
1. Класифікація 

Класифікація — це задача розбиття множини об'єктів або спостережень на 
апріорно задані групи, звані класи, всередині кожної з яких вони 
передбачаються схожими один на одного, мають приблизно однакові 
властивості і ознаки. При цьому рішення отримується на основі аналізу 
значень атрибутів.  

Класифікація є однією з найважливіших задач інтелектуального аналізу 
даних. Вона застосовується в маркетингу при оцінці кредитоспроможності 
позичальників, визначенні лояльності клієнтів, розпізнаванні образів, 
медичній діагностиці та багатьох інших додатках.  

Якщо аналітику відомі властивості об'єктів кожного класу, то якщо нове 
спостереження належить до певного класу, дані властивості автоматично 
поширюються і на нього.  

При вирішенні задач класифікації необхідно віднести наявні статичні 
зразки (наприклад, характеристики ситуації на ринку, дані медогляду, 
інформацію про клієнта) до певних класів. Допустимі кілька способів 
подання даних. Найбільш поширеним є такий, при якому зразок 
представляється вектором. Компоненти цього вектора являють собою різні 
характеристики зразка, які впливають на прийняття рішення про те, до якого 
класу можна віднести даний зразок. 

Класифікатор таким чином відносить об'єкт до одного з класів відповідно 
до визначеного розбиттям N-мірного простору, який називається простором 
входів, і розмірність цього простору визначається кількістю компонент 
вектора. 

Класифікація відноситься до стратегії навчання з учителем (англ. 
Supervised Learning), яке також називають контрольованим або керованим 
навчанням. 

Завданням класифікації часто називають пророкування категоріальної 
залежної змінної (тобто залежною змінною, яка є категорією) на основі 
вибірки безперервних і/або категоріальних змінних. Наприклад, можна 
передбачити, хто з клієнтів фірми є потенційним покупцем певного товару, а 
хто — ні; хто скористається послугою фірми, а хто — ні тощо. Цей тип 
завдань відноситься до завдань бінарної класифікації, в них залежна змінна 
може приймати тільки два значення (наприклад: так чи ні; 0 або 1). 

Інший варіант класифікації виникає, якщо залежна змінна може приймати 
значення з деякої множини визначених класів. Наприклад, коли необхідно 
передбачити, яку марку автомобіля захоче купити клієнт. У цих випадках 
розглядається множина класів для залежної змінної. 

Класифікація може бути одномірною (за однією ознакою) і 
багатовимірною (за двома і більше ознаками). Багатовимірна класифікація 



була розроблена біологами для вирішення проблем дискримінації для 
класифікації організмів. Однією з перших робіт, присвячених цьому 
напрямку, вважають роботу Р. Фішера «Генетична теорія природного 
відбору» 1930-го року, в якій організми поділялися на підвиди залежно від 
результатів вимірювань їх фізичних параметрів. 

Оцінка точності класифікації може проводитися за допомогою крос-
перевірки. 

Крос-перевірка (Cross-validation) — це процедура оцінки точності 
класифікації на даних з тестової множини. Точність класифікації тестової 
множини порівнюється з точністю класифікації навчальної множини. Якщо 
класифікація тестової множини дає приблизно такі ж результати по точності, 
як і класифікація навчальної множини, вважається, що дана модель пройшла 
крос-перевірку. 

Поділ на навчальну і тестову множини здійснюється шляхом ділення 
вибірки у певній пропорції, наприклад навчальна множина — дві третини 
даних і тестова — одна третина даних. 

Цей спосіб слід використовувати для вибірок з великою кількістю 
прикладів. Якщо ж вибірка має малі обсяги, рекомендується застосовувати 
спеціальні методи, при використанні яких навчальна і тестова вибірки 
можуть частково перетинатися. 

Оцінювання методів слід проводити за такими характеристиками: 
швидкість, робастність, інтерпретованість, надійність. 

Швидкість характеризує час, що необхідний на створення моделі та її 
використання. 

Робастність, тобто стійкість до будь-яких порушень вихідних передумов, 
означає можливість роботи з зашумленими даними і пропущеними 
значеннями в даних. 

Інтерпретованість забезпечує можливість розуміння моделі аналітиком. 

Надійність методів класифікації передбачає можливість роботи цих 
методів при наявності в наборі даних шумів і викидів. 

