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O błędach klasyfikacji 

1. Wstęp i streszczenie. W niniejszej pracy zaproponowana zostanie pewna metoda oceny 
błędów klasyfikacji. Rozważania dotyczyć będą sytuacji, gdy pewien zbiór obiektów klasyfi-
kowany jest na szereg wzajemnie wyłączających się kategorii, przy czym interesuje nas ocena 
liczby błędnych zaklasyfikowań w przypadku, kiedy orzekanie o poprawności zaklasyfiko-
wania dla poszczególnych obiektów jest z jakichś powodów trudne lub niemożliwe. 

Przy pewnych założeniach można wówczas ocenić liczbę błędów (a dokładniej: średnie 
prawdopodobieństwo błędnego zaklasyfikowania) obserwując liczbti, identycznych zaklasyfi-
kowań przy poddaniu elementów zbioru powtórnej klasyfikacji'. 

2. Definicja klasyfikacji. Rozważmy najprostszą sytuację, mianowicie klasyfikacji dokony-
wanej przez pojedynczą osobtt, (lub urządzenie), którą można opisać w postaci układu 

(1) :Jl =(A,<?, :l'), 
gdzie 

1) A jest pewnym niepustym zbiorem, którego elementy będą interpretowane jako obiek-
ty poddawane klasyfikacji; 

2) e = {C0 , C1 , „.} jest skończonym lub przeliczalnym zbiorem, którego elementy będą 
nazywane kategoriami taksonomicznymi. Załóżymy przy tym, że e ma co najmniej dwa ele-
mentv; 

s} X= {X(i), a€ A, i= 1, 2, „.} jest rodziną zmiennych losowych o wartościach w zbio-a 
rze e, określonych na pewnej przestrzeni probabilistycznej. Wartości zmiennych losowych 
X~i), i= 1, 2, .„ reprezentują obserwacje zaklasyfi~owań obiektu a przez rozważaną osobę 
czy urządzenie w kolejnych próbach. Tak więc, X~')= Ck oznacza zdarzenie „w i-tej próbie, 
obiekt a został zaklasyfikowany do kategorii Ck''. 

Przed sformułowaniem założeń o zmiennych losowych rodziny a', wprowadzimy jeszcze 
następującą definicj(f_: układ 

(2) <.?l, '{)) 
gdzie :Jl,= (A, e, X) jest opisane przez ( 1), podczas gdy '{J: A ~ e, będziemy nazywali kla-
syfikacją z zadaną taksonomią. Wartość '{J(a) będzie interpretowana jako (prawdziwa) katego-
ria taksonomiczna obiektu a. 

Typowym przykładem taksonomii typu (1), tj. bez zadanej taksonomii, może być ocenia-
nie prac egzaminacyjnych; przykładem klasyfikacji typu (2) może być diagnoza lekarska. 

Dla sformułowania założeń o zmiennych losowych rodziny.X, oznaczmy przez I zbiór 
indeksów i zmie:unych X~i). Przyjmiemy 
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ZAŁOŻENIE 1. jeżeli U1 , U2 CA X I oraz U1 n U2 = </), to rodziny zmiennych loso· 
wych 

{x(i), (a, i) € ui} 
a oraz 

są niezależne. 

z założenia tego wynika natychmiast niezależność parami: jeżeli (a, i) =I= (b," j) to x~i) 
oraz xf) są niezależne. Tak więc w szczególności, dla każdego a €A zmienne losowe xii), 

i= 1, 2, ... są, niezależne.Jak wiadomo jednak (por. np. ( 2 ]), niezależność wszystkich par 

(X~i), X~)) nie pociąga za sobą pełnej niezależności wymaganej w założeniu 1. 

