
Algorytm SQ

Oznaczenia i definicje:

• U – uniwersum, tj. zbiór obiektów;

• A – zbiór atrybutów warunkowych;

• d – atrybut decyzyjny;

• Va – zbiór wartości atrybutu a;

• DT = (U,A ∪ {d}) – tablica decyzyjna;

• ||α||S – zbiór obiektów ze zbioru S spełniających formułę α;

• r = ϕ→ ψ – reguła decyzyjna, gdzie ϕ = (a1, v1)∧(a2, v2)∧· · ·∧(ak, vk)
jest poprzednikiem reguły, a ψ = (d, v) jej następnikiem;

• p = (a, v) – przesłanka reguły, tj. jeden ze składników poprzednika
reguły.

Algorytm 1: SQ
Data: tablica decyzyjna DT , wartość atrybutu decyzyjnego vd, typ

aproksymacji app;
Result: zbiór reguł decyzyjnych RS;
begin

RS := ∅;ψ := (d, vd);C := ||ψ||DT ;NC := U \ C;
while C 6= ∅ do

ϕ := NULL; b := true;
while ||ϕ||NC 6= ∅ do

P := CreatePremiseSet(||ϕ||C);
p := BestPremise(ϕ, P, C,NC); ϕ′ := ϕ ∧ p;
if ||ϕ′||NC = ||ϕ||NC then b := false; exit while;
ϕ := ϕ′;

if ¬(b = false ∧ app = lower) then
r := ϕ→ ψ;RS := RS ∪ {r};C := C \ ||ϕ||C ;

end

Funkcja CreatePremiseSet(||ϕ||C), na podstawie zbioru ||ϕ||C obiektów roz-
patrywanej klasy spełniających formułę ϕ, tworzy zbiór składający się z prze-
słanek postaci (a, v), gdzie a ∈ A, v ∈ Va.
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Funkcja 2: BestPremise
Data: poprzednik reguły ϕ, zbiór P możliwych przesłanek, zbiór C

obiektów rozpatrywanej klasy , zbiór NC obiektów spoza
rozpatrywanej klasy;

Result: najlepsza przesłanka p;
begin

val := 0;
foreach p′ ∈ P do

ϕ′ := ϕ ∧ p′;
val′ := ||ϕ′||C

||ϕ′||NC+1
;

if val′ > val then val := val′; p := p′;

end

Opis algorytmu
Algorytm SQ generuje zbiór reguł decyzyjnych dotyczących danej klasy, wy-
korzystując metodę sekwencyjnego pokrywania. Wygenerowany zbiór reguł
odpowiada aproksymacji rozpatrywanej klasy decyzyjnej. Reguły są genero-
wane, dopóki istnieją obiekty danej klasy (tj. while C 6= ∅), dla których nie
zostały wygenerowane jeszcze reguły. Inaczej mówiąc, w zbiorze C pozosta-
ją te obiekty, które nie spełniają żadnej reguły ze zbioru RS. Pojedyncza
reguła jest generowane, dopóki obiekty spoza rozpatrywanej klas spełniają
tę regułę (tj. while ||ϕ||NC 6= ∅). W każdym kroku dodawana jest najlep-
sza przesłanka (tj. p := BestPremise(ϕ, P, C,NC)), czyli taka, po dodaniu
której regułę będzie spełniać jak największa liczba obiektów z rozpatrywanej
klasy oraz jak najmniejsza liczba obiektów spoza rozpatrywanej klasy. Jeżeli
dodanie kolejnej przesłanki nie zmniejszyłoby liczby obiektów spoza rozpa-
trywanej klasy spełniających regułę (tj. if ||ϕ′||NC = ||ϕ||NC), to proces
generowania reguły jest przerywany. Jeżeli rozpatrywana jest górna aprok-
symacja, to wszystkie reguły są dodawane do zbioru reguł, jeżeli dolna, to
tylko te, które są spełniane tylko przez obiekty z rozpatrywanej klasy (tj. if
¬(b = false ∧ app = lower)).

