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ZASTOSOWANIE REGRESJI ROZMYTEJ
W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH
Streszczenie. Celem artyku³u jest przedstawienie podstawowych pojêæ systemów rozmytych oraz zwiêz³y opis najwa¿niejszych metod modelowania matematycznego. Zebrane informacje powinny zainteresowaæ wiêkszoæ pedagogów, szczególnie zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem szko³¹, ze wzglêdu na udane implementacje systemów rozmytych w zarz¹dzaniu. Przedstawiono klasyczne metody przydatne w dzia³alnoci nauczyciela dla okrelania
zwi¹zków ilociowych i jakociowych w ocenie zajêæ dydaktycznych oraz metody wspó³czesne wykorzystuj¹ce aparat matematyczny zbiorów rozmytych. W podsumowaniu stwierdzono, ¿e do budowy modeli logiki rozmytej w wielu przypadkach du¿¹ przydatnoæ maj¹
metody sieci neuronowych.

1. WSTÊP
W zwi¹zku z narastaj¹c¹ konkurencj¹ na rynku edukacyjnym oraz ni¿em demograficznym szko³y rywalizuj¹ o zdobycie uczniów czy studentów.
Wszystkie szko³y pojmowane s¹ jako przedsiêwziêcia biznesowe w dziedzinie
relacji publicznych (public relations) [1]. Barnes [2] definiuje w nastêpuj¹cy sposób
pojêcie marketingu szkolnego: Jest to filozofia i systematyczne podejcie do zarz¹dzania szko³¹, którego celem jest tzw. serwis edukacyjny zorientowany na konsumenta. Podejcie to obejmuje:
 identyfikacjê potrzeb i pragnieñ specyficznego klienta;
 projektowanie (z uwzglêdnieniem wprowadzonych stopniowo standardów edukacji ogólnej i zawodowej oraz tzw. etosu zawodowego) odpowiedniego serwisu
edukacyjnego w celu zaspokojenia potrzeb i pragnieñ klienta;
 komunikacjê klientów istniej¹cych i planowanych serwisów edukacyjnych oraz
dostarczenie po¿¹danego producenta klientom.
Nale¿y podkreliæ fakt, ¿e zdefiniowany marketing szkolny ró¿ni siê od marketingu klasycznego tym, ¿e nie k³adzie siê g³ównego nacisku na maksymalizacjê zysku
biznesu, lecz bardzo mocno akcentuje siê rolê tzw. wartoci socjalnej, jako g³ównego celu serwisu edukacyjnego.

* Marek A. JAKUBOWSKI  Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.

52

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR

3, 2009

W opisanej sytuacji poszczególne szko³y zostaj¹ zmuszone do opracowania ci¹g³ej aktualizacji strategii biznesowej (wychodz¹c od tzw. misji szko³y), która powinna uwzglêdniaæ, miêdzy innymi, wysok¹ elastycznoæ, krótsze czasy przygotowania nowej oferty edukacyjnej oraz podwy¿szon¹ jakoæ. Wspomniane g³ówne
cechy strategii biznesowej zwiêkszaj¹ konkurencyjnoæ danej szko³y i umacniaj¹ jej
pozycjê na wolnym rynku.
Osi¹gniêcie podwy¿szonych celów mo¿liwe jest tylko z wykorzystaniem najnowszych osi¹gniêæ technologii komputerowych i metod przetwarzania danych i wiedzy. St¹d wzrastaj¹ca rola systemów baz wiedzy i metod sztucznej inteligencji, jak:
systemy eksperckie, systemy rozmyte, najnowsze metody tzw. inteligentnych obliczeñ (po³¹czenie technologii sztucznych sieci neuronowych i systemów rozmytych).
W obecnej sytuacji gospodarczej klient systemu edukacji stanowi szybko zmieniaj¹cy siê cel. Bardzo szybko i ci¹gle zmieniaj¹ siê jego potrzeby [3].
Ka¿da szko³a i placówka owiatowa us³ugowa musi wci¹¿ zmieniaæ swoj¹ strategiê rozwoju, elastycznoæ, przede wszystkim jednak jakoæ i konkurencyjnoæ. Powy¿sze cele mo¿na osi¹gn¹æ tylko poprzez integracjê dotychczasowych i nowych
metod technologii informatycznych jak np. systemy logiki rozmytej, sieci neuronowych i algorytmów genetycznych.