Przyjmiemy ponadto 
ZAŁOŻENIE 2. Dla każdego a €A zmienne losowe xU), i€ I mają jednakowy rozkład. a 
W praktyce, uzyskanie obserwacji dostatecznie długich ci;igów X~ 1), X~2 ), ... , tj. ciągów 

zaklasyfikowań tego samego obiektu a jest trudne, jeżeli nie wręcz niemożliwe (w szczególno-
ści gdy klasyfikacji dokonuje człowiek, a nie jakieś urządzenie). Ponadto, nawet gdyby obser-
wacje takie były możliwe, traktowanie długich ciągów zaklasyfikowań tego samego obiektu 
jako realizacji ciągów niezależnych zmiennych losowyt:h o tym samym rozkładzie byłoby nie-
realistycznym uproszczeniem, ze względu na efekty zapamiętywania i uczenia się. W niniej-
szej pracy przyj<l_te wobec tego będzie „kompromisowe" założenie o rodzinie~. mianowicie 

ZAŁOŻENIE 3. Dla każdego a€ A rodzina$ zawiera jedynie cztery zmienne losowe 

X~ 1) , ... , X~ 4 ) (tzn. I = { 1 , 2, 3, 4} ) . 

3. Ocena klasyfikacji w przypadku braku taksonomii. Oznaczmy 

(3) 

Na mocy założenia 2, prawdopodobieństwo to nie zależy od i. Ponadto, przyjmijmy 

(4) 

(5) 

u(a) = LPk (a). 
k 

Z założeń 1 i 2 wynika, że dla i =I= j mamy 

czyli że u(a) jest prawdopodobieństwem, że obiekt a zostanie zaklasyfikowany jednakowo 
w dwóch różnych próbach. 

Wydaje się, że w przypadku klasyfikacji bez zadanej taksonomii, a więc wtedy gdy nie 
ma sensu mówić o prawdziwej kategorii taksonomicznej obiektu, rozsądną miarą jakości kla-
syfikacji (względem obiektu a) jest wielkość u(a). 

Jasne jest, że przy przyjc;,tych założeniach dotyczących obserwowalności, oszacowanie 
wartości u(a) dla ustalonego a€ A nie jest możliwe. Istotnie, mając do dyspozycji jedynie 

obserwacje czterech zmiennych losowych X~ 1), ... , X~ 4) możemy skonstruować tylko dwa 

obserwowalne zdarzenia, które byłyby niezależne, i których prawdopodobieństwo wynosi-

łoby u(a), na przykład zdarzenia {x~l) =-= x~2 )} oraz {x~3 ) = x~4)J. 
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Dla oceny u (a) można jednak posłużyć . się metodą P?Średnią, polegającą z grubsza biorąc 
na tym, że oszacowaniu podlegają pewne charakterystyki zmienności u(a) na podzbiorach 
zbioru A. 

Przyjmijmy mianowicie, że elementy populacji A wybiera się losowo w taki sposób, że 
cecha u elementów tej populacji jest pewną, zmienną losową o (nieznanym) rozkładzie F. In-
nymi słowy, F(t) jest prawdopodobieństwem, że poddany klasyfikacji losowo wybrany ele-
ment a EA ma wartość cechy u spełniającą warunek u(a) ~ t. 

Oznaczmy 

(6) 

1 

m = f tF{dt}, 
o 

1 

a2 = J (t - m) 2 F{dt}. 
o 

W przypadku obserwowalnej cechy u, oszacowanie parametrów mi a2 uzyskuje się pobie-
rają,c próbę losową.A'= {a1 , ... , an} i wyznaczając wartości statystyk 

(7) 
1 n 

m(A') =;; L u(ak), 
k=l 

n 

a2 (A')=~ L (u(ak) - m(A '))2 . 
k=l 

Ze wzgl<;_du na losowość wyboru zbioru A', wartości m(A ') i a2 (A') można traktować ja-
ko wartości pewnych zmiennych losowych m i a2 • Ich rozkład zależy w znany sposób od 
dystrybuanty Fi wybranego schematu losowania (ze zwracaniem, bez z~.'l'acania, itp.), co 
pozwala na konstrukcję metod orzekania o m i a2 na podstawie zaobserwowanych wartości 
m(A ') oraz a2 (A'). 