Основним результатом є сукупність лінійних комбінацій вихідних 
змінних, які називаються лінійними Дискримінант (linear discriminant, LD) 
або канонічними змінними (canonical variate), і визначаються за формулою: 

 

де  - номер лінійного дискримінанту,  - значення -ї змінної,  - 
середнє значення j-ї змінної (по всіх групах),  - ваговий коефіцієнт -й 



змінної в -му лінійному дискримінант; підсумовування ведеться по  
змінним. Перший дискриминант підбирається таким чином, щоб 
максимізувати основні відмінності між групами, другий і наступні також 
максимізують залишилася міжгрупова мінливість, але підбираються 
ортогонально першому і всім попереднім. 

В результаті застосування лінійного дискримінантного аналізу до 
прикладів з навчальної вибірки можна сформувати вирішальне правило, що 
дозволяє віднести новий об'єкт до класу, що має найбільшу щільність 
ймовірності ("рівень правдоподібності") в точці   -мірного простору 
ознак. Сама процедура класифікації заснована на обчисленні апостеріорних 
ймовірностей  приналежності довільного вектора спостережень x до 
групи , з урахуванням аналізу функцій щільності розподілу 

. 

Величина   пов'язана з дистанцією між точкою  і  -м 
центроїдом, і в разі виконання передумов дискримінантного аналізу може 
бути оцінена з використанням значень класифікуючої функції: 

 
де  - матриця, обернена до коваріаційної,  і  - вектор середніх і 

апріорна ймовірність спостереження об'єктів -го класу відповідно. Об'єкт 
 ставиться до того класу  з , для якого значення , а отже і 

апостеріорна ймовірність, максимальні. 

2. Виконання 

Для виконання лабораторної роботи було використано мову 
програмування Python у середовищі Microsoft Visual Studio. У якості вхідних 
даних обрано набір даних ірисів Фішера. 

Для релізації програми необхідні такі пакети Python: numpy, pandas, 
matplotlib, sklearn. 

Вибірка складається з 150 екземплярів ірисів трьох видів, для яких 
вимірювалися чотири характеристики: довжина і ширина чашолистка 
(Sepal.Length і Sepal.Width), довжина і ширина пелюстки (Petal.Length і 
Petal.Width). 



 
Набір даних ірисів Фішера можна загрузити з пакету Python sklearn. 

iris = datasets.load_iris() 

Для зручного користування запишемо ці дані в DataFrame: 
iris_frame = DataFrame(iris.data) 
iris_frame.columns = iris.feature_names 
iris_frame['target'] = iris.target 
iris_frame['name'] = iris_frame.target.apply(lambda x : iris.target_names[x]) 

 Побудуємо гістограму по кожній ознаці: 
plot_number = 0 
for feature_name in iris['feature_names']: 
 for target_name in iris['target_names']: 
   plot_number += 1 
   pyplot.subplot(4, 3, plot_number) 
   pyplot.hist(iris_frame[iris_frame.name == target_name][feature_name]) 
   pyplot.title(target_name) 
   pyplot.xlabel('cm') 
   pyplot.ylabel(feature_name[:-4]) 
 
pyplot.show() 

А також знайдемо кореляцію між ознаками: 
iris_frame[['sepal length (cm)','sepal width (cm)','petal length (cm)','petal width 
(cm)']].corr() 

Маємо такий результат: 

 
                        sepal length (cm)  sepal width (cm)  petal length (cm)   



sepal length (cm)           1.000000         -0.117570           0.871754 

sepal width (cm)           -0.117570          1.000000          -0.428440 

petal length (cm)           0.871754         -0.428440           1.000000 

petal width (cm)            0.817941         -0.366126           0.962865 

Бачимо, що між змінними "petal length (cm)" і "petal width (cm)" виявлено 
дуже сильна залежність. 

 Розіб’ємо вибірку даних на тестову та навчальну вибірки у 
співвідношенні 70/30: 
train_data, test_data, train_labels, test_labels = train_test_split(iris_frame[['sepal 
length (cm)','sepal width (cm)','petal length (cm)','petal width (cm)']], 
iris_frame['target'], test_size = 0.3) 

 Для класифікації оберемо найвідоміший алгоритм стохастичного 
градієнтного спуску (Stochastic Gradient Descent), що є вже реалізованим в 
мові Python в пакеті sklearn. 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.001, max_iter=100, random_state = 0) 
model.fit(train_data, train_labels) 
model_predictions = model.predict(test_data) 
 
print ("Accuracy: ", metrics.accuracy_score(test_labels, model_predictions)) 
print (metrics.classification_report(test_labels, model_predictions)) 
Результат: 

Accuracy:  0.9777777777777777 

              precision    recall  f1-score   support 

 

           0       1.00      1.00      1.00        13 

           1       1.00      0.92      0.96        12 

           2       0.95      1.00      0.98        20 

 

    accuracy                            0.98        45 

   macro avg с      0.98      0.97      0.98        45 

weighted avg       0.98      0.98      0.98        45 

Accuracy - це головна метрика, яка показує частку правильних 
відповідей моделі. Її значення дорівнює відношенню числа правильних 
відповідей, які дала модель, до числа всіх об'єктів. Але вона не повністю 
відображає якість моделі. Тому вводяться precisionона і recall. 