2. SYSTEMY ROZMYTE I ICH ROLA WE WSPÓ£CZESNEJ
GOSPODARCE
W klasycznej teorii mnogoci, która swój rozwój zawdziêcza pracom G. Cantona
(18711883), pojêcia zbiór i relacja element zbioru s¹ pojêciami pierwotnymi.
Jak wiadomo zbiór A jest dobrze opisywany przez tzw. funkcjê charakterystyczn¹
ë A. Pojêcie to wprowadzi³ w 1950 roku de la Valee Poussin [4].
Mo¿liwoci stosowania do opisu zjawisk rzeczywistych metod opieraj¹cych siê
na logice dwuwartociowej s¹ ograniczone. Nie mo¿na, bowiem przeprowadziæ ostrego podzia³u dychotomicznego tych zjawisk.
Bardzo czêsto mamy do czynienia z sytuacjami nieostrymi, ma³o precyzyjnymi, w których trudno ustaliæ granicê miêdzy prawd¹ i fa³szem, np. spróbujmy wyodrêbniæ w zbiorze liczb rzeczywistych zbiór liczb ma³ych. Jak to zrobiæ? Mo¿emy np.
stwierdziæ, ¿e liczba 4 jest mniejsza od liczby 5, ale czy to oznacza, ¿e 4 jest ma³e,
a 5 ju¿ nie?
Je¿eli podstawowe trudnoci z dok³adnym okreleniem przynale¿noci elementu
do zbioru pojawiaj¹ siê ju¿ w tak prostych przypadkach, ³atwo sobie wyobraziæ
sytuacje bardzo z³o¿one. W przypadku z³o¿onych systemów z udzia³em cz³owieka
(systemy edukacji, gdzie ludzkie s¹dy, postawy, przekonania odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê)
badacz, maj¹cy do dyspozycji jedynie arystotelesowsk¹ logikê dowiadczaln¹ jest
czêsto bezradny.
Wspomniana bezradnoæ jest w przypadku badania systemów edukacji i procesów kszta³cenia bardzo czêsto niewiadoma. Zdecydowana wiêkszoæ z nich nie
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zna bowiem podstaw i mo¿liwoci aplikacyjnych systemów rozmytych i innych wspó³czesnych metod sztucznej inteligencji. Przyczyn¹ tego faktu jest niechêæ wiêkszoci pedagogów do matematyki i nauk cis³ych.
Nale¿y podkreliæ fakt du¿ego wk³adu polskich uczonych w rozwój teorii podzbiorów rozmytych. Za twórcê tej teorii uwa¿any jest Lofti A. Zadeh, którego praca
z 1965 r. zapocz¹tkowa³a jej rozwój [5]. W pracach przedwojennych S. Leniewskiego, mo¿na spotkaæ okrelenia nieostry, które dotyczy³o wyra¿eñ. W latach
piêædziesi¹tych pojawi³o siê w pracach innego polskiego uczonego T. Kubiñskiego
pojêcie zbioru nieostrego. Terminem tym okrelone zosta³y zbiory, w których przejcie od pe³nej przynale¿noci do jej braku odbywa siê ³agodnie  zbiór nie ma ostrych
granic [6, 7].
Nie potrzeba nikogo przekonywaæ, ¿e systemy edukacji i procesy kszta³cenia,
stanowi¹ typowy przyk³ad wy¿ej wymienionych obiektów. Stanowi¹ tezê, ¿e od czasów H. Franka (Kybernetische Pedagogik, D. Meder [8]) zastosowanie wybranych
metod teorii podzbiorów rozmytych w ujêciu teoretycznym oraz programów komputerowych systemów rozmytych np. fuzzyTECH w praktyce szkolnej i w zarz¹dzaniu
szko³¹, stanowi¹ potencjalnie nowy paradygmat rozwoju komputerowo wspomaganej organizacji i kierowania tymi systemami. Podstawowa przeszkoda to nik³a znajomoæ teorii i oprogramowania w gronie potencjalnych u¿ytkowników, st¹d potrzeba
opracowañ popularyzatorskich.