W rozważanej sytuacji sprawa jest nieco bardziej skomplikowana przez to, że dla. danego 
zbioru A' wartości m(A ') i a2 (A') wyrażone przez wzór (7) nie są, bezpośrednio obserwowal-
ne; okazuje się jednak, że można je szacować, i to tym dokładniej im liczniejszy jest zbiór A'. 

Dla ustalonego zbioru A' = {a 1 , .•• , an} oznaczmy 

jeżeli x(l) = x< 2>, 
ak ak 

(8) 
w przypadku przeciwnym; 

jeżeli x( 3) =X (4), 
ak ak 

w przypadku przeciwnym. 

Zachodzi wówczas następujące twierdzenie: 
TwIERDZENIE 1. Statystyki 

n 
(9) U= łn L (~k +'Tik). oraz 

k=l 

są nieobciążonymi estymatorami wielkości m(A 1) i a2 (A '), tj. E( U)= m(A ')oraz E(n = 
= a2 (A ').Ponadto, D2(U) ~ l/8n oraz D2(n ~ c ,..., 3/4n. n 

Dow6d tego twierdzenia podany jest w pracy [ 1 ] . 

4. Ocena klasyfikacji w przypadku zadanej taksonomii. Nieco bardziej skomplikowany 
jest przypadek klasyfikacji z zadaną taksonomią r.p. Oznaczmy mianowicie 
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(10) x(a) = P{X~i) = 1P(a)}, 

tj. x(a) jest prawdopodobieństwem, że obiekt a zostanie zaklasyfikowany do właściwej dla 
niego kategorii taksonomicznej.Jasne jest, że wielkość x(a) jest miarą jakości klasyfikacji 
w odniesieniu do obiektu a. 

Zajmiemy sit;, obecnie metodami oceny x(a) w przypadku, gdy z takich czy innych po-
wodów określenie wartości IP(a) nie jest możliwe (np. gdy wyznaczenie 1P(a) łączy się z ko-
niecznością zniszczenia obiektu a, itp.). 

Podobni() jak poprzednio, przyjmiemy, Że cecha x(a) elementów populacji A jest zmien-
ną losową o (nieznanym) rozkładzie F. 

Jasne jest, że dla wnioskowania o x(a) bez określenia wartości IP (a) konieczne jest przyję
cie odpowiednich założeń o rozkładzie prawdopodobieństwa pk (a)= P{X~i) =Ck}. 

Jedną z• możliwości jest założenie następujące: 

ZAŁOŻENIE 4. Istnieje liczba naturalna r ~ 1 taka, że każdemu a €A odpowiada zbiór 
e(a) ce spełniający następujące warunki: 

l)e (a) mar elementów; · 
2) 1P(a) ęe(a); 
3)jeżeliCk ęe(a) U{IP(a)}, topk(a) =O; 
4) jeżeli c., c. ee(a), to p.(a) = p.(a). 

' J i J 
Tak więc, założenie 4 orzeka, że zbic>r tych kategorii taksonomicznych, do których dany 

element a może zostać błędnie zaklasyfikowany składa się z r kategorii i każda z nich ma jed-
nakowe prawdopodobieństwo. 

Wobec tego rozkład prawdopodohieństwa {pk (a)} ma postać 

(11) 
{ 

x(a) 
p (a) = 1 - x(a) 

k r 
o 

dla Ck= 1P(a), 

dla ck € e(a), 

w pozostałych przypadkach. 

Wynika stąd, na mocy określenia (4), że 

· (1 x(a) )2 
u(a) = x 2 (a) + ----

T 
(12) 

Oznaczmy następnie 

n 
(13) µk =µk(A') =!;.L xk(aj). 

