az adatok klaszteranalízise után kinyerjük a centroidokat, majd a reprezentáló erejük bemutatására k-NN 

osztályozó tanulóadataiként használjuk fel őket. 

12.19. ábra - A centroidokat prototípuspontként felhasználva, a k legközelebbi 

szomszéd módszer kimenete 
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A k-NN osztályozó módszer hatékonysága elsősorban a kiválasztott prototípuspontokon múlik. Az eredmény 

alapján láthatjuk, hogy az osztályozást elősegítették a jól megválasztott pontok. 

4.4. Az eredmények értékelése 

Láthatjuk, hogy a klaszterezés jó kiindulópont egy adathalmaz prototípuspontjainak kinyeréséhez, amely a 

tanuló adathalmaz csökkentését teszi lehetővé. 

4.5. Videó 

 

4.6. Folyamat 

clust2_exp4.rmp 

4.7. Kulcsszavak 
 
centroidok 
X-közép módszer 
k-NN 

4.8. Operátorok 
 
Apply Model 
Extract Cluster Prototypes 
k-NN 
Multiply 
Read CSV 
Set Role 
X-Means 

5. Klaszterezés - Szövegklaszterezés 
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5.1. Leírás 

A folyamat a Twenty Newsgroups adathalmaz egy részhalmazán mutatja be a dokumentumklaszterezést. 

5.2. Bemenet 

A Twenty Newsgroups adatállomány [UCI MLR] egy részhalmaza. 

Megjegyzés 

Az adatállományt Mitchell, Tom adományozta a UCI Machine Learning Repository részére. 

Az adatállomány 20 témakörből tartalmaz kb. 20000 hírt. Az általunk vizsgált részhalmaz csupán három 

témakört használ ebből, melyek az autókról, az elektronikáról, valamint a közel-keleti politikáról szólnak. 

5.3. Kimenet 

12.20. ábra - Az előfeldolgozó alfolyamat 

 

Az adatokat témakörönként beolvassuk, kisbetűssé alakítjuk, tokenizáljuk, szótövezzük, majd kiszűrjük a 

stopszavakat. Ezután már csak dokumentumonként TF-IDF vektorokat kell klasztereznünk. 

12.21. ábra - A klaszterezés beállítása 
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A dokumentumvektorok közötti távolságot koszinusz távolsággal mérjük. A klasztercímkéket osztálycímkékké 

alakítjuk, majd megnézzük, hogy a klaszterek mennyire fedik le a különböző témaköröket. 

12.22. ábra - Az eredmények igazságmátrixa 

 

5.4. Az eredmények értékelése 

Az eredmények azt mutatják, hogy az autók erősen összemosódtak az elektronikával, ami valószínűleg nem is 

áll messze a valóságtól, hisz a két szakmának sok közös pontja van. 

5.5. Videó 

 

5.6. Folyamat 

clust2_exp5.rmp 

5.7. Kulcsszavak 
 
K-közép módszer 
koszinusz távolság 
szövegklaszterezés 
szövegbányászat 

5.8. Operátorok 
 
k-Means 
Map Clustering on Labels 
Performance (Classification) 
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Filter Stopwords (English) [Text Mining Extension] 
Process Documents from Files [Text Mining Extension] 
Stem (Snowball) [Text Mining Extension] 
Tokenize [Text Mining Extension] 
Transform Cases [Text Mining Extension] 
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13. fejezet - Kiugró értékek keresése 
(rendellenesség/anomália keresés) 

1. Kiugró értékek keresése 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC) adatállomány esetén, hogy hogyan 

találhatjuk meg a kiugró értékeket az adatok egymástól mért távolsága alapján. Ezt tehetjük például aszerint, 

hogy mekkora a k db legközelebbi szomszédjukhoz mért távolságuk, vagy hogy egy adott határérték fölötti-e a 

távolságuk valamely adatobjektumhoz. A kiugró érték fogalom relatív, mindig az adatobjektumok közötti 

távolságokhoz képest értelmezhetjük. Tehát ha az adatobjektumok között alapvetően is nagyok a távolságok, 

akkor magas határértéket kell beállítanunk a kiugró értékekhez. 

1.2. Bemenet 

Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC) [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

Látható, hogy megfelelő beállítások mellett kiszűrhetőek a kiugró értékek. Mivel például az ábrázolt area 

attribútum egyes értékei között előfordulnak százas nagyságrendű eltérések is, így az Euklideszi távolság 

határértékeként 500-at megadva kaphatjuk ezt az eredményt. 

13.1. ábra - A lehetséges kiugró értékek grafikus reprezentációja 
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1.4. Az eredmények értékelése 

Figyeljük meg, hogy az adatobjektumok közötti meglévő nagy távolságok miatt csak akkor fog a valósnak 

megfelelő szintre csökkenni a detektált kiugró értékek száma, ha egészen 500-ig növeljük a határértéket, és egy 

bizonyos érték alatt messze túl sok adatobjektumot fogunk kiugró értékként azonosítani. 

13.2. ábra - Az érzékelt outlier-ek számának változása a távolsági határérték növelése 

mellett 

 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 
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anomaly_exp1.rmp 

1.7. Kulcsszavak 
 
kiugró értékek 
outlier 
adatok előfeldolgozása 
adatok tisztítása 

1.8. Operátorok 
 
Detect Outlier (Densities) 
Detect Outlier (Distances) 
Multiply 
Read AML 

2. Kiugró értékek felügyelet nélküli keresése 

 

2.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg az Individual household electric power consumption adatállomány egy mintája 

esetén, hogy hogyan találhatjuk meg az esetlegesen előforduló kiugró értékeket, anomáliákat egy adathalmazban 

felügyelet nélküli módszerekkel. A felügyelet nélküli rendellenesség keresésre számos módszer használható, 

általános esetben például a k legközelebbi szomszéd alapú módszerek, melyek az adott elem k legközelebbi 

szomszédjától mért távolsága alapján osztanak ki egy kiugró érték mutató értéket minden elemhez, melynek 

értéke minél magasabb, annál inkább kiugró, és potenciálisan anomáliát jelentő értékről van szó. Ez a pontozás 

azonban adathalmaztól és használt módszertől függően is változhat, tehát a határértéket, mely felett egy elem 

kiugrónak számít, az adatok közötti távolságoknak és a használt módszernek megfelelően kell beállítanunk. 

2.2. Bemenet 

Individual household electric power consumption [UCI MLR] 
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2.3. Kimenet 

A RapidMiner-ben telepíthető Anomaly Detection kiegészítő csomag számos lehetséges módszert kínál az 

anomáliák észleléséhez, például a k legközelebbi szomszéd alapú módszert, vagy az erre épülő LOF mértéket, 

mely a k legközelebbi szomszéd módszeren alapszik, de már sűrűségi tényezőket is figyelembe vesz. 

13.3. ábra - Legközelebbi szomszédokon alapuló operátorok az Anomaly Detection 

csomagban 

 

13.4. ábra - A LOF beállításai. 

 

Ezek a módszerek különböző pontozással látják el az elemeket, melyek alapján láthatjuk, hogy mely elemek 

képviselnek kiugró értékeket. A k legközelebbi szomszéd módszer a következő pontszámokat osztja ki az 

adathalmaz elemeihez: 
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13.5. ábra - Az egyes rekordokhoz k legközelebbi szomszéd alapján kiosztott kiugró 

érték pontszámok 

 

A LOF módszer a következő pontszámokat osztja ki az adathalmaz elemeihez: 

13.6. ábra - Az egyes rekordokhoz LOF alapján kiosztott kiugró érték pontszámok 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

A megkapott eredmények alapján elönthetjük, hogy a kiszámított pontszámok mely határértékétől tekintünk egy 

elemet anomáliának, és az ezen határérték feletti pontszámú, kiugró elemeket kiszűrve azonnal el is 

távolíthatjuk az adathalmazból, vagy különálló adathalmazt hozhatunk létre belőlük: 

13.7. ábra - A rekordok szűrése kiugró érték pontszámuk alapján 
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Például a k-NN módszer segítségével kiugró értéknek minősített elemek eltávolítása után a következő 

adathalmazt kapjuk: 

13.8. ábra - A k-NN pontszám alapján szűrt adathalmaz 

 

A LOF alapján kiugró értéknek minősített elemek halmaza pedig a következő: 

13.9. ábra - A LOF pontszám alapján szűrt adathalmaz 

 

2.5. Videó 
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2.6. Folyamat 

anomaly_exp2.rmp 

2.7. Kulcsszavak 
 
kiugró értékek 
outlier 
anomáliák észlelése 
k legközelebbi szomszéd 

2.8. Operátorok 
 
Filter Examples 
Multiply 
Read CSV 
k-NN Global Anomaly Score [Anomaly Detection] 
Local Outlier Factor (LOF) [Anomaly Detection] 

3. Kiugró értékek statisztikai alapú felügyelet nélküli 
keresése 

 

3.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Flame adatállomány esetén, hogy hogyan találhatjuk meg az esetlegesen 

előforduló kiugró értékeket, anomáliákat egy adathalmazban statisztikai alapú felügyelet nélküli módszerrel. A 

felügyelet nélküli rendellenesség keresésre használható számos módszer közül alkalmazhatunk statisztikai 

alapú, hisztogramra alapozó eljárást is. Ebben az esetben attribútumonként határozunk meg egy-egy 

hisztogrammal értékcsoportokat, és az ezektől való eltérés alapján értékeljük adott esetben az adott oszlop 

értékét kiugró értékként. Ezután ezen pontszámokat összesítve határozzuk meg az adott rekord összesített kiugró 

érték pontszámát. Minél magasabb ennek értéke, annál inkább kiugró, és potenciálisan anomáliát jelentő 

értékről, avagy rekordról van szó. Ez a pontozás azonban adathalmaztól és használt módszertől függően is 

változhat, tehát a határértéket, mely felett egy elem kiugrónak számít, az adatok közötti távolságoknak és a 

használt módszernek megfelelően kell beállítanunk. Ugyanakkor pont emiatt szemléletesebb lehet az értékek 
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használatánál, ha színezéssel jelöljük a kiugró érték pontszámokat, melyet a hisztogram alapú módszer 

automatikusan elvégez. 

3.2. Bemenet 

Flame [SIPU Datasets] [Flame] 

3.3. Kimenet 

A RapidMiner-ben telepíthető Anomaly Detection kiegészítő csomag számos lehetséges módszert kínál az 

anomáliák észleléséhez, például a hisztogram alapú módszert, mely oszloponként határozza meg az adott oszlop 

egyes értékeinek kiugró érték pontszámát, és ezekre alapozva számítja ki a rekordok végső pontszámát. Ezt az 

eljárást különböző beállításokkal finomíthatjuk, akár operátor szinten, akár oszloponként lebontva: 

13.10. ábra - A hisztogramalapú kiugró érték pontszám globális beállításai 

 

13.11. ábra - A hisztogramalapú kiugró érték pontszám oszlopszintű beállításai 

 



 Kiugró értékek keresése 

(rendellenesség/anomália keresés) 
 

 168  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A beállítások alapján az operátor meghatározott, vagy nem meghatározott számú, egyenlő, avagy változó 

kiterjedésű részre osztja fel az egyes attribútumok értékkészletét, és ez alapján színkódokat oszt ki, illetve a 

kiosztott oszlopszintű pontszámok alapján kiszámítja a rekordszintű pontszámot is. Egyenlő méretű, de 

tetszőleges számú osztályra bontás esetén a következő értékeket kapjuk: 

13.12. ábra - Pontszámok és attribútumok felosztása egyenlő méretű, tetszőleges számú 

osztály használata esetén 

 

3.4. Az eredmények értékelése 

A megkapott eredmények alapján elönthetjük, hogy a kiszámított pontszámok mely határértékétől tekintünk egy 

elemet anomáliának. Ennél azonban itt részletesebb vizsgálatra is lehetőség van, mivel a beállított színkódok 

alapján megtekinthetjük, hogy mely attribútumoknál milyen gyakorisággal fordulnak elő kiugró értékek, illetve 

egybeesnek-e más attribútumok kiugró értékeivel, és ez alapján egyrészt a modellt is finomíthatjuk, amennyiben 

szükség van rá, másrészt pedig esetenként könnyebb lehet megállapítani, hogy mely értékek számítanak 

anomáliának. Tekintve a pontszámok alapján felépített modell grafikus ábrázolását, láthatjuk, hogy a 

látványosan kiugró értékek közül van, amelyikhez nem rendelt hozzá magas pontszámot: 

13.13. ábra - A kiugró érték pontszámok grafikus ábrázolása 
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Erre alapozva érdemes lehet módosítani a modellen, például ha nem egyenlő méretű osztályokra osztjuk fel az 

attribútumokat, javíthatunk a kiugró értékek érzékelésének hatásfokán. Ekkor a következő eredményt kapjuk: 

