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 Šum v podatkih negativno vpliva na
rezultate podatkovnega rudarjenja.

(Zhu et al., 2004)

 Napačne zdravniške odločitve - diagnoze 
(klasikacijski šum) imajo lahko resne posledice.

(Gamberger et al. 2003)

 Odkrivanje izjem je bilo uspešno uporabljeno za 
zaznavanje vdorov v omrežja in prepoznavo 
bančnih prevar.

(Aggarwal in Yu, 2001)
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Stvari v naravi:

 so urejene po določenih vzorcih

 sledijo fizikalnim zakonom

 niso naključne
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Napake ali izjeme zaznamo kot:

 neskladja z ustaljenimi vzorci

 velika odstopanja od pričakovanih vrednosti

 težko opisljive
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Odkrivanje anomalij

 v podatkih želimo 
prepoznati „zakone“

 gradimo modele 
– vzorci in pravila = „zakoni“ podatkov

 napake ali izjeme 
– ne sledijo zakonom

(modelom)
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Namen dela
 Razvoj metodologije za odkrivanje anomalij v podatkih 

uporabne različnim domenskim strokovnjakom

 za potrebe:

 čiščenja podatkov

 razumevanja podatkov / domene

 odkrivanja novih posebnih primerov v podatkih
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natačnostjo in priklicem
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 Ansambelsko odkrivanje šuma
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Cilji metodologije (2)

Ponuditi intuitivno mero gotovosti/zaupanja v 
odkrite šumne primere

 Rezultati glasovanja

 Preprosto razumljiva 
mera podpore

 Razvrščanje odkritih 
primerov glede na podporo

 Razvidno, kateri člani ansambla
so glasovali za določen primer
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Ansambelska metoda za odkrivanje
šuma in osamelcev v podatkih

 uporaba poljubnega števila
algoritmov v ansamblu

 združevanje njihovih rezultatov

 prikaz stopnje „šumnosti“

 prikaz algoritmov,
ki so glasovali

 rangiranje odkritih
šumnih primerov
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Odkrivanje anomalij - NoiseRank

 Klasifikacijski filtri (Brodley & Friedl, 1999)

 Saturacijski filtri (Gamberger & Lavrač, 1997) 
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 Medicinska domena*

 Bolezni srca (CHD)

 1. Napačna diagnoza

 2. Zapleten primer

 3. Športnik

* Institute of Cardiovascular Prevention  

and Rehabilitation, Zagreb, Hrvaška
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Rezultati

 Novice*

 Izgredi po kenijskih volitvah 2009

 Primerjava lokalnih in „zahodnih“ novic

* IPrA Research Center, 

University of Antwerp, Belgija



Rezultati

 1. Napake pri zajemu

 2. Gostujoči novinarji,
druge tematike,
drugi žanr
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Vrednotenje

 Kvalitativno

 Domenski strokovnjaki

 Zelo zahtevna (čas, stroški)

 Omejena velikost

 Kvantitativno

 Šumni primeri morajo biti znani
(ročno označeni ali umetno vneseni)

 Različne mere učinkovitosti
(natančnost, priklic, F-mera, …)

 Ni omejitev glede velikosti
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http://www.clowdflows.org
Kranjc et al. (2012), ClowdFlows: A Cloud Based Scientific Workflow Platform. ECML/PKDD 2012: 816-819
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Povzetek
 Ansambelska metoda

NoiseRank za odkrivanje in 
rangiranje šumnih primerov

 Podpora strokovnjakom pri 
analizi domenskih podatkov

 Platforma za vizualno 
vrednotenje odkrivanja šuma

 Javno dostopna implementacija, 
omogoča razširitve in nadgradnjo
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