Ці метрики дані як в розрізі якості розпізнавання кожного класу, так і 
сумарні значення. Дивимося на сумарні значення: 



· Precision (точність) - ця метрика показує, наскільки ми можемо довіряти 
моделі, іншими словами, яке у нас кількість "помилкових спрацьовувань". 
Значення метрики дорівнює відношенню числа відповідей, які модель вважає 
правильними і вони дійсно були правильними до суми цього числа і числа 
об'єктів які модель порахувала правильними, а насправді вони були 
неправильні. 

· Recall (повнота) - ця метрика показує наскільки модель може взагалі 
виявляти правильні відповіді, іншими словами, яке у нас кількість 
"помилкових пропусків". Її чисельне значення дорівнює відношенню 
відповідей, які модель вважає правильними і вони дійсно були правильними 
до числа всіх правильних відповідей у вибірці. 

· F1-score (f-міра) - це об'єднання precision і recall 

· Support - просто число знайдених об'єктів в класі 

Таким чином, оскільки і accuracy, і інші метрики є достатньо великими, то 
таку модель можна вважати хорошою. 

 Проте точність 0,98 здається неможливо хорошим результатом. Ми 
могли випадково «зручно» розбити вибірку на тренувальну і тестову. Щоб 
уникнути такого випадку, застосовують так звану крос-валідацію. Дані 
розбиваються кілька разів на навчальну і тестову вибірку і результат роботи 
алгоритму усредняется. Перевіримо роботу алгоритму на 10 вибірках: 
train_data, test_data, train_labels, test_labels = train_test_split(iris_frame[['sepal 
length (cm)','sepal width (cm)','petal length (cm)','petal width (cm)']], 
iris_frame['target'], test_size = 0.3) 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.001, max_iter=100, random_state = 0) 
scores = skl.model_selection.cross_val_score(model, train_data, train_labels, cv=10) 
print ("Accuracy with cross validation: ", scores.mean()) 
Маємо: 0.7972727272727272. Результат помітно погіршився, як і очікувалось.  

 Можна помітити, що результат змінюється, якщо змінити параметри 
алгоритму – alpha, max_iter. Наприклад, при alpha=0.0009, accuracy складає 
0.8827272727272726, тобто результат покращився.  
train_data, test_data, train_labels, test_labels = train_test_split(iris_frame[['petal 
length (cm)','petal width (cm)']], iris_frame['target'], test_size = 0.3) 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.0009, max_iter=96, random_state = 0) 
scores = skl.model_selection.cross_val_score(model, train_data, train_labels, cv=10) 
print("Accuracy with alpha=0.0009: ", scores.mean()) 

Отже, можна підібрати параметри, при яких алгоритм працює найкраще. 
Алгоритмічно з цим допомогають алгоритми зворотнього підбору 
(backtracking algorithms). 

 Також результат змінюється, якщо експерементувати з параметрами 
класифікації. Якщо прибрати з моделі менш значимі ознаки, а саме "sepal 
length (cm)" і "sepal width (cm)", то отримаємо accuracy = 0.8981818181818182 
train_data, test_data, train_labels, test_labels = train_test_split(iris_frame[['petal 
length (cm)','petal width (cm)']], iris_frame['target'], test_size = 0.3) 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.0009, max_iter=96, random_state = 0) 



scores = skl.model_selection.cross_val_score(model, train_data, train_labels, cv=10) 
print("Accuracy only with petal measures: ", scores.mean()) 

Можна зробити нову ознаку: площа листка petal. Ця ознака найкраще 
передбачає сорт ірисів, accuracy=0.9127272727272728. 
iris_frame['petal_area'] = 0.0 
for k in range(0,150): 
    iris_frame['petal_area'][k] = iris_frame['petal length (cm)'][k] * iris_frame['petal 
width (cm)'][k] 
 
train_data, test_data, train_labels, test_labels = 
train_test_split(iris_frame[['petal_area']], iris_frame['target'], test_size = 0.3) 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.0009, max_iter=96, random_state = 0) 
scores = skl.model_selection.cross_val_score(model, train_data, train_labels, cv=10) 
print("Accuracy with petal area: ", scores.mean()) 

