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Zad. 1. Zadanie wykonujemy na bazie „AdventureDW”  

(tej, na której realizowane było ćwiczenie związane z prognozowaniem zakupu rowerka) 

 

Celem ćwiczenia jest poprawa jakości uzyskiwanych wyników. Wykorzystamy dwa zbiory: 

 

 
Założenia: 

 całe zadanie (poprawę jakości) będziemy realizować na zbiorze „Train”, 

 zbiór „Predict” zostanie wykorzystany dopiero w ostatnim kroku - sprawdzimy, czy udało 

się nam coś poprawić 

 

Zadanie było częściowo omawiane na wykładzie (próbowaliśmy oceniać wyniki poprzez 

procent trafnych odpowiedzi), więc nie powinno być problemu. 

 

ZADANIE: 

K1: Nauczenie algorytmów (co najmniej 3) na danych treningowych – to powinno być 

zrealizowane na jednych z wcześniejszych zajęć (jeśli nie jest, to można jeszcze raz wykonać). 

Wynik powinien być postaci: 

 

 
Rys.1. Trzy nauczone algorytmy 

 

Zwracam uwagę, że atrybut „Age 1” został dodany, gdyż algorytm „Naive Bayes” nie operuje na 

atrybutach o dziedzinie „ciągłej” – stąd wymaga on dyskretyzacji (jak pokazano na rys. 2). 
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Rys.2. Dyskretyzacja atrybutu na potrzeby algorytmu Naiwnego Bayes’a 

 

K2: Wyniki każdego z algorytmów zapisujemy do pliku Excela 

a) sporządzamy tabelę dla danych treningowych 

 
Rys.3. Wybór atrybutów do tabeli 

 
Rys.4. Początek tabeli 

 

Proszę zwrócić uwagę, że nawet na początku tabeli prognoza nie zgadza się z 

rzeczywistością. 
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b) zapisujemy tabelę  (klikając ikonę z „dyskietką”  - patrz rys.4.) 

UWAGA: tabela zapisana zostanie w bazie „AdwentureDW” na serwerze MS SQL 

 

c) tablę eksportujemy do pliku w Excelu, możliwości: 

a. jeśli mamy Excel 2007, to wystarczy połączyć się z serwerem i można korzystać 

z tabeli, 

b. możemy zrobić proces ETL, 

c. na wykładzie przetestowaliśmy „SELECT * …….” (korzystając z 

) – dla tak niedużej liczby rekordów można 

wyświetlić wszystkie, a potem „kopiuj” – „wklej”, 

   

d) punkty a) – c) powtarzamy dla pozostały algorytmów (można pominąć atrybut 

RZECZYWISTOŚĆ). 

 

K3: Obliczamy korelację pomiędzy RZECZYWISTOŚCIĄ, a prognozami uzyskanymi różnymi 

metodami. 

 DT NN NB 

RZECZYWISTOŚĆ    

 

K4: Poprawiamy jakość (testujemy co najmniej 2 metody), propozycje (można też własne 

rozwiązania): 

 wynik powstaje na zasadzie większości głosów (jeśli np. DT – Yes, NN – Yes, NB 

– No, to wynik - YES), 

 jak na wykładzie - ponieważ mamy podane prawdopodobieństwo prognozy, to 

wybieramy tę z największym prawdopodobieństwem, 

 wykonujemy eksplorację danych na tabeli złożonej z danych oraz dodatkowo 

z wyników predykcji i prawdopodobieństw (obojętnie jakim algorytmem, np. DT) 

i wynik tego „drugiego etapu” jest dopiero wynikiem końcowym  

 

 DT NN NB Metoda1 Metoda2 

RZECZYWISTOŚĆ      

 

K5: Wykonujemy tabelki dla danych testowych (tabela ). Następnie 

wykonujemy predykcję najlepszą z opracowanych metod poprawy jakości  (chyba, że takiej nie 

wybraliśmy – np. podstawowe algorytmy okazały się lepsze) i obliczamy korelację. 

Sprawdzamy, czy wyniki na danych treningowych są zbliżone do wyników na danych testowych. 