13.14. ábra - Pontszámok és attribútumok felosztása változó méretű, tetszőleges számú 

osztály használata esetén 
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13.15. ábra - A javított kiugró érték pontszámok grafikus ábrázolása 

 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

anomaly_exp3.rmp 

3.7. Kulcsszavak 
 
kiugró értékek 
outlier 
anomáliák észlelése 
statisztika alapú anomália észlelés 
hisztogram alapú anomália észlelés 
osztályméret 

3.8. Operátorok 
 
Read CSV 
Histogram-based Outlier Score (HBOS) [Anomaly Detection] 

4. Kiugró értékek keresése klaszterekben 
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4.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg az Aggregation illetve a Compound adatállományok esetén, hogy hogyan 

találhatjuk meg az esetlegesen előforduló kiugró értékeket, anomáliákat egy klaszterezett adathalmazban, az 

egyes klaszterekre vonatkozóan. Tehát a kiugró értékek nemcsak globálisan kereshetjük egy adathalmazban, 

hanem egy már klaszterezett adathalmaz klasztereire nézve is ellenőrizhetjük, hogy az egyes klaszterekben 

vannak-e olyan adatok, melyek nagyban eltérnek a klaszter többi részétől. Ennek segítségével feltárhatjuk, ha 

egy adott egyed gyengébben kapcsolódik a klaszteréhez, mint a többi egyed, vagy ha az adott egyed nem 

megfelelően lett klaszterezve, és valójában másik klaszterhez tartozna, vagy az adatállomány szintjén is kiugró 

értéknek számít. Az egyéb anomália kereső módszerekhez hasonlóan az egyedekre kiugró érték pontszám kerül 

meghatározásra, melynek értéke minél magasabb, annál inkább kiugró, és potenciálisan anomáliát jelentő 

egyedről van szó. Ez a pontozás azonban adathalmaztól és használt módszertől függően is változhat, és az egyes 

klaszterek méretétől és sűrűségétől is függ, hogy mely módszer alapján kell pontoznunk a klasztereink elemeit 

ahhoz, hogy megfelelő értékeket kapjunk. 

4.2. Bemenet 

Aggregation [SIPU Datasets] [Aggregation] 

Compound [SIPU Datasets] [Compound] 

4.3. Kimenet 

A RapidMiner-ben telepíthető Anomaly Detection kiegészítő csomag számos lehetséges módszert kínál az 

anomáliák észleléséhez, ezek között a klaszterezett adathalmazok klasztereiben való anomália észleléshez is 

rendelkezésünkre állnak operátorok. Ezek teszteléséhez vegyük a két adatállomány két klaszterezését, melyet az 

adatok elrendezéséből fakadóan k-közép, illetve DBSCAN módszerrel tudunk megfelelően elvégezni, a 

következő operátorokkal: 

13.16. ábra - A felhasznált k-közép klaszterezés beállításai 
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13.17. ábra - A felhasznált DBSCAN klaszterezés beállításai 
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Ha az előálló klaszterezésekre meghívjuk a Cluster-Based Local Outlier Factor operátort, a következő kiugró 

érték pontszámokat kapjuk: 

13.18. ábra - A k-közép klaszterezéshez kiszámított kiugró érték pontszámok 

 

Ezeket grafikusan ábrázolva mindkét adathalmazra megtekinthetjük, hogy mennyire hatékony a kiugró értékek 

felismerése: 

13.19. ábra - A k-közép adathalmazának klaszterbesorolásai grafikusan ábrázolva 
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13.20. ábra - A k-közép adathalmazának kiugró érték pontszámai grafikusan ábrázolva 

 

13.21. ábra - A DBSCAN adathalmazának klaszterbesorolásai grafikusan ábrázolva 
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13.22. ábra - A DBSCAN adathalmazának kiugró érték pontszámai grafikusan 

ábrázolva 

 

4.4. Az eredmények értékelése 

A megkapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az első esetben kiválóan sikerült felmérni az egyes 

klaszterelemek távolságát a klaszterek középpontjától, és ezek alapján megállapíthatjuk, hogy valódi kiugró 

érték nem fordul elő a klaszterekben. A második esetben viszont tetten érhető, hogy mivel az operátor a 

klaszterek középpontjától mért távolságra hagyatkozik, és a különböző sűrűségű klaszterek között némelyik 

jóval kisebb sűrűségű, és jóval nagyobb kiterjedésű a többinél, ezekben a középponttól távolabb eső pontok 

mind magas kiugró érték pontszámot kaptak, helytelenül. Ezen probléma feloldására a második adathalmazra 

alkalmazhatjuk az operátor sűrűség alapú megfelelőjét, ezzel kezelve a különböző sűrűségű klaszterek jelenlétét: 

13.23. ábra - A DBSCAN adathalmazának sűrűségalapú kiugró érték pontszámai 

grafikusan ábrázolva 

 

Felmérve az adathalmaz tulajdonságait, ha a klaszterek egymáshoz viszonyított méretét beállító gamma 

paraméter értékét módosítjuk, ez az eredmény tovább finomítható: 

13.24. ábra - A DBSCAN adathalmazának javított sűrűségalapú kiugró érték 

pontszámai grafikusan ábrázolva 
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4.5. Videó 

 

4.6. Folyamat 

anomaly_exp4.rmp 

4.7. Kulcsszavak 
 
kiugró értékek 
outlier 
anomáliák észlelése 
klaszter alapú anomália észlelés 
távolság alapú anomália észlelés 
sűrűség alapú anomália észlelés 

4.8. Operátorok 
 
DBSCAN 
k-Means 
Read CSV 
Cluster-Based Local Outlier Factor (CBLOF) [Anomaly Detection] 
Local Density Cluster-Based Outlier Factor (LDCOF) [Anomaly Detection] 
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14. fejezet - Adatforrások 

1. Meglévő SAS adatállomány beolvasása 

 

1.1. Leírás 

A kísérlet azt szemlélteti, hogy hogyan tudunk már meglévő SAS adatállományokat elérhetővé tenni az SAS® 

Enterprise Miner™ben az Input Data operátor segítségével. A kísérletben egy már korábban a SAS® rendszer 

vagy az SAS® Enterprise Guide™ által előkészített adatállományt fogunk beolvasni. A használandó fájl 

betöltéséhez tudnunk kell a fájl elérési útvonalát, amely lehet a lokális gép, de lehet egy SAS szerver is. A fájl 

beolvasását egy varázsló segítségével tudjuk megtenni, amely végigkalauzol az egész folyamaton. A beolvasott 

fájlt ezután a Sample operátorral vesszük használatba, amellyel egy részmintát válogatunk le a teljes, viszonylag 

nagy méretű adatállományból 

14.1. ábra - Az eredményül kapott adatállomány metaadatai 

 

1.2. Bemenet 

Individual household electric power consumption [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

Egy, az eredeti adatállomány 10 százalékát tartalmazó adatállomány. A mintavételezésnél egyaránt 

megadhatunk abszolút és relatív mintanagyságot. Szintén beállíthatjuk az ún. Random Seed értéket, amellyel a 

pszeudo-véletlenszám generátor ciklusát tudjuk irányítani. Amennyiben különböző gépeken ugyanazt az értéket 

állítjuk be, úgy ugyanazt a véletlen mintát kapjuk eredményképpen. Szintén beállíthatjuk a rétegzett 

mintavételezés módját. 

14.2. ábra - A Sample operátor beállításai 



 Adatforrások  

 180  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

14.3. ábra - Az eredményül kapott adatállomány legfontosabb metaadatai és egy kis 

részlete 
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1.4. Az eredmények értékelése 

Valahányszor újrafuttatjuk a folyamatot, az adatállomány aktuális állapotát fogja beimportálni a rendszer, így a 

Input Data operátor használható olyan adatállományok beolvasására és az arra épülő adatbányászati 

folyamatok újrafuttatására, amelyeket más SAS alapú rendszerek állandóan frissítenek. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_import_exp1.xml 

1.7. Kulcsszavak 
 
SAS adatállomány beolvasása 
mintavételezés 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Sample 

2. Adatok importálása CSV állományból 
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2.1. Leírás 

A folyamat azt szemlélteti, hogy hogyan tudunk adatokat importálni CSV állományokból a File Import 

operátor segítségével. A kísérletben a StatLib minta adatállomány könyvtárból származó Bodyfat adatállományt 

használjuk fel. A használandó fájl betöltéséhez tudnunk kell a fájl elérési útvonalát, amely lehet a lokális gép, de 

lehet egy SAS szerver is. Ezt az utat egy menüben adhatjuk meg lépésenként végigmenve a 

könyvtárszerkezetben. 

14.4. ábra - A File Import operátorral beolvasható fájlok 

 

2.2. Bemenet 

Bodyfat [StatLib] 

Megjegyzés 

Az adatállományt Johnson, Roger W. adományozta a StatLib számára. 

A File Import operátorban számos paramétert tudunk beállítani, köztük a maximális beolvasandó sorok 

(rekordok) és oszlopok (attribútumok) számát, a mezők közötti határoló karaktert és azt a sorszámot, amelynek 

vizsgálata alapján a SAS megállapítja a beolvasandó fájl szerkezetét. 
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14.5. ábra - A File Import operátor legfontosabb paraméterei 

 

2.3. Kimenet 

Egy, az importált adatokat tartalmazó adatállomány. 

14.6. ábra - Az eredményül kapott adatállomány egy kis részlete 

 

14.7. ábra - Az eredményül kapott adatállomány néhány metaadata 
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2.4. Az eredmények értékelése 

Valahányszor újrafuttatjuk a folyamatot, az adatállomány legfrissebb állapotát fogja beimportálni a rendszer, így 

a File Import operátor használható olyan adatállományok beolvasására és az arra épülő adatbányászati 

folyamatok újrafuttatására, amelyeket más pl. operatív rendszerek állandóan frissítenek. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

sas_import_exp2.xml 

2.7. Kulcsszavak 
 
adatok importálása 
CSV 

2.8. Operátorok 
 
File Import 
Graph Explore 
Statistic Explore 

3. Adatok importálása Excel állományból 

 

3.1. Leírás 

A folyamat azt szemlélteti, hogy hogyan tudunk adatokat importálni Excel állományokból a File Import 

operátor segítségével. A kísérletben a Zoo adatállomány Excelben elmentett változatát használjuk fel. A 

használandó fájl betöltéséhez tudnunk kell a fájl elérési útvonalát, amely lehet a lokális gép, de lehet egy SAS 

szerver is. Ezt az utat egy varázsló segítségével egy menüben adhatjuk meg lépésenként végigmenve a 

könyvtárszerkezetben. 

3.2. Bemenet 

Zoo [UCI MLR] 

A File Import operátorban számos paramétert tudunk beállítani, köztük a maximális beolvasandó sorok 

(rekordok) és oszlopok (attribútumok) számát, és azt a sorszámot, amelynek vizsgálata alapján a SAS 

megállapítja a beolvasandó fájl szerkezetét. 

3.3. Kimenet 

Egy, az importált adatokat tartalmazó adatállomány. 
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14.8. ábra - Az eredményül kapott adatállomány egy kis részlete 

 

3.4. Az eredmények értékelése 

Valahányszor újrafuttatjuk a folyamatot, az Excel adatállomány legfrissebb állapotát fogja beimportálni a 

rendszer, így a File Import operátor használható olyan adatállományok beolvasására és az arra épülő 

adatbányászati folyamatok újrafuttatására, amelyeket más pl. operatív rendszerek állandóan frissítenek. Az 

importálás csak a régebbi Excel 97-2003-as munkafüzet xls kiterjesztésű állományainál működött. 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

sas_import_exp3.xml 

3.7. Kulcsszavak 
 
adatok importálása 
Excel 

3.8. Operátorok 
 
File Import 
Graph Explore 
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15. fejezet - Előfeldolgozás 

1. Metaadatok előállítása és automatikus változó 
szelektálás 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Spambase adatállomány esetén, hogy hogyan állíthatunk elő metaadatokat a DMDB 

operátorral majd hogyan végezhetünk automatikus változó szelekciót a Variable Selection operátorral. A 

Spambase adatállomány 58 attribútumot tartalmaz, amelyből az egyik a bináris célváltozó. Az adatállomány 

megjelenítéséhez szükség lehet például a fontos input attribútumok meghatározására, amellyel áttekinthetővé 

válik a grafikon. 

1.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

A DMDB operátor olyan metaadatokat, leíró statisztikákat állít elő mint átlag, szórás, minimum, maximum, 

ferdeség és lapultság, a diszkrét attribútumoknál ezeket egészíti ki még a módusz. 