3. Повний лістінг програми 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import matplotlib.pyplot as pyplot 
 
import sklearn as skl 
from sklearn import datasets 
from sklearn import linear_model 
from sklearn.cluster import KMeans 
from sklearn.model_selection import train_test_split 
from sklearn.model_selection import StratifiedShuffleSplit 
from sklearn import metrics 
from pandas import DataFrame 
 
pd.set_option('display.max_columns', None) 
 
# Загружаємо набір даних про іриси 
iris = datasets.load_iris() 
print (iris.feature_names) 
print (iris.data[:10]) 
 
# Цільва змінна: 
print (iris.target_names) 
print (iris.target) 
 
# Для зручного користування, зробимо з даних DataFrame 
iris_frame = DataFrame(iris.data) 
iris_frame.columns = iris.feature_names 
iris_frame['target'] = iris.target 
iris_frame['name'] = iris_frame.target.apply(lambda x : iris.target_names[x]) 
print(iris_frame) 
 
# Графік залежності ознак 
plot_number = 0 
for feature_name in iris['feature_names']: 
 for target_name in iris['target_names']: 
   plot_number += 1 
   pyplot.subplot(4, 3, plot_number) 
   pyplot.hist(iris_frame[iris_frame.name == target_name][feature_name]) 
   pyplot.title(target_name) 
   pyplot.xlabel('cm') 
   pyplot.ylabel(feature_name[:-4]) 
 
#pyplot.show() 
 
# Кореляція між ознаками 
print(iris_frame[['sepal length (cm)','sepal width (cm)','petal length (cm)','petal width 
(cm)']].corr()) 
 
# Класифікація 



train_data, test_data, train_labels, test_labels = train_test_split(iris_frame[['sepal 
length (cm)','sepal width (cm)','petal length (cm)','petal width (cm)']], 
iris_frame['target'], test_size = 0.3) 
print(iris_frame['target']) 
 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.001, max_iter=100, random_state = 0) 
model.fit(train_data, train_labels) 
model_predictions = model.predict(test_data) 
 
print ("Accuracy: ", metrics.accuracy_score(test_labels, model_predictions)) 
print (metrics.classification_report(test_labels, model_predictions)) 
 
# Застосування крос-валідації 
train_data, test_data, train_labels, test_labels = train_test_split(iris_frame[['sepal 
length (cm)','sepal width (cm)','petal length (cm)','petal width (cm)']], 
iris_frame['target'], test_size = 0.3) 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.001, max_iter=100, random_state = 0) 
scores = skl.model_selection.cross_val_score(model, train_data, train_labels, cv=10) 
print ("Accuracy with cross validation: ", scores.mean()) 
 
# Класифікація з іншими параметрами 
train_data, test_data, train_labels, test_labels = train_test_split(iris_frame[['sepal 
length (cm)','sepal width (cm)','petal length (cm)','petal width (cm)']], 
iris_frame['target'], test_size = 0.3) 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.0009, max_iter=96, random_state = 0) 
scores = skl.model_selection.cross_val_score(model, train_data, train_labels, cv=10) 
print("Accuracy with alpha=0.0009: ", scores.mean()) 
 
# Класифікація з іншими знаками 
train_data, test_data, train_labels, test_labels = train_test_split(iris_frame[['petal 
length (cm)','petal width (cm)']], iris_frame['target'], test_size = 0.3) 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.0009, max_iter=96, random_state = 0) 
scores = skl.model_selection.cross_val_score(model, train_data, train_labels, cv=10) 
print("Accuracy only with petal measures: ", scores.mean()) 
 
# Використання нової ознаки - площа petal 
iris_frame['petal_area'] = 0.0 
for k in range(0,150): 
    iris_frame['petal_area'][k] = iris_frame['petal length (cm)'][k] * iris_frame['petal 
width (cm)'][k] 
 
train_data, test_data, train_labels, test_labels = 
train_test_split(iris_frame[['petal_area']], iris_frame['target'], test_size = 0.3) 
model = linear_model.SGDClassifier(alpha=0.0009, max_iter=96, random_state = 0) 
scores = skl.model_selection.cross_val_score(model, train_data, train_labels, cv=10) 
print("Accuracy with petal area: ", scores.mean()) 