. j=l 

Twierdzenie 1 podaje metodę szacowania wielkości m (A 1
) i a 2 (A') określonych wzorem 

(7). Używając wzorów (12) i (13) możemy wyrazić m(A 1) i a 2(A
1

) pr~ez momenty µ 1, ... , µ 
w sposób następujący: 

TwIERDZENIE 2. Przy zalożeniu 4 prawdziwe są relacje 

I r+l 2 )1 
(14) m(A)=-µ2--µ1+-, . r r r 
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Do wód. Rutynowe przekształcenia po podstawienil,l wzorów (12) do wyrażenia (7). 
W myśl twierdzenia 1, wielkości po lewej stronie wzorów (14) i (15) można szacować 

(w każdym razie dla dużych zbiorów A 1
). Dla uzyskania oceny zachowania się funkcji x(a) na 

zbiorze A~ należy jeszcze przyjąć takie założenia o rozkładzie tej funkcji, które p~ ;wolą zre-
dukować liczbę nieznanych wielkości po prawej stronie {14) i (15) do dwóch. 

Jeżeli zbiór A' jest dostatecznie liczny, można na przykład przyjąć, że rozkład wartości 
x(a) w zbiorze A' daje się opisać z wystarczającą dokładnością przez jeden z następujących 
rozkładów prawdopodobieństwa: 

(16) F 1 (t) ={7p 
gdzie O~ a~ 1 oraz (3 >O, lub 

dla 

dla 
dla 

t<o, 
o~ t < 1, 
t;;;;:.: 1, 

{17) 

t 

I I'(a + 13) j xa-1 (1 - x)~-1 dx 
I'(a) r ({3) 

0 
F 2 ( t) = O dla t ~ O, 

1 dla t;;;;:.: l, 

dla 

przy czym a > O i (3 > O. 

o< t < 1, 

Pierwszy przypadek odpo~iada sytuacji, gdy wśród badanych obiektów są takie, dla któ-
rych prawdopodobieństwo błędnego zaklasyfikowania jest zero {stanowią one frakcję 1 - a 
wszystkich obiektów), natomiast dla pozostałych obiektów prawdopodobieństwo błctdnego 
zaklasyfikowania jest dodatnie, przy czym wielkość tego prawdopodobieństwa jest zmienną 
losową o rozkładzie potęgowym. 

Drugi przypadek odpowiada sytuacji, gdy prawdopodobieństwo błędnego zaklasyfikowa-
nia ma rozkład typu beta. · 

W obu przypadkach {16) i {17) momenty µi , ... , µ4 wyrażają się w sposób stosunkowo 
prosty przez parametry a i (3, mianowicie 

{18} µ =l-0'.+~ 
k (3 + k 

dla dystrybuanty {16), oraz (por. np. [ 4]) 

{19) a (a+ 1) ... (a+ k - 1) 
µle = (a+ {3)(a + (3 + 1) ... (a+ (3 + k - 1) 

dla przypadku dystrybuanty ( 1 7). 
Teoretycznie można zatem wyznaczyć wielkości a i (3 dla danych m(A 

1
) i a2 (A') podsta-

wiają.c wzory {.18) lub ( 19} do równości ( 14) i ( 15) i rozwiązując odpowiednie układy równań 
wzgl<[.dem a i (3. 

Obecnie w opracowaniu są. tablice, które dla danych wartości m(A ') i a2 (A') oraz 
T = 1, 2, 3, 4 podają wartości te takie, ze Fi (te)= coraz F2 (te)= c, gdzie Fi i F2 dane są 
przez {16) i {17), a wartości param.etrów a i (3 są rozwiązaniami odpowiednich równań (14) 
i (15) przy danych m(A') ia2 (A'). 