15.1. ábra - A DMDB operátor által kapott metaadatok egy része 
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A Variable Selection alapbeállításait meghagyva a minimális R-négyzetet vettük nagyobbra, hogy jobban 

szűrjük a felesleges attribútumokat. 

15.2. ábra - A Variable Selection operátor beállításai 

 

Eredményül egyrészt egy listát kapunk, amely a változókról hozott döntést tartalmazza, azaz benn marad-e az 

adatbányászati folyamatban vagy sem, másrészt pár ábrát a változók fontosságáról. 

15.3. ábra - A változók listája a változó szelekció után 
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15.4. ábra - Szekvenciális R-négyzet grafikon 

 

A fontos változók ismeretében már számos grafikus eszközét használhatjuk az Enterprise Miner ™nek, hogy 

megjelenítsük a rekordokat. 

15.5. ábra - A változó szelekció után megmaradó két legfontosabb input attribútum 

függvényében a bináris célváltozó 
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1.4. Az eredmények értékelése 

A kísérletben látható, hogy hogyan tudunk metaadatokat kinyerni SAS adatállományokból, amelyeket aztán 

továbbíthatunk további operátorok számára. Bemutattuk ezentúl, hogy hogyan lehet nagy számú attribútum 

esetén változó szelekciót végezni és a továbbiakban csak a fontos attribútumokkal dolgozni. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_preproc_exp1.xml 

1.7. Kulcsszavak 
 
változó szelekció 
metaadatok 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Data Mining DataBase 
Graph Explore 
Variable Selection 

2. Többdimenziós adatok megjelenítése és 
dimenziócsökkentése PCA-val 
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2.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Fisher-Anderson Iris adatállomány esetén, hogy hogyan jeleníthetünk meg 

sokdimenziós adatállományokat a Graph Explore operátor eszközeivel, majd hogyan hajthatunk végre 

dimenziócsökkentést a Principal Components operátorral. Ezután jóval egyszerűbbé válik egy sokdimenziós 

adatállomány megjelenítése a főkomponensek terében. 

2.2. Bemenet 

Fisher-Anderson Iris 

2.3. Kimenet 

A Graph Explore operátor számos grafikus eszközt biztosít sokdimenziós adatállományok megjelenítésére, 

amely kulcsfontosságú az adatbányászat feltáró, előfeldolgozó szakaszában. Ezek egy része olyan jól ismert 

eszközök kiterjesztései mint a sík és térbeli pont és oszlopdiagramok kiegészítve számos lehetőséggel, mint a 

színek és a szimbólumok használata. Más módszerek mint például a párhuzamos tengelyek vagy a radarábra 

viszont már csak az adatbányászati szoftverekre jellemző eszközök. 

15.6. ábra - Az Iris adatállomány megjelenítése párhuzamos tengelyekkel 
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A főkomponens analízist (PCA – Pricipal Components Analysis) a Principal Components operátorral tudjuk 

elvégezni. Itt beállíthatjuk a vizsgálni kívánt függőségi struktúrát: kovariancia vagy korreláció, illetve a 

megszakítási feltételt: sajátértékek száma vagy a magyarázó erő. 

15.7. ábra - A PCA kumulált magyarázó variancia görbéje 
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A főkomponens analízis legfontosabb eredménye az egyes rekordok főkomponens koordinátái, amelyeket 

ezután a további adatelemzésben, megjelenítésben használhatunk fel. 

15.8. ábra - Az Iris adatállomány megjelenítése az első két főkomponens terében 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

A kísérletben látható, hogy hogyan tudunk magas dimenziójú adatállományokat megjeleníteni és 

dimenziócsökkentést végrehajtani. Kísérletünkben az eredeti 4 dimenziós adatállományt, amelyet nem tudunk a 

szokásos módon megjeleníteni, sikerült úgy 2 dimenzióra csökkenteni, hogy az adatokban lévő információ 95 

százaléka megmaradt. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

sas_preproc_exp2.xml 

2.7. Kulcsszavak 
 
főkomponens analízis (PCA) 
párhuzamos tengelyek 

2.8. Operátorok 
 
Data Source 
Graph Explore 
Principal Components 

3. Változók helyettesítése és hiányzó értékek pótlása 
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3.1. Leírás 

Ebben a kísérletben azt szemléltetjük a Congressional Voting Records adatállomány segítségével, hogy hogyan 

módosíthatjuk az attribútumaink értékeit a Replacement operátor segítségével, majd hogyan pótolhatjuk 

(imputálhatjuk) az Impute operátorral a hiányzó értékeket. A hiányzó értékek pótlását végezhetjük változónként 

a többitől függetlenül illetve a célváltozóval való kölcsönhatásban egy döntési fát illesztve. 

3.2. Bemenet 

Congressional Voting Records [UCI MLR] 

3.3. Kimenet 

A Replacement operátorral külön tudjuk beállítani a diszkrét és a folytonos változók helyettesítését. 

15.9. ábra - A helyettesítés varázslója 
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Az Impute operátornál számos imputációs eljárás közül választhatunk. Kitölthetjük a hiányzó értékeket egy 

konstans értékkel, de használhatunk eloszlás alapú, ahol egy véletlen értéket generál a rendszer és döntési fa 

alapú kitöltést is. 

15.10. ábra - Az imputáció outputja 

 

A célváltozóval korrelált imputáció eredményét az alábbi két oszlopdiagram mutatja. 

15.11. ábra - Egy input és a célváltozó kapcsolata az imputáció előtt 
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15.12. ábra - Egy input és a célváltozó kapcsolata az imputáció után 

 

3.4. Az eredmények értékelése 

A kísérletben látható, hogy megfelelően választott imputálás esetén olyan értékeket kapunk a hiányzó adatok 

helyén, amely az összefüggéseket nem nagyon torzítják el és így egy bővebb adathalmazon megbízhatóbb 

modellillesztést tudunk végrehajtani. 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 
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sas_preproc_exp3.xml 

3.7. Kulcsszavak 
 
helyettesítés 
imputálás 

3.8. Operátorok 
 
Data Source 
Graph Explore 
Impute 
Replacement 
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16. fejezet - Osztályozási eljárások 1. 

Döntési fák 

1. Osztályozás döntési fa segítségével 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Wine adatállomány segítségével, hogy hogyan hajthatunk végre osztályozást a 

Decision Tree operátorral egy döntési fa felépítése révén abban az esetben, amikor névleges (nominális) 

célváltozó adott. Esetünkben ez a célváltozó három különböző értéket vesz fel. A döntési modell felépítéséhez 

először érdemes felosztani az adatállományt tanuló és ellenőrző adathalmazra. Ezután az aktuális legjobb vágási 

szabályt a tanulóhalmaz alapján keresi meg az algoritmus, viszont a fa növekedését már az ellenőrző állomány 

használata révén állítja meg, amikor már nem talál az alapján szignifikáns vágást. A felosztásnál 

elkülöníthetnénk tesztadatállományt is a kapott fa általánosítási képességének mérésére, de ezt az adatállomány 

korlátozott mérete miatt most nem javasoljuk. A folyamat eredményeként felépített döntési fát megjeleníthetjük, 

ahol ellenőrizhetjük, hogy a modell milyen döntési feltételekből épül fel az egyes elágazásoknál. A többségi 

szavazás elve alapján az algoritmus eldönti, hogy az egyes levelekhez (terminális csúcsokhoz) milyen 

osztálycímkét rendeljen. 

1.2. Bemenet 

Wine [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

Az egyes vágások végrehajtásáról nominális célváltozó esetén olyan mutatószámok alapján dönthetünk, mint a 

chi-négyzet érték, a Gini-index vagy az entrópia. Ezekhez, illetve a vágás megbízhatóságához, a választott 

mutatószámtól függően, megadhatunk egy paraméter értékeket. Ezen felül meghatározhatjuk a vágás megállási 

feltételeit is úgy, hogy megadjuk, minimálisan mekkora rekordhalmazt lehet még tovább bontani, illetve hogy 

maximum mekkora lehet a fa mélysége. Úgyszintén beállíthatjuk a fában megengedett maximális ágak számát 

egy csúcsban. Ez alapértelmezett esetben 2, azaz bináris fát épít az algoritmus. Eldönthetjük azt is, hogy 

akarjuk-e a hiányzó értékeket használni a vágások előállításában, mint egy lehetséges értéket. Szintén 

dönthetünk arról, hogy egy input attribútumot csak egyszer vagy többször fel akarunk-e használni a fa 

előállításakor. 

16.1. ábra - Az adatállomány particionálásának beállításai 
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Az adatállomány felosztásakor megadhatunk különböző mintavételi módszereket, illetve hogy milyen arányban 

kívánjuk felosztani az állományt tanuló-, ellenőrző és teszthalmazra. A felosztást végezhetjük egyszerűen 

sorrendiség alapján, véletlenszerűen, vagy ügyelve arra, hogy az egyes osztályokból megfelelő arányban 

forduljanak elő rekordok a tanuló- és teszthalmazban, amit a rétegzett mintavételezéssel érhetünk el. 

16.2. ábra - A döntési fa 

 

A döntési fában láthatjuk az osztályozás eredményét a tanuló- és az ellenőrző állományra egyaránt, hogy az 

egyes csúcsokon és azon belül a leveleken milyen darabszámban kerülnek az egyes rekordok az egyes 

osztályokba. A csúcsokat összekötő vonalakon a vágást definiáló változók és a vágási értékek láthatóak. A 

vonalak vastagsága az érintett rekordszámmal arányos. 
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1.4. Az eredmények értékelése 

A felépített döntési fa kiértékelését számos statisztikai mutató és táblázat illetve grafikus eszköz segíti. Ezek 

közül a legfontosabbakat egy többosztatú ablak jeleníti meg egyszerre, ahol összehasonlításokat is tudunk tenni. 

Egyenként is megnyithatjuk ezeket az ablakokat a menü view menüpontja segítségével. Ezen eszközök 

segítségével kiszűrhetőek az esetleges hibás döntések és további háttérinformáció vagy szakterületi tudás 

alapján finomhangolható a modellalkotás folyamata. Ebben egy interaktív faépítési eljárás is segít. 

16.3. ábra - A döntési fa válaszgörbéje 

 

A fenti válaszgörbén az látható, a tanuló- és ellenőrző állományra, hogy a döntési fa osztályozó jósága szerint 

sorba állított rekordokon decilis (10-ed) beosztásban az esetek hány százalékában találjuk el a helyes osztályt. A 

görbe általában monoton csökkenő. 

16.4. ábra - A döntési fa illeszkedési statisztikái 

 

A Fit Statistics táblázatban az algoritmus által előállított döntési fa osztályozó illeszkedéséről láthatunk 

különböző mutatószámokat. A legfontosabb és legegyszerűbb közülük a pirossal bekarikázott téves osztályozási 

ráta, amely azt jelenti, hogy arányaiban hányszor dönt rosszul a döntési fa. 

16.5. ábra - A döntési fa osztályozási oszlopdiagramja 
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Az osztályozási oszlopdiagrammon részletesebben mögé tudunk nézni annak, hogy mely osztályokon működik 

jól illetve hibásan a modellünk. 

16.6. ábra - A döntési fa kumulatív lift görbéje 
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Az ábrán azt lehet megállapítani, hogy a kapott döntési fa hogyan viszonyul a kumulatív lift érték alapján a 

legjobb modellhez. 

16.7. ábra - Az attribútumok fontossága 

 

A változó fontosságot mérő táblázatban azt tudjuk megállapítani, hogy mely változók és milyen fontossággal 

vesznek részt a döntési fa döntéseiben. Ez a szakterületi tudással is bíró felhasználók számára nyújthat nagy 

segítséget. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_dtree_exp1.xml 

1.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
döntési fa 
vágás 
válaszgörbe 
téves osztályozási ráta 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Decision Tree 
Data Partition 

2. Döntési fa osztályozók összehasonlítása és 
kiértékelése 
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2.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Congressional Voting Records adatállomány esetén, hogy hogyan illeszthetünk 

többféle döntési fát különböző szennyezettségi mérőszámokat használva, majd hogyan hasonlíthatjuk össze 

őket. Miután felépült a döntési fa a tanuló- és az ellenőrző állományok alapján, a modell összehasonlítási 

operátorral (Model Comparison) kiválasztjuk a legjobb modellt az ellenőrző állományt felhasználva. Végül, a 

teszthalmaz segítségével megvizsgálhatjuk, hogy milyen minőségű a végrehajtott osztályozás. Az eredményül 

kapott modellel el tudjuk végezni az ún. pontozást, amely a teszthalmaz vagy egy olyan adatállomány 

kiértékelése, ahol nem ismerjük a célváltozó értékét. 