Przykład
Dana jest tablica decyzyjna DT = (U,A ∪ {d}):

obiekt temperatura bol glowy oslabienie nudnosci grypa
1 b. wysoka tak tak nie tak
2 wysoka tak nie tak tak
3 normalna nie nie nie nie
4 normalna tak tak tak tak
5 wysoka nie tak nie tak
6 wysoka nie nie nie nie
7 normalna nie tak nie nie
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gdzie U = {1, . . . , 7},
A = {temperatura, bol glowy, oslabienie, nudnosci}, d = grypa.

Wyznaczyć reguły dotyczące klasy decyzyjnej grypa = tak.

Niech app = lower.
RS := ∅;ψ := (grypa, tak);C := {1, 2, 4, 5};NC := {3, 6, 7};
Pętla while C 6= ∅ (krok 1):
ϕ := NULL; b := true; (W tym przypadku ||ϕ||NC = NC.)
Pętla while ||ϕ||NC 6= ∅ (krok 1):
P := {(temperatura, b. wysoka), (temperatura, wysoka),
(temperatura, normalna), (bol glowy, tak), (bol glowy, nie), (oslabienie, tak),
(oslabienie, nie), (nudnosci, tak), (nudnosci, nie)};
(Zbiór P składa się z tych przesłanek, które są spełnione przez te obiekty
należące do C, które spełniają ϕ. Gdy ϕ = NULL, to ||ϕ||C = C.)
Jakość reguły w zależności od nowej przesłanki:
(temperatura, b. wysoka) : 1/1 = 1, (temperatura, wysoka) : 2/2 = 1,
(temperatura, normalna) : 1/3 = 0.33, (bol glowy, tak) : 3/1 = 3,
(bol glowy, nie) : 1/4 = 0.25, (oslabienie, tak) : 3/2 = 1.5, (oslabienie, nie) :
1/3 = 0.33, (nudnosci, tak) : 2/1 = 2, (nudnosci, nie) : 2/4 = 0.5;
Zatem p := (bol glowy, tak) oraz ϕ := (bol glowy, tak).
Otrzymujemy ||ϕ||NC = ∅, więc wychodzimy z pętli wewnętrznej.
RS := {(bol glowy, tak)→ (grypa, tak)};
Otrzymujemy C = {5}.
Pętla while C 6= ∅ (krok 2):
ϕ := NULL; b := true;
Pętla while ||ϕ||NC 6= ∅ (krok 1):
P := {(temperatura, wysoka), (bol glowy, nie), (oslabienie, tak), (nudnosci, nie)};
Jakość reguły w zależności od nowej przesłanki:
(temperatura, wysoka) : 1/2 = 0.5, (bol glowy, nie) : 1/4 = 0.25,
(oslabienie, tak) : 1/2 = 0.5, (nudnosci, nie) : 1/4 = 0.25;
Wybieramy pierwszą przesłankę o najwyższej jakości,
zatem p := (temperatura, wysoka) oraz ϕ := (temperatura, wysoka);
Otrzymujemy ||ϕ||NC = {6}.
Pętla while ||ϕ||NC 6= ∅ (krok 2):
(bol glowy, nie) : 1/2 = 0.5, (oslabienie, tak) : 1/1 = 1, (nudnosci, nie) :
1/2 = 0.5;
Zatem p := (oslabienie, tak) oraz ϕ := (temperatura, wysoka)∧(oslabienie, tak);
Otrzymujemy ||ϕ||NC = ∅ , więc wychodzimy z pętli wewnętrznej.
RS := {(bol glowy, tak)→ (grypa, tak),
(temperatura, wysoka) ∧ (oslabienie, tak)→ (grypa, tak)};
Otrzymujemy C = ∅, więc wychodzimy z pętli zewnętrznej.

Zbiór reguł wygenerowanych przez algorytm SQ składa się z następują-
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cych reguł (po dwukropku podane pokrycie reguły):
(bol glowy, tak)→ (grypa, tak) : 1, 2, 4,
(temperatura, wysoka) ∧ (oslabienie, tak)→ (grypa, tak) : 5,
(temperatura, normalna) ∧ (bol glowy, nie)→ (grypa, nie) : 3, 7,
(bol glowy, nie) ∧ (oslabienie, nie)→ (grypa, nie) : 3, 6.
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