5. Przykład zastosowania. Podamy obecnie hipotetyczny przykład praktycznego wyko-
rzystania zaproponowanej metody. Niech np. badanymi obiektami będą małoobrazkowe zdję
cia rentgenowskie wykonane, dajmy na to, przy okazji okresowej kontroli zdrowia pewnego 
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zakładu produkcyjnego: Zdjęcia te oglądane są przez lekarza, i klasyfikowane na dwie lub 
wię,cej kategorii diagnostycznych.Jedna z tych kategorii oznaczana jest symbolem „Bez 
zmian", pozostałe zaś oznaczają różnego rodzaju zmiany chorobowe. Osoby, których zdjęcia 
zostały zaklasyfikowane do tych ostatnich kategorii wzywane są_ następnie na dokładniejsze 
badania, mające na celu ustalenie właściwej diagnozy, natomiast osoby, których zdjęcia zo-
stały zaklasyfikowane do pierwszej kategorii nie podlegają dalszym badaniom.Jest zrozumiałe, 
że jedną z zasadniczych miar skuteczności tej procedury jest liczba omyłkowych zaklasyfiko-
wań do kategorii „Bez zmian". Część tych omyłkowych zaklasyfikowań pochodzi oczywiście 
stąd, że zdję,cie osoby chorej może nie wykazywać żadnych zmian chorobowych; możliwe 
jest jednak również i to, że na zdjęciu, po uważnej analizie można dostrzec zmiany chorobo-
we, natomiast zmiany te zostaną po prostu przeoczone przez lekarza oglądającego zdjęcia. 
Zaproponowana w tej pracy metoda pozwala oszacować częstość tego drugiego rodzaju omy-
łek, bez konieczności odwoływania się do dodatkowych . badań. 

Można mianowicie przyjąć, że mamy do czynienia tylko z dwoma kategoriami, C0 = „Bez 
zmian", oraz C1 = „Zmiany chorobowe". Wówczas wartość l,/?(a), dla danego zdjęcia a, będzie 
jego właściwą kategorią, tj. l,/?(a) = C0 jeżeli na zdjęciu nie można się dopatrzeć żadnych zmian 
chorobowych, oraz l,/?(a) = C1 jeżeli jest przeciwnie. 

Wielkość x(a), czyli prawdopodobieństwo zaklasyfikowania zdjęcia a do tej kategorii, do 
której powinno ono być zaliczone, hleży zapewne od szeregu czynników: pewne zmiany 
chorobowe łatwiej jest wykryć, inne zaś mogą łatwiej zostać przeoczone. 

Można przypuszczać, że zorganizowanie eksperymentu, w którym dany lekarz, nie wie-
dząc o tym, czterokrotnie klasyfikuje ten sam zbiór A' zdjęć małoobrazkowych nie powinno 
przedstawiać specjalnych trudności. Wówczas, dla dostatecznie licznego zbioru A', można 
uzyskać oszacowanie m(A ') i a2 (A'); odpowiednie wzory (8) i (9) nie wymagają żadnych pra-
wie rachunków, oprócz policzenia ilości identycznych zaklasyfikowań w dwóch parach serii 
obserwacji. 

W rozważanym przypadku dwóch kategorii, założenie 4 jest automatycznie spełnione przy 
r = 1. Ponadto, można przypuszczać, że dla klasyfikacji zdjęć rentgenowskich, dystrybuanta 
F 2 określona przez (17) będzie stanowić bardziej adekwatny opis rzeczywistej sytuacji niż 
F 1 (gdyż prawdopodobieństwo x(a) bezbłędnego zaklasyfikowania, różne być może dla róż
nych zdjęć, jest zapewne zawsze ostro mniejsze od jedności). 

Dla danych oszacowań wartości m (A 1
) i a2 (A') (przy czym znane są. górne ograniczenia 

na wariancje tych oszacowań), można wówczas będzie odczytać z tablic wartości te, dla któ-
rych F 2 (te)= c. Tak np. dla c = 0.8, wartość t 0 •8 jest oszacowaniem frakcji tych zdjęć, dla 
których prawdopodobieństwo poprawnego zaklasyfikowania nie przekracza 0.8, a więc 1 -
- t 0 •8 wyraża ocenę frakcji tych zdjęć„ dla których szanse błędnego zaklasyfikowania są co 