2.2. Bemenet 

Congressional Voting Records [UCI MLR] 

2.3. Kimenet 

A folyamatban a következő beállításokkal végezzük el a particionálást: 

16.8. ábra - A partícionálás paramétereinek beállítása 
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A khi-négyzet szennyezettségi mutató használata esetén a következő döntési fa jön létre: 

16.9. ábra - A döntési fa chi-négyzet mérőszám esetén 

 

Az entrópia szennyezettségi mutató használata esetén a következő döntési fa jön létre: 

16.10. ábra - A döntési fa entrópia mérőszám esetén 
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A Gini-index szennyezettségi mutató használata esetén a következő döntési fa jön létre: 

16.11. ábra - A döntési fa Gini-index mérőszám esetén 
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2.4. Az eredmények értékelése 

A létrejövő három döntési fa közül az első rendkívül egyszerű és ez is illeszkedik a legrosszabbul. A másik kettő 

meglehetősen hasonló, ugyanazokat az input változókat használja a vágáskor, csak a vágási értékek mások egy 

kicsit. A három döntési fát többféleképpen összehasonlíthatjuk grafikus eszközöket és statisztikai mutatókat 

használva. Például, a következő ábra segítségével jól látható, hogy a kumulált válaszgörbe alapján a Gini-index 

alapján kapott döntési fa a legjobb ha csak az első pár decilisig akarunk modellt építeni. 

16.12. ábra - A döntési fák kumulált válaszgörbéje 
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Az osztályozó hatékonyságát vizsgálva megkaphatjuk osztályonkénti bontásban, azaz a két pártra vonatkozóan, 

a helyesen, illetve helytelenül osztályozott rekordok számát, amelyet egy oszlopdiagramon ábrázolhatunk: 

16.13. ábra - Az osztályozási oszlopdiagram 

 

Egy finomabb összehasonlítást tesz lehetővé a válaszgörbe és a lift görbe illetve azok variánsainak a használata. 

Az alábbi ábrán a (nem-kumulált) válaszgörbe látható a háromféle adatállományra és a háromféle modellre. Azt 

olvashatjuk le, hogy a kapott válaszgörbe hogy viszonyul az elérhető legjobbhoz és az alaphoz képest. Jobb 

oldalt alul látható, hogy a tesztállományon a Gini-indexen alapuló döntési fa van legközelebb az optimálishoz. 

16.14. ábra - A döntési fák (nem-kumulált) válaszgörbéi 
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Egy másik lehetőség a pontszám eloszlások vizsgálata. Itt az a jó ha a piros és a kék vonal minél inkább 

tükörképe egymásnak és minél hirtelenebben mennek le illetve fel. Ezen mutató alapján az entrópia alapú 

döntési fa a legjobb a tesztállomány szerint. 

16.15. ábra - A döntési fák pontszám eloszlásai 

 

A felépített három fát tovább tökéletesíthetjük a szignifikancia szint megváltoztatásával. Ennek következtében 

másképp fog felépülni a döntési fa, mint az eredeti esetben, és ennek hatására a helyesen és helytelenül 

osztályozott rekordok száma és eloszlása is eltérő lesz. A kapott modellek teljesítménye az alábbi ábráról 

olvasható le, ahol aláhúztuk a téves osztályozási arányt mint az egyik legfontosabb mutatót. 

16.16. ábra - A döntési fák legfontosabb statisztikai mutatói 
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2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

sas_dtree_exp2.xml 

2.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
döntési fa 
teljesítmény 
kiértékelés 

2.8. Operátorok 
 
Data Source 
Decision Tree 
Model Comparison 
Data Partition 
Score 
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17. fejezet - Osztályozási eljárások 2. 

Szabály indukció ritka esetre 

1. Szabályindukció ritka esetekre 

 

1.1. Leírás 

Ebben a kísérletben azt mutatjuk meg a Spambase adatállományon, hogy hogyan lehet egy ritka osztályú bináris 

osztályozási feladatnál az alaposztályozót feljavítani a Rule Induction operátor segítségével. 

1.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

A megfelelő input előállításához a Sample operátort használjuk, ahol annyi rekordot választunk le az állomány 

elejéről, hogy az egyik eset aránya már 5 százalék alá kerüljön. Ezután a szokásos módon particionáljuk az 

adatállományt. 

1.3. Kimenet 

Az adatállományra két szabályindukciós modellt illesztettünk, amelyek közül az egyik döntési fán, a másik 

pedig logisztikus regresszión alapszik. Ezeket egy egyszerű referencia döntési fa modellel vetjük össze. Az 

alábbi ábrák mutatják az illeszkedés jóságát. 

17.1. ábra - A szabályindukció eredményéül kapott téves osztályozási ráták 

 

17.2. ábra - A szabályindukció osztályozási (tévesztési) mátrixa 
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17.3. ábra - A szabályindukció osztályozási oszlopdiagramja 

 

A modelleket összehasonlító ROC ábrán baloldalt egy tökéletes ROC görbe látható, amely mutatja, hogy a 

második szabályindukciós modell esetén az illeszkedés tökéletes a tanulóállományon. 

17.4. ábra - A szabályindukciók és a döntési fa ROC görbéi 
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Az alábbi output képernyőn a baloldali felső ablakon látható, hogy a Rule Induction operátor a szokásos 

információkon túl megadja a rosszul osztályozott esetek számát is, ami az ilyen példákban kiemelten fontos. 

17.5. ábra - Egy szabályindukciós operátor kimenete 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

A kísérlet azt mutatja, hogy amikor az osztályok nagyon kiegyensúlyozatlanok, azaz az egyik osztály 

gyakorisága nagyon alacsony, akkor a hagyományos osztályozó modellekhez képest a szabályindukciós 

módszerrel javulást tudunk elérni. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 
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sas_rules_exp1.xml 

1.7. Kulcsszavak 
 
szabályindukció 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Decision Tree 
Model Comparison 
Data Partition 
Rule Induction 
Sample 
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18. fejezet - Osztályozási eljárások 3. 

Logisztikus regresszió 

1. Logisztikus regresszió 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Spambase adatállomány esetén, hogy hogyan illeszthetünk regressziós modellt 

egy bináris célváltozójú adathalmazra. A hagyományos lineáris regresszió erre nem alkalmas bár a Regression 

operátor ezt is felajánlja. E helyett a logisztikus regresszió módszerét kell használnunk, amelyet automatikusan 

ki is választ ez az operátor. Itt több ún. link függvény között választhatunk: logit, melyről a nevét is kapta az 

eljárás, probit illetve komplementáris logit. Ezek között nem jelentős a különbség. Az Enterprise Miner™ egy 

másik operátort is nyújt regresszióra, a Dmine Rgeression operátorral ún. lépésenkénti regressziót 

végezhetünk mely során sorban kerülnek bevonásra a legszignifikánsabb input változók. 

1.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

A logisztikus regressziós modell illesztése után a bináris osztályozási feladatoknál szokásos statisztikai 

mutatókat és grafikonokat kapjuk eredményül. Ezek közül csak a tévesztési mátrixot mutatjuk itt, a többi majd a 

regressziós modellek összehasonlításánál lesz látható. 

18.1. ábra - A logisztikus regresszió tévesztési mátrixa 
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A szokásos eszközökön túl a regressziós operátorok megmutatják még az input változók fontosságát is a 

felépített regressziós modell a hatásgrafikonnal. 

18.2. ábra - A logisztikus regresszió hatásgrafikonja 

 

A hagyományos regresszió analízis mellett az Enterprise Miner™ egy másik operátort is biztosít az ún. 

lépésenkénti regresszió végrehajtása számára. Ez a Dmine Rgeression operátor. Ennek eredményeit láthatjuk 

az alábbi ábrákon 

18.3. ábra - A lépésenkénti logisztikus regresszió tévesztési mátrixa 
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18.4. ábra - A lépésenkénti logisztikus regresszió hatásgrafikonja 

 

A két regressziót össze tudjuk hasonlítani a szokásos módon a Model Comparison operátor révén. Ennek az 

összehasonlításnak az eredményei az alábbi ábrák. 

18.5. ábra - A logisztikus regressziós modelleket összehasonlító statisztikai mutatók 
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18.6. ábra - A logisztikus regressziós modellek osztályozási oszlopdiagramjai 

 

18.7. ábra - A logisztikus regressziós modellek kumulatív lift görbéi 
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18.8. ábra - A logisztikus regressziós modellek ROC görbéi 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

Az illeszkedési statisztikák és a ROC görbe világosan mutatja a teszthalmazon, hogy logisztikus regressziós 

modell jobb mint a lépésenkénti logisztikus regressziós modell. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_regr_exp1.xml 
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1.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
bináris célváltozó 
logisztikus regresszió 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Dmine Regression 
Model Comparison 
Data Partition 
Regression 

2. Többértékű célváltozó előrejelzése regresszióval 

 

2.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Wine adatállomány esetén, hogy hogyan illeszthetünk regressziós modellt egy 

diszkrét de nem bináris célváltozót tartalmazó adathalmazra, majd végezhetünk el egy osztályozási feladatot a 

modell alapján kapott becslésekkel. Az illesztett regressziós modell attól függ, hogy milyen mérési skálán adott 

a diszkrét célváltozó. Amennyiben a célváltozó névleges (nominális) úgy egyenként illeszt a Regression 

operátor bináris logisztikus modelleket úgy, hogy egy kiválasztott referencia célosztályhoz viszonyítja a többi 

osztályát a diszkrét célváltozónak. Ezzel szemben, ha a célváltozó sorrendi (ordinális) akkor egy közös 

logisztikus regressziós modell illesztésére kerül sor, ahol csak a konstans paraméterek különböznek, de az input 

változók együtthatói közösek. (Szemben a nominális esettel, ahol ezek az együtthatók is különbözőek.) 

2.2. Bemenet 

Wine [UCI MLR] 

2.3. Kimenet 

A regressziós modell létrehozásához több regresszió típus közül választhatunk, mint pl. a lineáris vagy a 

logisztikus regresszió. Ezek közül a logisztikus regressziót használjuk a folyamatban. Ezt be se kell állítani, már 

az input állománynál megadott metaadatok alapján felismeri ezt a rendszer. Természetesen lehetséges ezt 

felülírni és lineáris regresszió végrehajtását kikényszeríteni, de ennek értelme sincs, meg ezután a Model 

Comparison operátor sem használható más diszkrét felügyelt modellekkel való összehasonlításra. A modell 

illeszkedését a már jól ismert statisztikai mutatókon és grafikonokon keresztül vizsgálhatjuk. 

18.9. ábra - A logisztikus regresszió tévesztési mátrixa 
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Az osztályozási oszlopdiagramon jól látható, hogy a létrejött modell tökéletes a tanulóállományon és viszonylag 

kis hibával bír az ellenőrző állományon. 

18.10. ábra - A logisztikus regresszió osztályozási oszlopgrafikonja 
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A szokásos illeszkedésvizsgálati eredményeken túl a Regression operátor egy oszlopgrafikonon megmutatja az 

input változók fontosságát a felépített regressziós modellekben. Minél nagyobb együttható tartozik egy input 

változóhoz, az annál erősebben magyarázza a célváltozót. Az ordinális esetben egy, míg a nominális esetben a 

célváltozó különböző értékei mínusz egy számú ilyen oszlopgrafikon jön létre. Mivel a Class változó három 

értékű, így az alábbi ábrán két ilyen oszlopgrafikon látható. 

18.11. ábra - A logisztikus regresszió hatásgrafikonja 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

A tanulóhalmaz rekordjai alapján létrehozott regressziós modellt alkalmazva az ellenőrző adathalmazra a fenti 

eredmények mutatják, hogy többértékű diszkrét célváltozó esetén is viszonylag nagy pontosságú modell építhető 

a Regression operátor segítségével. Megjegyezzük, hogy a tárgyalt problémára a Dmine Regression operátor 

nem alkalmazható. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 



 Osztályozási eljárások 3.  

 221  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

sas_regr_exp2.xml 

2.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
nominális és ordinális célváltozó 
logisztikus regresszió 

2.8. Operátorok 
 
Data Source 
Data Partition 
Regression 
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19. fejezet - Osztályozási eljárások 4. 

Neurális hálók és támaszvektor-gépek 

1. Lineárisan szeparálható bináris osztályozási 
probléma megoldása ANN-nel és SVM-mel 

 

1.1. Leírás 

Ebben a kísérletben egy perceptront és egy tartóvektor-gépet tanítunk egy két osztályból álló lineárisan 

szeparálható kétdimenziós adatállományon, amely a Wine adatállomány egy részhalmaza. Meghatározzuk az 

osztályozók adatállományon mért osztályozási pontosságát. 

1.2. Bemenet 

Wine [UCI MLR] 

19.1. ábra - A Wine adatállomány egy lineárisan szeparálható részhalmaza 
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Ahhoz, hogy az adatállományt a kísérletben felhasználhassuk jelentős előfeldolgozáson kell keresztül mennie. 

Ez jelenti egyrészt az összesen 13 input attribútum közül 2 kiválasztását a Drop operátorral, majd a Class 

attribútumnál a második osztály törlését és a mérési skála megváltoztatását binárisra a Metadata operátorral. 

1.3. Kimenet 

A perceptron modell illeszkedésének jóságát a szokásos statisztikai mutatókkal (téves osztályozási arány, 

tévesen osztályozott esetek száma) és grafikus eszközökkel (válasz és lift görbe) ellenőrizhetjük. 

19.2. ábra - A perceptron illeszkedési statisztikái 

 

19.3. ábra - A perceptron tévesztési mátrixa 

 

19.4. ábra - A perceptron modell kumulatív lift görbéje 
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A tartóvektor-gép (SVM) esetében a fenti eszközökön túl megkapjuk még a tartóvektorokkal kapcsolatos 

adatokat, úgymint a tartóvektorok számát, a margó nagyságát és a tartóvektorok pontos felsorolását. 

19.5. ábra - Az SVM illeszkedési statisztikái 

 

19.6. ábra - Az SVM tévesztési mátrixa 

 

19.7. ábra - Az SVM kumulatív lift görbéje 
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19.8. ábra - A tartóvektorok listája 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

Az ábrák és a statisztikák azt mutatják, hogy a perceptron és a tartóvektor-gép egyaránt tökéletesen osztályozza 

az összes tanulóesetet. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_ann_svm_exp1.xml 

1.7. Kulcsszavak 
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perceptron 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Drop 
Filter 
Graph Explore 
Metadata 
Neural Network 
Support Vector Machine 

2. Mesterséges neurális hálók illesztése 

 

2.1. Leírás 

Ebben a kísérletben több mesterséges neurális hálót tanító algoritmust hasonlítunk össze bináris osztályozási 

feladat esetén a Spambase adatállományon. Meghatározzuk a kapott osztályozóknak az adatállományon mért 

osztályozási pontosságát és áttekintjük a kapcsolódó grafikonok értelmezését. 

2.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

A modellek illesztése előtt az adatállományt partícionáljuk a Data Partition operátorral 60/20/20 százalékos 

arányban tanuló/ellenőrző/teszt állományokra. 

2.3. Kimenet 

Először standard mesterséges neurális hálót illesztünk a NeuralNetwork operátorral, ahol a háló topológiáját 

úgy állítjuk be, hogy többrétegű perceptron legyen, egy rejtett réteget és azon belül 3 rejtett neuront adva meg. 

A kapott modell illeszkedésének jóságát a szokásos statisztikai mutatókkal (téves osztályozási arány, tévesen 

osztályozott esetek száma) és grafikus eszközökkel (válasz és lift görbe) ellenőrizhetjük. 

19.9. ábra - A többrétegű perceptron illeszkedési statisztikái 
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19.10. ábra - A többrétegű perceptron tévesztési mátrixa 

 

19.11. ábra - A többrétegű perceptron modell kumulatív lift görbéje 
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A szokásos illeszkedésvizsgálati eszközök mellett kapunk olyan, csak a mesterséges neurális hálókra 

értelmezhető eredményeket is, mint a neuronok súlyait megjelenítő grafikont és a háló tanításának történetét 

mutató grafikon, ahol a téves osztályozási arány alakulását láthatjuk az iteráció függvényében a tanuló és az 

ellenőrző adatállományon. 

19.12. ábra - A többrétegű perceptron neuronjainak súlyai 

 

19.13. ábra - A többrétegű perceptron tanulási görbéje 
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Hasonló grafikonokat kapunk a másik két neurális háló illesztési operátorra, a DMNeural és a AutoNeural 

operátorokra. Az elsőnél kivétel ez alól az alábbi lépésenkénti optimalizációs statisztika. 

19.14. ábra - Lépésenkénti optimalizációs statisztika a DMNeural operátorra 

 

19.15. ábra - Az AutoNeural operátorral kapott háló neuronjainak súlyai 
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Végezetül, a három modellt a Model Comparison operátorral tudjuk összehasonlítani. Ennek eredményeképpen 

az alábbi statisztikákat és grafikonokat kapjuk. 

19.16. ábra - A neurális hálók illeszkedési statisztikái 
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19.17. ábra - Az osztályozási mátrixok oszlopdiagramjai 

 

19.18. ábra - A neurális hálók kumulatív lift görbéi 
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19.19. ábra - A neurális hálók ROC görbéi 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

A fenti ábrák és statisztikák világosan mutatják, hogy a legjobb modell az első mesterséges neurális háló 

többrétegű perceptron architektúrával, ahol egy rejtett réteg van 3 neuronnal. 
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2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

sas_ann_svm_exp2.xml 

2.7. Kulcsszavak 
 
mesterséges neurális háló 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

2.8. Operátorok 
 

 
Data Source 
 
Model Comparison 
Neural Network 
Data Partition 

3. Tartóvektor-gépek (SVM) illesztése 

 

3.1. Leírás 

Ebben a kísérletben tartóvektor-gépeket (SVM – Support Vector Machine) illesztünk bináris osztályozási 

feladat megoldására a Spambase adatállományra. A célunk az SVM-ben megadható különféle kernel 

függvények (lineáris, polinomiális) összehasonlítása. Meghatározzuk a kapott osztályozóknak az 

adatállományon mért osztályozási pontosságát és áttekintjük a tartóvektor-gépekhez kapcsolódó statisztikai 

mutatók és grafikonok értelmezését. Az modellek illesztését az SVM operátorral hajtjuk végre. 

3.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

A modellek illesztése előtt az adatállományt partícionáljuk a Data Partition operátorral 60/20/20 százalékos 

arányban tanuló/ellenőrző/teszt állományokra. 

3.3. Kimenet 

Először lineáris kernel (mag) függvényű tartóvektor-gépet illesztünk. A kapott modell illeszkedésének jóságát a 

szokásos statisztikai mutatókkal (téves osztályozási arány, tévesen osztályozott esetek száma) és grafikus 

eszközökkel (válasz és lift görbe) ellenőrizhetjük. Ezeket az eszközöket majd a két modell összehasonlításánál 

vesszük szemügyre. Ezentúl az SVM operátor speciális csak a tartóvektor-gépekre értelmezhető eredményeket is 

ad: az SVM illeszkedési statisztikáit és a tartóvektorok listáját. 
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19.20. ábra - A lineáris kernelű SVM illeszkedési statisztikái 

 

19.21. ábra - A lineáris kernelű SVM tévesztési mátrixa 

 

19.22. ábra - A lineáris kernelű SVM tartóvektorai (kivonat) 
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19.23. ábra - A lineáris kernelű SVM Lagrange multiplikátorainak eloszlása 

 

Másodjára polinomiális kernelű tartóvektor-gépet illesztünk az adatállományunkra megvizsgálva azt, hogy így 

mennyivel kapunk jobb modellt. Az SVM operátor beállítása az alábbi ábrán látható 

19.24. ábra - A polinomiális kernelű SVM paraméterei 
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19.25. ábra - A polinomiális kernelű SVM illeszkedési statisztikái 

 

19.26. ábra - A polinomiális kernelű SVM tévesztési mátrixa 



 Osztályozási eljárások 4.  

 237  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

19.27. ábra - A polinomiális kernelű SVM tartóvektorai (kivonat) 

 

A kétféle kernelű tartóvektor-gépet a szokásos statisztikai és grafikus eszközökkel tudjuk összehasonlítani. 

19.28. ábra - A tartóvektor-gépek illeszkedési statisztikái 
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19.29. ábra - A tartóvektor-gépek osztályozási oszlopdiagramjai 

 

19.30. ábra - A tartóvektor-gépek kumulatív lift görbéinek összehasonlítása 
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19.31. ábra - A tartóvektor-gépek kumulatív lift görbéinek összehasonlítása az alap és a 

legjobb viszonylatában 

 

19.32. ábra - A tartóvektor-gépek ROC görbéi 
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3.4. Az eredmények értékelése 

A fenti ábrák és statisztikák világosan mutatják, hogy a polinomiális kernelű tartóvektor-géppel tudunk javítani 

a modell illeszkedésén a lineáris kernelűvel szemben. A téves osztályozási arány 2 százalékkal javul és a lift és 

ROC görbék is szignifikáns javulást mutatnak. A kumulatív lift görbe esetén az első 20-30 százalékos decilisen 

kapunk jobb modellt, míg a ROC görbe már 0-hoz nagyon közeli specifikusság esetén is javulást mutat. 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

sas_ann_svm_exp3.xml 

3.7. Kulcsszavak 
 
tartóvektor-gép (SVM) 
felügyelt tanulás 
osztályozás 

3.8. Operátorok 
 
Data Source 
Model Comparison 
Data Partition 
Support Vector Machine 
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20. fejezet - Osztályozási eljárások 5. 

Együttes módszerek 

1. Együttes módszerek: osztályozók egyesítése 

 

1.1. Leírás 

A kísérlet az együttes módszerek használatát mutatja be az Ensemble operátor szerepeltetésével. Ezzel az 

operátorral felügyelt adatbányászati modellekből tudunk egyesítéssel egy még jobban illeszkedő modellt 

felépíteni. A kísérletben a döntési fa, a logisztikus regresszió és a neurális háló modellekből állítunk elő egy 

egyesített modellt az átlagos szavazás módszerével. A kapott együttes modellt összehasonlítjuk az SVM 

operátorral kapott polinomiális kernelű tartóvektor-géppel (SVM) a téves osztályozási arány alapján a Spambase 

adatállományon. 

1.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

Előkészítésként az adatállományt partícionáljuk 60/20/20 arányban tanuló-, ellenőrző és tesztállományra. 

1.3. Kimenet 

Az együttes osztályozók kiértékeléséhez hasonló eszközök állnak rendelkezésre mint a többi felügyelt 

adatbányászati modellnél: statisztikai mutatók (rosszul osztályozott esetek száma, téves osztályozási arány) és 

grafikonok (válasz és lift görbék stb.). 

20.1. ábra - Az együttes osztályozási modell illeszkedési statisztikái 

 

20.2. ábra - Az együttes osztályozási modell tévesztési mátrixa 
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20.3. ábra - Az együttes osztályozási modell kumulatív lift görbéje 
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A felépített együttes osztályozót összehasonlítjuk egy referenciaként használt polinomiális tartóvektor-géppel. A 

kapott statisztikai és grafikus eredmények alább láthatóak. 

20.4. ábra - Az együttes osztályozási modell és az SVM téves osztályozási rátája 

 

20.5. ábra - Az együttes osztályozási modell és az SVM tévesztési mátrixa 

 

20.6. ábra - Az együttes osztályozási modell és az SVM kumulatív lift görbéje 
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20.7. ábra - Az együttes osztályozási modell, az SVM és a legjobb elméleti modell 

kumulatív lift görbéje 

 

20.8. ábra - Az együttes osztályozási modell és az SVM ROC görbéje 
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1.4. Az eredmények értékelése 

A kísérletből láthatjuk, hogy egyszerű osztályozók összekapcsolásával olyan osztályozóval szemben is 

versenyképes modellt kaphatunk mint a polinomiális SVM. A tévesztési mátrix világosan mutatja, hogy az 

együttes osztályozási modell jobb mint az SVM, de különösen jobb a hamis pozitív eseteken. A kumulatív lift 

görbék is enyhén az együttes modell mellett szólnak, és a ROC görbéje is kicsit az SVM-é felett halad. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_ensemble_exp1.xml 

1.7. Kulcsszavak 
 
együttes módszerek 
felügyelt tanulás 
SVM 
téves osztályozási arány 
ROC görbe 
osztályozás 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Decision Tree 
Ensemble 
Model Comparison 
Neural Network 
Data Partition 
Regression 
Support Vector Machine 

2. Együttes módszerek: zsákolás (bagging) 
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2.1. Leírás 

A kísérlet a zsákolás (bagging) együttes módszerét mutatja be, amellyel felügyelt adatbányászati modellekből 

tudunk a bootstrap aggregálás módszerével egy még jobban illeszkedő modellt felépíteni. Ebben a módszerben 

az eredeti tanuló adatállományból bootstrap módszerrel választunk részmintákat, majd ezekre a részmintákra 

illesztünk egy-egy modellt (a kísérletben ezek döntési fák), végül a felépített modellekből az aggregálás 

módszerével kapjuk meg az egyesített modellt. A kísérletben a bagging ciklust 10-nek állítjuk be, azaz 10 darab 

döntési fát illesztünk 10 különböző részmintára. Az eredményt egy egyszerű döntési fával hasonlítjuk össze, 

amelyet a teljes tanuló adatállományon illesztünk. A zsákolásnál az alaposztályozót az Ensemble operátorral 

adjuk meg, melyet a Start Groups és End Groups operátorok közé foglalunk, ahol a zsákolási ciklus 

nagyságát állítjuk be. 