najmniej 0.2. 
Oszacowania te pozwalają z kolei na ocen<z_ oczekiwanej liczby zdjęć błędnie zaklasyfiko-

wanych. Ocena ta dotyczy łącznie obu rodzajów błędów zaklasyfikowań, tj. zaliczenia zdjęcia 
a klasy .p(a) = C1 do klasy Co, oraz zaliczenia zdjęcia a klasy .p(a) = C0 do klasy C1 . Dla roz-
dzielenia tych dwóch rodzajów błędów, wystarcza zauważyć, źe ocern;, częstości drugiego ro-
dzaju błędu uzyskuje się badając liczbę osób, które zostały wezwane na dodatkowe badania, 
a okazały się, zdrowe. 

6. Dyskusja. Na zakończenie, warto może zwrócić uwagę na różnice między klasyfikacją 
w sensie rozumianym w tej pracy, a zagadnieniami związanymi z klasyfikacją rozważanymi 
w statystyce. W tym ostatnim przypadku, można wyróżnić następujące główne grupy proble-
mów związanych pośrednio lub bezpośrednio z klasyfikacją. 

Po pierwsze, w grupie problemów dotyczących, og6lnie rzecz biorąc, współzależności pew-
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nych jakościowych cech (np. testy niezależności w tablicach wielopzielczych, itp.), przyna-
leżność elementu do określonej kategorii traktowana jest jako zmienna losowa i wnioskowanie 
dotyczy rozkładu prawdopodobieństwa tej zmiennej losowej. W odróżnieniu od tego przypad-
ku, w niniejszej pracy zdarzeniem losowym jest nie przynależność obiektu do danej kategorii, 
lecz zaliczenie go do danej klasy przez obserwatora. 

Analogiczna uwaga stosuje się do schematów analizy wariancji, gdzie przynależność dane-
go obiektu (np. poletka doświadczalnego) do danej kategorii jest kontrolowana przez ekspe-
rymentatora, i zakłada się, że klasyfikacja dokonana jest bezbłędnie. Obserwacje dotyczą wów 
czas pewnej zmiennej losowej związanej z danym obiektem, której rozkład zależy w określony 
sposób od przynależności tego obiektu do określonej kategorii. 

Wreszcie" inna grupa problemów statystycznych związanych z klasyfikacją polega na kon-
strukcji kategorii taksonomicznych w oparciu o pewne obserwowalne cechy badanych obiek-
tów (por. np. (3 ], (5 ]). Ponadto, rozważa si«i_ również sytuację, gdy z każdym obiektem 
związany jest zespół cech, przy czym rozkład prawdopodobieństwa tego zespołu zależy od 
kategorii taksonomicznej obiektu. Problem polega wówczas na wyznaczeniu optymalnej funk-
cji dyskryminacyjnej, czyli zasady orzekania o kategorii taksonomicznej obiektu na podstawie 
obserwacji cech tego obiektu (por. np. [ 6 ]). · 

W odróżnieniu od wymienionych powyżej zagadnień, w niniejszej pracy klasyfikacji trak-
towana była nie jako punkt wyjścia dalszych rozważań (jak np. w analizie wariancji czy tabli-
cach wielodzielczych), ani też nie była konstruowana w sposób gwarantujący minimalizacje;. 
błc;_du (jak w ·zagadnieniach dyskryminacji); klasyfikacja traktowana była jako pewne zjawi-
sko stochastyczne stanowiące zasadniczy przedmiot analizy. Proponowana metoda oceny 
błędów wydaje się być może mało wyrafinowana w porównaniu ze znanymi metodami staty-
styki; wątpliwe jest jednak, czy przy przyjętych ograniczeniach obserwowalności wyrażonych 
przeZ' założenie 3 można osiągnąć coś więcej niż oszacowanie średniego prawdopodobieństwa 
m(A') oraz „wariancji" a~(A') prawdopodobieństw u(a) na zbiorach A'. 
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