2.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

Előkészítésként az adatállományt partícionáljuk 60/20/20 arányban tanuló-, ellenőrző és tesztállományra. 

2.3. Kimenet 

A zsákolási osztályozók kiértékeléséhez hasonló eszközök állnak rendelkezésre mint a többi felügyelt 

adatbányászati modellnél: statisztikai mutatók (rosszul osztályozott esetek száma, téves osztályozási arány) és 

grafikonok (válasz és lift görbék stb.). Az egyetlen kiegészítő grafikon a második ábra, ahol a zsákolási 

szakaszokban kapott osztályozók hibája látható, amely esetünkben 10 osztályozó. 

20.9. ábra - A zsákolási osztályozó tévesztési mátrixa 
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20.10. ábra - A zsákolási osztályozó hibagörbéje 
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A felépített zsákolási osztályozót összehasonlítjuk egy referenciaként használt, az egész tanuló adatállományon 

illesztett döntési fával. A kapott statisztikai és grafikus eredmények alább láthatóak. 

20.11. ábra - A zsákolási osztályozó és a döntési fa téves osztályozási aránya 

 

20.12. ábra - A zsákolási osztályozó és a döntési fa tévesztési mátrixa 

 

20.13. ábra - A zsákolási osztályozó és a döntési fa válaszgörbéje 
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20.14. ábra - A zsákolási osztályozó és a döntési fa válaszgörbéje az alaphoz és a 

legjobbhoz hasonlítva 

 

20.15. ábra - A zsákolási osztályozó és a döntési fa ROC görbéje 
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2.4. Az eredmények értékelése 

A kísérletből láthatjuk, hogy a zsákoló osztályozóval egy egyszerű döntési fánál jobban működő modellt 

kaphatunk ha csak az első pár decilisen hasonlítjuk össze a modelleket. Ezt világosan mutatja a tévesztési 

mátrix, a válasz és a ROC görbe. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

sas_ensemble_exp2.xml 

2.7. Kulcsszavak 
 
együttes módszerek 
felügyelt tanulás 
zsákolás 
téves osztályozási arány 
ROC görbe 
osztályozás 

2.8. Operátorok 
 
Data Source 
Decision Tree 
End Groups 
Model Comparison 
Data Partition 
Start Groups 

3. Együttes módszerek: gyorsítás (boosting) 
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3.1. Leírás 

A kísérlet a gyorsítás (boosting) együttes módszerét mutatja be, amellyel felügyelt adatbányászati modellekből 

tudunk egy még jobban illeszkedő modellt felépíteni. A módszer lényege, hogy a rekordok és az osztályozók 

ismételt újrasúlyozásával a tévesen osztályozott esetek kapnak egyre nagyobb hangsúlyt és azokat próbáljuk 

meg a helyes osztályba tenni. A gyorsításban egy alaposztályozót választunk ki, amely lehet döntési fa, 

logisztikus regresszió, neurális háló stb., amelyből több példányt, melyet a gyorsítási ciklus ad meg, építünk fel. 

A kísérletben ez az alaposztályozó a döntési fa. A kísérletben a gyorsítási ciklust 20-nak állítjuk be, azaz 20 

darab döntési fát illesztünk a teljes tanulóhalmazra. Az eredményt egy polinomiális kernelű tartóvektor-géppel 

hasonlítjuk össze, amely egy elismerten hatékony módszer bináris osztályozási feladatokra. A gyorsításnál az 

alaposztályozót az Ensemble operátorral adjuk meg, melyet a Start Groups és End Groups operátorok közé 

foglalunk, ahol a gyorsítási ciklus nagyságát állítjuk be. 

3.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

Előkészítésként az adatállományt partícionáljuk 60/20/20 arányban tanuló-, ellenőrző és tesztállományra. 

3.3. Kimenet 

A gyorsítás módszerével kapott osztályozók kiértékeléséhez hasonló eszközök állnak rendelkezésre mint a többi 

felügyelt adatbányászati modellnél: statisztikai mutatók (rosszul osztályozott esetek száma, téves osztályozási 

arány) és grafikonok (válasz és lift görbék stb.). Az egyetlen kiegészítő grafikon a második ábra, ahol a kapott 

osztályozók hibája látható, amely esetünkben 20 döntési fa. 

20.16. ábra - A gyorsítással kapott osztályozó tévesztési mátrixa 
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20.17. ábra - A gyorsítási modellek hibagörbéje 
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A felépített zsákolási osztályozót összehasonlítjuk egy referenciaként használt, az egész tanuló adatállományon 

illesztett polinomiális tartóvektor-géppel. A kapott statisztikai és grafikus eredmények alább láthatóak. 

20.18. ábra - A gyorsítási osztályozó és az SVM téves osztályozási aránya 

 

20.19. ábra - A gyorsítási osztályozó és az SVM tévesztési mátrixa 

 

20.20. ábra - A gyorsítási osztályozó és az SVM kumulált válaszgörbéje 
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20.21. ábra - A gyorsítási osztályozó és az SVM válaszgörbéje az alap és a legjobb 

viszonylatában 
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20.22. ábra - A gyorsítási osztályozó és az SVM ROC görbéje 

 

3.4. Az eredmények értékelése 

A kísérletből láthatjuk, hogy egy, a gyorsítás módszerével kapott osztályozó versenyképes még egy olyan 

osztályozóval szemben is, mint a polinomiális kernelű tartóvektor-gép, abban az értelemben, hogy bár a téves 

osztályozási rátája rosszabb, az első pár decilisen pontosabb. Ezt világosan mutatják a válasz és a ROC görbék. 

3.5. Videó 
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3.6. Folyamat 

sas_ensemble_exp3.xml 

3.7. Kulcsszavak 
 
együttes módszerek 
felügyelt tanulás 
gyorsítás 
ROC görbe 
osztályozás 

3.8. Operátorok 
 
Data Source 
Decision Tree 
End Groups 
Model Comparison 
Data Partition 
Start Groups 
Support Vector Machine 
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21. fejezet - Asszociációs elemzés 

1. Asszociációs szabályok kinyerése 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg az Extended Bakery adatállomány esetén, hogy hogyan tudunk asszociációs 

szabályokat kinyerni egy tranzakciós adathalmazból. A tranzakciós adathalmazokban a lehetséges elemek közül 

a jelenlévő elemeken van a hangsúly, azaz azokon az elemeken, melyek részét képezik az adott tranzakciónak, 

nem pedig azoknak, melyek hiányoznak belőle. Az Enterprise Miner™-ben az ilyen adathalmazokat 

tranzakciósként kell megadni és tartalmazniuk kell egy ID változót és egy Target célváltozót, amely nominális 

kell, hogy legyen. Az egyes vásárlói kosarakat az ID változó alapján állíthatjuk össze. Az asszociációs (vásárlói 

kosár) elemzést a Market Basket operátorral hajthatjuk végre. Először kinyerjük az adathalmazban előforduló 

gyakori elemhalmazokat, majd ezekre alapozva az érvényes asszociációs szabályokat. 

1.2. Bemenet 

Extended Bakery [Extended Bakery] 

1.3. Kimenet 

Az adatállomány 20000 rekordot tartalmazó verzióján alkalmazva a Market Basket operátort az alábbi 

eredményeket kapjuk. 

21.1. ábra - A tételek listája 
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21.2. ábra - Az asszociációs szabályok a támogatottság és megbízhatóság függvényében 

 

21.3. ábra - A lift értékek grafikonja 
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1.4. Az eredmények értékelése 

A gyakori elemhalmazok alapján létrehozhatjuk a megfelelő asszociációs szabályokat. Beállíthatjuk, hogy 

milyen kritériumoknak megfelelő szabályokat kívánunk érvényesnek tekinteni – alapesetben egy elvárt 

megbízhatósági (konfidencia) szintet húzhatunk meg a szabályokhoz, de más értékek alapján is végezhetünk 

szűrést. A létrejött szabályok alapján mélyebb következtetések vonhatók le az adatok közötti összefüggéseket 

illetően, ennek segítésére elérhető többek között a létrejött szabályok táblázatos ábrázolása, melyben különböző 

szűrések segítségével válogathatjuk ki a számunkra érdekes szabályokat, például a kimenetel, vagy a 

megbízhatóság szerint. 

21.4. ábra - A generált asszociációs szabályok listája 

 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_assoc_exp1.xml 
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1.7. Kulcsszavak 
 
gyakori elemhalmazok 
asszociációs szabályok 
tranzakciós adatok 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Market Basket 
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22. fejezet - Klaszterezés 1. 

Klasszikus módszerek 

1. Klaszterezés - K-közép módszer 

 

1.1. Leírás 

A folyamat az Aggregation adatállományon mutatja be a K-közép klaszterező algoritmus működését és 

szemlélteti a különböző paraméterek megválasztásának fontosságát. Ezt a klaszterező algoritmust a Cluster 

operátorral futtathatjuk le. 

1.2. Bemenet 

Aggregation [SIPU Datasets] [Aggregation] 

Az adatállomány 788 kétdimenziós vektort tartalmaz, melyek 7 különálló csoportot alkotnak. A feladat ezeknek 

a csoportoknak – klasztereknek – feltárása. A feladat nehézségét a pontok elhelyezkedése adja, kisebb illetve 

nagyobb pontfelhők találhatóak a térben egymástól különböző távolságban. A megjelenítést a Graph Explore 

operátorral végeztük. 

22.1. ábra - Az Aggregation adatállomány 
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1.3. Kimenet 

A beolvasás után behúzzuk a  Cluster operátort és ott elvégezzük az alábbi beállításokat. Kiválasztjuk, hogy a 

felhasználó adhassa meg a klaszterek számát, majd beállítjuk, hogy 7 klasztert keressen az algoritmus a fenti 

ábra alapján. 

22.2. ábra - A  Cluster operátor beállításai 
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Az eredményt szintén a Graph Explore operátorral tudjuk jól megjeleníteni. Látható, hogy az algoritmus 

feltárta a felső illetve jobboldali pontfelhőket, azonban az alsó ponthalmazon rosszul szerepelt. 

22.3. ábra - A K-közép klaszterezés eredménye 7 klaszter mellett 
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Próbáljunk meg egy másik paraméterezést, ahol a kezdő klaszter középpontok megválasztását a MacQueen 

módszerre állítjuk és a klaszter középpontok közötti távolságok minimuma 9. 

22.4. ábra - A MacQueen-féle klaszterezés paraméter beállításai 

 

Láthatjuk hogy ezzel a paraméterezéssel az eredmény pontosabb lett, egyedül a baloldali alsó ponthalmaznál 

láthatunk még nagyobb hibát. Ezt már csak jóval haladottabb módszerrel tudnánk korrigálni. 

22.5. ábra - A MacQueen-féle klaszterezés végeredménye 
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Végezetül nézzük meg, hogy mi történik ha egy kicsivel nagyobbra vesszük az előállítandó klaszterek számát, 

ami legyen mondjuk 8. Annyi változás történik, hogy ekkor már megtalálja a baloldalt alul lévő két kis klasztert, 

azonban háromfelé vágja a mellettük lévő nagyobb klasztert és kettévágja a jobboldali felső klasztert. 

22.6. ábra - A klaszterezés eredménye 8 klaszter választása esetén 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

A kísérlet alapján láthatjuk, hogy már az olyan legegyszerűbb klaszterező algoritmus mint a K-közép módszer is 

képes az egyszerűbb összefüggések feltárására és amennyiben jól választjuk meg az algoritmus paramétereit az 
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eredmények pontosíthatóak is. Emellett a Cluster operátor számos vizualizációs funkcióval rendelkezik, 

amelyek segítik az eredmények értékelését. 

22.7. ábra - A  Cluster operátor eredményablaka 

 

A fenti ábrán a Result menüpont kiválasztása után feljövő, a legfontosabb eredményeket összegző ablakokat 

láthatjuk. Baloldalt felül az egyes klaszterek (szegmensek) összetétele látszik az input attribútumok szerint, 

baloldalt alul a klaszterek nagyságát mutatja egy kördiagram. Jobboldalt felül az egyes klaszterek statisztikái 

olvashatóak, míg jobboldalt alul az output lista látható. Ezek egyenként is kinagyíthatóak. A sok további eszköz 

közül az alábbi kettőt emelnénk ki. 

22.8. ábra - A klaszterek átlagait mutató pontdiagram 

 

A fenti ábra az egyes klaszterek középpontjait mutatja a teljes átlaggal együtt az egyes attribútumok mentén. 

Végül az alábbi ábra a klaszterekre felépült döntési fát mutatja, amelyet úgy kapunk, hogy a létrejövő 

klaszterváltozó mint egy célváltozó szerint megoldunk egy osztályozási feladatot egy döntési fa illesztésével. 
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22.9. ábra - A klaszterezés döntési fája 

 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_clust_exp1.xml 

1.7. Kulcsszavak 
 
K-közép módszer 
paraméterválasztás 
klaszteranalízis 

1.8. Operátorok 
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Cluster 
Data Source 
Graph Explore 

2. Klaszterezés - Hierarchikus összevonó módszerek 

 

2.1. Leírás 

A folyamat a Maximum Variance (R15) adatállományon mutatja be a hierarchikus összevonó klaszterező 

algoritmus működését. Ezt a klaszterező algoritmust a Cluster operátorral futtathatjuk le. 

2.2. Bemenet 

Maximum Variance (R15) [SIPU Datasets] [Maximum Variance] 

Az adatállomány 600 kétdimenziós vektorból áll, melyek 15 csoportba tömörülnek. A pontok a (10, 10) 

koordinátájú központ körül helyezkednek el, a központtól távolodva egyre távolabb egymástól. A feladat 

nehézségét az adja, hogy a központ körüli csoportok szinte egybeolvadnak. Az alábbi ábrán a pontokat 

jelenítettük meg, a különböző csoportokat eltérő színnel színezve. 

22.10. ábra - A Maximum Variance (R15) adatállomány megjelenítése 
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2.3. Kimenet 

Először az átlagos kapcsolású összevonó hierarchikus módszert alkalmaztuk. Ekkor a klaszterek közötti 

távolságot a klaszterelemek páronkénti távolságainak átlagaként számolja az algoritmus. Az eredmények az 

alábbi ábrán láthatóak. 

22.11. ábra - Az átlagos kapcsolású hierarchikus klaszterezés eredménye 

 

A klaszterezés jóságát visszamérhetjük úgy, hogy az eredeti csoportképző Class attribútumot és a klaszterezés 

után létrejövő klasztertagságot tartalmazó Segment attribútumot egy térbeli oszlopdiagramon ábrázoljuk. 

Látható, hogy egy permutációtól eltekintve a sorok, két rekord kivételével lényegében megfelelnek az 

oszlopoknak. 
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22.12. ábra - A klaszterezés kiértékelése térbeli oszlopgrafikonnal 

 

Egy másik hierarchikus összevonó módszer a Ward módszer. Ennek használatával az alábbi eredményeket 

kapjuk. 

22.13. ábra - A Ward-féle hierarchikus klaszterezés eredménye 
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2.4. Az eredmények értékelése 

A folyamat bemutatta, hogy ahol viszonylag nagyszámú a lehetséges klaszterek száma ott érdemes az 

automatikus klaszterező eljárások valamelyikét választani. A SAS® Enterprise Miner™ben erre a célra az 

összevonó hierarchikus klaszterezés áll rendelkezésre, azonbelül is többféle módszerrel. A kísérlet azt is 

mutatja, hogy az összevonás módjának megválasztása nem mindig van kihatással a létrejövő klaszterekre. A 

javasolt klaszterszámot a SAS a CCC grafikon vizsgálatával dönti el, lásd az alábbi ábrát. 

22.14. ábra - Az automatikus klaszterezés CCC grafikonja 

 

Emellett egy a klaszterek elhelyezkedését sematikusan megjelenítő ún. proximitási diagramot is kapunk, amely 

jól láthatóan hasonlít a korábban kapott, klasztereket ábrázoló, pontdiagramokhoz. 

22.15. ábra - Az automatikus klaszterezés proximitási grafikonja 
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2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

sas_clust_exp2.xml 

2.7. Kulcsszavak 
 
hierarchikus összevonó módszerek 
átlagos kapcsolás 
Ward módszer 
CCC grafikon 
klaszteranalízis 

2.8. Operátorok 
 
Cluster 
Data Source 
Graph Explore 

3. Klaszterezés - Módszerek összehasonlítása 
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3.1. Leírás 

A kísérlet a Cluster operátor révén a Maximum Variance (D31) adatállomány segítségével mutatja be az 

automatikus és a rögzített számú klaszterezés közötti különbségeket. 

3.2. Bemenet 

Maximum Variance (D31) 

Az adatállomány 3100 kétdimenziós vektort tartalmaz, melyek 31 csoportban tömörülnek. 

22.16. ábra - A Maximum Variance (D31) adatállomány 

 

3.3. Kimenet 
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Először egy automatikus klaszterezést hajtunk végre a Class attribútumot figyelmen kívül hagyva. Az 

algoritmus az eredeti csoport számmal megegyező 31 klasztert talál. A kapott klasztereket az alábbi ábrán 

láthatjuk: 

22.17. ábra - Az automatikus klaszterezés eredménye 

 

A kapott klaszterszám helyességét jól mutatja a CCC grafikon. 

22.18. ábra - Az automatikus klaszterezés CCC grafikonja 

 

A klaszterek sematikus elrendezését mutatja az alábbi proximitási ábra. 
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22.19. ábra - Az automatikus klaszterezés proximitási ábrája 

 

A CCC grafikon alapján kipróbálhatunk egy olyan klasztermodellt, amelyben 9 klaszter van. Ezt a K-közép 

módszer Ward-féle változatával tudjuk megtenni. Ennek eredménye látható az alábbi két ábrán a létrejövő 

klasztereket egy pontdiagramon és a proximitási grafikonon ábrázolva. 

22.20. ábra - A K-közép klaszterezés eredménye 

 

22.21. ábra - A K-közép klaszterezés proximitási ábrája 
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Ezután az ún. szegmens profilozás révén megvizsgálhatjuk a létrejövő klasztereket abból a szempontból, hogy 

az egyes input változók hogyan határozzák meg a klasztereket. 

22.22. ábra - Az egyes szegmensek (klaszterek) profiljai 
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3.4. Az eredmények értékelése 

A kísérletből láthatjuk, hogy viszonylag nagy számú és egymáshoz közel lévő, de azért gömb alakú csoport 

esetén is képes az automatikus klaszterezés megtalálni a helyes klaszterszámot. Amennyiben ezt túl nagynak 

találnánk úgy a CCC grafikon vizsgálatával, alkalmas töréspontot keresve, ezt a számot ésszerű nagyságúra 

tudjuk csökkenteni. 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

sas_clust_exp3.xml 

3.7. Kulcsszavak 
 
automatikus klaszterezés 
K-közép módszer 
klaszter profilozás 
CCC grafikon 
klaszteranalízis 
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3.8. Operátorok 
 
Cluster 
Data Source 
Graph Explore 
MultiPlot 
Segment Profile 
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23. fejezet - Klaszterezés 2. 

Fejlettebb módszerek 

1. Haladottabb klaszterezés - Attribútum klaszterezés 
SVM-mel 

 

1.1. Leírás 

A folyamat az Spambase adatállományon mutatja be azt, hogy hogyan klaszterezhetjük az attribútumokat a 

Variable Clustering operátorral, amennyiben sok van belőlük és alkalmazhatunk utána valamilyen felügyelt 

adatbányászati módszert, osztályozhatjuk például az emailjeinket spam és nem-spam kategóriákra. 

1.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

Az adatállomány 4601 rekordot és 58 attribútumot tartalmaz, melyek 2 csoportba rendeződnek a Class változó 

alapján, amely a spam emaileket azonosítja (1 ha az adott rekord spam és 0 ha nem az). Az adatállományban 

rejlő kihívást az jelenti, hogy az attribútumok száma viszonylag nagy, amely lassíthatja a tanulást. A kísérlet 

arra mutat rá, hogy az attribútumok egy alkalmas klaszterezésével lényegében ugyanolyan jó modellt kaphatunk, 

mint az eredeti adatállományon. 

1.3. Kimenet 

Az attribútum klaszterezés során az adatállomány oszlopait klaszterezzük hierarchikus módszerrel, hogy 

csökkentsük az adatállomány dimenzióját. Ennek legfontosabb paramétere a Maximum Cluster, mellyel a 

maximális klaszterszámot állíthatjuk be. Hasonló hatást eredményező paraméterek a sajátértékek maximális 

száma és a magyarázott szórás. Szintén választhatunk a között, hogy a korrelációs vagy a kovariancia mátrixot 

kívánjuk elemezni. A kapott eredmények közül az egyik legfontosabb a hierarchikus klaszterezés folyamatát 

megjelenítő dendrogram: 

23.1. ábra - Az attribútum klaszterezés dendrogramja 
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A létrejövő klaszterek és az eredeti változók viszonyát jelenti meg az alábbi gráf: 

23.2. ábra - A klaszterek és attribútumok gráfja 

 

Az egyes klaszterek tagjait, hogy melyik eredeti attribútum melyik klaszterbe kerül, listázza ki az alábbi ábra. 

23.3. ábra - A klaszterek felépítése 
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A klaszterek kialakításában a legfontosabb szerepet az eredeti attribútumok közötti korreláció (kovariancia) 

játssza. Azok az attribútumok fognak majd egy klaszterbe kerülni, amelyek között nagy a korreláció. Ezt jelenti 

meg az alábbi ábra: 

23.4. ábra - Az attribútumok korrelációs ábrája 
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Azt is megvizsgálhatjuk, hogy az egyes változók mennyire korrelálnak a létrejövő új klaszterváltozókkal. Az 

alábbi ábrán a dollár speciális karakter változójának korrelációs oszlopdiagramja látható. 

23.5. ábra - Egy attribútum és a klaszterek közötti korreláció 
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Az attribútumok klaszterezése után SVM modellt illesztettünk a Class bináris változóra a létrejövő 19 új 

klaszterattribútumot használva, majd a kapott eredményt összehasonlítottuk azzal, amikor ugyanazt a modellt 

közvetlenül az eredeti 58 attribútumra illesztettük. Az alábbi eredmények azt mutatják, hogy hasonló 

teljesítményű modelleket kaptunk. Az osztályozási oszlopdiagramok hasonló osztályozási mátrixot mutatnak: 

23.6. ábra - Az SVM modellek osztályozási oszlopdiagramjai 

 

A válaszgörbe egyes helyeken jobban viselkedik a klaszterezett attribútumokon mint az eredetieken. 

23.7. ábra - Az SVM modellek válaszgörbéi 

 

Ha a kumulatív lift függvényeket hasonlítjuk össze a referencia és az elérhető legjobb lift függvények 

viszonylatában, akkor szintén hasonló viselkedést láthatunk. 

23.8. ábra - Az SVM modellek kumulatív lift függvényei 
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Végezetül a ROC görbék is nagyon hasonlóak. 

23.9. ábra - Az SVM modellek ROC görbéi 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

Amennyiben nagyon sok input attribútumunk van egy felügyelt adatbányászati modell tanításánál, amely így a 

tanítást nagyon lassúvá teszi, akkor érdemes az attribútumok klaszterezésével csökkenteni a dimenziót. Az 

eredményül kapott modell magyarázó ereje általában nem sokkal rosszabb, mint az eredeti attribútumokra 

illesztett modellé. 

1.5. Videó 
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1.6. Folyamat 

sas_clust2_exp1.xml 

1.7. Kulcsszavak 
 
attribútum klaszterezés 
dendrogram 
hierarchikus klaszterezés 
klaszteranalízis 
ROC görbe 
SVM 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Model Comparison 
Support Vector Machine 
 

2. Haladottabb klaszterezés - SOM és VQ 

 

2.1. Leírás 

A folyamat a Maximum Variance (R15) adatállományon mutatja be a Kohonen-féle vektor-kvantálás (VQ) és 

önszervező hálók (SOM) algoritmusok működését. Az algoritmusokat a SOM/Kohonen operátoron keresztül 

tudjuk elérni. 

2.2. Bemenet 

Maximum Variance (R15) [SIPU Datasets] [Maximum Variance] 

Az adatállomány 600 kétdimenziós vektorból áll, melyek 15 csoportba tömörülnek. A pontok a (10, 10) 

koordinátájú központ körül helyezkednek el, a központtól távolodva egyre távolabb egymástól. A feladat 

nehézségét az adja, hogy a központ körüli csoportok szinte egybeolvadnak. Az alábbi ábrán a pontokat 

jelenítettük meg, a különböző csoportokat eltérő színnel színezve. 

23.10. ábra - A Maximum Variance (R15) adatállomány pontdiagramja 
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2.3. Kimenet 

Először a Kohonen-féle vektor-kvantálás módszerét alkalmaztuk. Összesen 10 klaszter jön létre. Az eredmények 

az alábbi ábrán láthatóak. 

23.11. ábra - A Kohonen-féle vektor-kvantálás eredménye 

 

A klaszterek nagyságának az arányát megjeleníthetjük egy egyszerű kördiagrammal: 

23.12. ábra - A klaszternagyságok kördiagramja 
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Egy táblázat kiírja az összes, klasztereket jellemző statisztikát, úgymint a klasztergyakoriságot, a klaszter 

szórását, a klaszter középpontjától mért legnagyobb távolságot, a szomszédos klaszter sorszámát és az attól mért 

távolságot. 

23.13. ábra - A klasztereket leíró statisztikák 

 

Ezután a Batch SOM algoritmust alkalmaztuk ugyanerre az adatállományra. Ekkor meg kell adni a sor és oszlop 

szegmensek számát, ahol is mi 6-ot választottunk. Az eredményeket az alábbi két ábra mutatja. Az első a 

SOM/Kohonen operátor sematikus grafikonja a létrejött hálóról, a színezés az egyes cellák gyakoriságát mutatja. 

23.14. ábra - A SOM grafikus képe 
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A második egy pontdiagram, amely az eredeti input attribútumok terében mutatja a létrejövő klasztereket. 

23.15. ábra - A SOM eredményének pontdiagramja 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

A kísérlet bemutatja, hogy hogyan használhatunk két olyan nem felügyelt adatbányászati módszert, mint a 

vektor-kvantálás és az önszervező hálók. A módszerek különösen hatékonyak 2 dimenziós adatok vizsgálatánál, 

de magasabb dimenzióban is, fontos prototípus módszerekként, jelentősen egyszerűsíthetik a további elemzést. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 

sas_clust2_exp2.xml 

2.7. Kulcsszavak 
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vektor-kvantálás 
önszervező hálók 
klaszteranalízis 

2.8. Operátorok 
 
Data Source 
Graph Explore 
Self-organizing Map 
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24. fejezet - Regresszió folytonos 
célváltozóra 

1. Logisztikus regresszió 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Spambase adatállomány esetén, hogy hogyan illeszthetünk regressziós modellt 

egy bináris célváltozójú adathalmazra. A hagyományos lineáris regresszió erre nem alkalmas bár a Regression 

operátor ezt is felajánlja. E helyett a logisztikus regresszió módszerét kell használnunk, amelyet automatikusan 

ki is választ ez az operátor. Itt több ún. link függvény között választhatunk: logit, melyről a nevét is kapta az 

eljárás, probit illetve komplementáris logit. Ezek között nem jelentős a különbség. Az Enterprise Miner™ egy 

másik operátort is nyújt regresszióra, a Dmine Rgeression operátorral ún. lépésenkénti regressziót 

végezhetünk mely során sorban kerülnek bevonásra a legszignifikánsabb input változók. 

1.2. Bemenet 

Spambase [UCI MLR] 

1.3. Kimenet 

A logisztikus regressziós modell illesztése után a bináris osztályozási feladatoknál szokásos statisztikai 

mutatókat és grafikonokat kapjuk eredményül. Ezek közül csak a tévesztési mátrixot mutatjuk itt, a többi majd a 

regressziós modellek összehasonlításánál lesz látható. 

24.1. ábra - A logisztikus regresszió tévesztési mátrixa 
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A szokásos eszközökön túl a regressziós operátorok megmutatják még az input változók fontosságát is a 

felépített regressziós modell a hatásgrafikonnal. 

24.2. ábra - A logisztikus regresszió hatásgrafikonja 

 

A hagyományos regresszió analízis mellett az Enterprise Miner™ egy másik operátort is biztosít az ún. 

lépésenkénti regresszió végrehajtása számára. Ez a Dmine Rgeression operátor. Ennek eredményeit láthatjuk 

az alábbi ábrákon 

24.3. ábra - A lépésenkénti logisztikus regresszió tévesztési mátrixa 
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24.4. ábra - A lépésenkénti logisztikus regresszió hatásgrafikonja 

 

A két regressziót össze tudjuk hasonlítani a szokásos módon a Model Comparison operátor révén. Ennek az 

összehasonlításnak az eredményei az alábbi ábrák. 

24.5. ábra - A logisztikus regressziós modelleket összehasonlító statisztikai mutatók 
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24.6. ábra - A logisztikus regressziós modellek osztályozási oszlopdiagramjai 

 

24.7. ábra - A logisztikus regressziós modellek kumulatív lift görbéi 
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24.8. ábra - A logisztikus regressziós modellek ROC görbéi 

 

1.4. Az eredmények értékelése 

Az illeszkedési statisztikák és a ROC görbe világosan mutatja a teszthalmazon, hogy logisztikus regressziós 

modell jobb mint a lépésenkénti logisztikus regressziós modell. 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_regr_exp1.xml 
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1.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
bináris célváltozó 
logisztikus regresszió 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Dmine Regression 
Model Comparison 
Data Partition 
Regression 

2. Többértékű célváltozó előrejelzése regresszióval 

 

2.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Wine adatállomány esetén, hogy hogyan illeszthetünk regressziós modellt egy 

diszkrét de nem bináris célváltozót tartalmazó adathalmazra, majd végezhetünk el egy osztályozási feladatot a 

modell alapján kapott becslésekkel. Az illesztett regressziós modell attól függ, hogy milyen mérési skálán adott 

a diszkrét célváltozó. Amennyiben a célváltozó névleges (nominális) úgy egyenként illeszt a Regression 

operátor bináris logisztikus modelleket úgy, hogy egy kiválasztott referencia célosztályhoz viszonyítja a többi 

osztályát a diszkrét célváltozónak. Ezzel szemben, ha a célváltozó sorrendi (ordinális) akkor egy közös 

logisztikus regressziós modell illesztésére kerül sor, ahol csak a konstans paraméterek különböznek, de az input 

változók együtthatói közösek. (Szemben a nominális esettel, ahol ezek az együtthatók is különbözőek.) 

2.2. Bemenet 

Wine [UCI MLR] 

2.3. Kimenet 

A regressziós modell létrehozásához több regresszió típus közül választhatunk, mint pl. a lineáris vagy a 

logisztikus regresszió. Ezek közül a logisztikus regressziót használjuk a folyamatban. Ezt be se kell állítani, már 

az input állománynál megadott metaadatok alapján felismeri ezt a rendszer. Természetesen lehetséges ezt 

felülírni és lineáris regresszió végrehajtását kikényszeríteni, de ennek értelme sincs, meg ezután a Model 

Comparison operátor sem használható más diszkrét felügyelt modellekkel való összehasonlításra. A modell 

illeszkedését a már jól ismert statisztikai mutatókon és grafikonokon keresztül vizsgálhatjuk. 

24.9. ábra - A logisztikus regresszió tévesztési mátrixa 
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Az osztályozási oszlopdiagramon jól látható, hogy a létrejött modell tökéletes a tanulóállományon és viszonylag 

kis hibával bír az ellenőrző állományon. 

24.10. ábra - A logisztikus regresszió osztályozási oszlopgrafikonja 
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A szokásos illeszkedésvizsgálati eredményeken túl a Regression operátor egy oszlopgrafikonon megmutatja az 

input változók fontosságát a felépített regressziós modellekben. Minél nagyobb együttható tartozik egy input 

változóhoz, az annál erősebben magyarázza a célváltozót. Az ordinális esetben egy, míg a nominális esetben a 

célváltozó különböző értékei mínusz egy számú ilyen oszlopgrafikon jön létre. Mivel a Class változó három 

értékű, így az alábbi ábrán két ilyen oszlopgrafikon látható. 

24.11. ábra - A logisztikus regresszió hatásgrafikonja 

 

2.4. Az eredmények értékelése 

A tanulóhalmaz rekordjai alapján létrehozott regressziós modellt alkalmazva az ellenőrző adathalmazra a fenti 

eredmények mutatják, hogy többértékű diszkrét célváltozó esetén is viszonylag nagy pontosságú modell építhető 

a Regression operátor segítségével. Megjegyezzük, hogy a tárgyalt problémára a Dmine Regression operátor 

nem alkalmazható. 

2.5. Videó 

 

2.6. Folyamat 
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sas_regr_exp2.xml 

2.7. Kulcsszavak 
 
osztályozás 
nominális és ordinális célváltozó 
logisztikus regresszió 

2.8. Operátorok 
 
Data Source 
Data Partition 
Regression 

3. Felügyelt adatbányászati modellek folytonos 
célváltozóra 

 

3.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Concrete Compressive Strength adatállomány esetén, hogy hogyan illeszthetünk 

felügyelt adatbányászati modelleket egy folytonos célváltozójú adathalmazra. Erre a feladatra egyaránt alkalmas 

a Regression operátor, amellyel lineáris regressziót illeszthetünk, de használhatjuk a döntési fák módszerét a 

Decision Tree operátorral vagy a neurális hálók módszerét a Neural Network operátorral. Mindegyik 

esetben egy folytonos mérési skálán mért célváltozót kell kiválasztani. A feladatban a célváltozó a Concrete 

compressive strength. 

3.2. Bemenet 

Concrete Compressive Strength [UCI MLR] [Concrete] 

Az előfeldolgozási szakaszban elvégezzük az adatállomány partícionálást 60/20/20 százalékos arányban tanuló, 

ellenőrző és teszt adatállományra. 

3.3. Kimenet 

A kapott modellek összehasonlítása lényegesen eltér a diszkrét vagy bináris célváltozóknál használatos 

eszközökétől. A statisztikai mutatók közül az átlagos négyzetes hibát vagy annak négyzetgyökét illetve az 

információs kritériumokat tudjuk használni (AIC, SBC). Grafikus eszközként most nem áll rendelkezésre a lift 

görbe és az osztályozási oszlopdiagram. Ezek helyett használhatjuk az előrejelzések átlagait ábrázoló 

grafikonokat. 

24.12. ábra - A kapott modellek statisztikái a teszthalmazon 
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Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a neurális háló és a lineáris regresszió viszonylag hasonlóan viselkedik. 

24.13. ábra - A kapott modellek összehasonlítása az előrejelzések átlagai alapján 

 

24.14. ábra - A megfigyelt és az előrejelzett átlaggörbék viszonya modellekként 
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Az alábbi görbéken az a jó ha minél közelebb vagyunk a diagonális egyeneshez. 

24.15. ábra - A modell pontszámok alakulása 
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Az összehasonlítások mellett egyenként is meg tudjuk vizsgálni az egyes modelleket. Alább a felépített döntési 

fa látható, amely az F statiszika alapján jön létre. 

24.16. ábra - A folytonos célváltozóra kapott döntési fa 
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A neurális hálónál pedig megjeleníthetjük a neuronok súlyait. 

24.17. ábra - A neurális háló tanítás utáni súlyai 
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3.4. Az eredmények értékelése 

Mind a statisztikai mutatók, mind a grafikus eszközök azt mutatják, hogy a neurális hálós modell illeszkedik a 

legjobban. 

3.5. Videó 

 

3.6. Folyamat 

sas_regr_exp3.xml 

3.7. Kulcsszavak 
 
felügyelt tanítás 
folytonos célváltozó 
döntési fa 
lineáris regresszió 
neurális háló 
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3.8. Operátorok 
 
Data Source 
Decision Tree 
Model Comparison 
Neural Network 
Data Partition 
Regression 
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25. fejezet - Rendellenesség-keresés 

1. Kiugró értékek keresése 

 

1.1. Leírás 

A folyamat azt mutatja meg a Concrete Compressive Strength adatállomány esetén, hogy hogyan szűrhetünk ki 

kiugró értékeket különböző kritériumok alapján a Filter operátorral. Ezt tehetjük például az átlagtól vett 

négyzetes vagy abszolút eltérés alapján, de használhatjuk a modális centrumot is. A kísérletben az átlagtól vett 

kétszeres szórásnál jobban eltérő rekordokat szűrjük ki. 

1.2. Bemenet 

Concrete Compressive Strength [UCI MLR] [Concrete] 

1.3. Kimenet 

Látható, hogy a fenti beállítással jelentős számú kiugró értéket szűrhetünk ki. 

25.1. ábra - A kiugró értékek szűrése előtti és utáni statisztikák 
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25.2. ábra - Az előrejelzett átlag a két döntési fa alapján 

 

25.3. ábra - A nyertes döntési fa sematikus ábrája 
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1.4. Az eredmények értékelése 

Az alábbi összehasonlításnál jól látható, hogy a szűrés után illesztett döntési fa hibája lényegesen kisebb mint a 

teljes adatállományon illesztett döntési fáé. Így alkalmas esetekben a kiugró értékek eltávolítása képes javítani a 

felügyelt modellek hatékonyságát. 

25.4. ábra - Az illesztett két döntési fa összehasonlítása 

 

1.5. Videó 

 

1.6. Folyamat 

sas_anomaly_exp1.xml 

1.7. Kulcsszavak 
 
kiugró értékek 
outlier 
adatok előfeldolgozása 
adatok tisztítása 

1.8. Operátorok 
 
Data Source 
Decision Tree 
Filter 
Graph Explore 
Model Comparison 
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