3. WPROWADZENIE DO KLASYCZNEJ ANALIZY REGRESJI
Analiza regresji stanowi uniwersalny aparat matematyczny czêsto stosowany do
badania zale¿noci statystycznych w pedagogice. Metoda analizy regresji umo¿liwia
wyznaczanie opisu matematycznego obiektów o nieznanych charakterystykach na
podstawie obserwacji wartoci wejæ i wyjæ.
Z regu³y, zale¿noci obserwowane w praktyce s¹ zale¿nociami stochastycznymi,
tzn. zale¿nociami niejednoznacznymi. Istot¹ zale¿noci stochastycznej pewnej zmiennej losowej Y od zmiennej losowej X jest jednoznaczna zale¿noæ rozk³adu prawdopodobieñstwa Y od wartoci x przybranej przez zmienn¹ losow¹ X.
Mówimy na przyk³ad, ¿e zmienna losowa Y jest zale¿na stochastycznie od zmiennej
losowej X, jeli dystrybuanta F zmiennej losowej Y przy warunkach X=x jest nie
tylko funkcj¹ wartoci y zmiennej losowej Y, lecz i wartoci x.
F(y/x)=P(Y<y/X=x)=f(y,x)

(1)

Przy wyznaczaniu opisu matematycznego obiektu najbardziej interesuje nas wartoæ oczekiwana zmiennej losowej Y przy warunku X=x. Jeli warunkowa wartoæ
oczekiwana zmiennej losowej Y jest funkcja x [9]
E(Y/X=x)=f(x)
to mówimy o korelacji miêdzy zmiennymi losowymi Y i X.
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Przyjmiemy, ¿e w chwilach N s¹ znane wartoci wejæ
x11, x12,..., x1S, y1
x21, x22,..., x2S, y2
..........................
xN1, xN2,..., xNS, yN
przy czym:
xns  wartoæ wejcia xs w chwili n,
yn  wartoæ wyjcia y w chwili n.
Naszym celem jest wyznaczenie charakterystyki zastêpczej o postaci wybranej
arbitralnie
ý = f(x1, x2,...,xS; b0, b1, b2,...,bk)

(3)

zawieraj¹cej k+1 nieznanych wspó³czynników bk (k=0, 1, 2,..., k< N-1). Dla zadanej
chwili czasowej n funkcja (3) przyjmuje wartoæ
ýn = f(x

n1,

x

n2,...,x nS;

b0, b1, b2,...,bk)

(4)

Charakterystyka (4) aproksymuje rzeczywist¹ charakterystykê obiektu niewyznaczaln¹ z powodu niemierzalnoci zak³ócenia z w kolejnych chwilach n (n = 1, 2,
..., N), a tak¿e czêsto z powodu nieznajomoci kszta³tu nieliniowej charakterystyki
obiektu.
Charakterystyka (3) aproksymuj¹ca charakterystykê (1) jest czêsto zwana modelem matematycznym obiektu.
Z regu³y przyjmujemy, bez specjalnego zmniejszania ogólnoci rozwa¿añ, ¿e funkcje regresji s¹ liniowe wzglêdem nieznanych parametrów
ýn = ý(x; b0, b1, b2,...,bk) = b0 + b1f1(x) + b2f2(x) + ...+ bKfK(x)

R(5)

oznaczaj¹c
x = [x1, x2, ..., xS ]

(6)

przy czym funkcje fK(x) dla k = 1, 2, ..., K s¹ znane, liniowo niezale¿ne, aczkolwiek
w przypadku ogólnym mog¹ byæ nieliniowe.

4. POSYBILISTYCZNA ANALIZA REGRESJI Z WYKORZYSTANIEM
PROGRAMOWANIA LINIOWEGO
Krótko przedstawiê metodê tzw. posybilistycznej analizy regresji dla dwóch przypadków: 1) liniowego modelu interwa³owego dla danych rzeczywistych, 2) dla tego
samego modelu, lecz z danymi interwa³owymi.
W latach osiemdziesi¹tych wprowadzono tzw. liniowy model rozmyty z wykorzystaniem programowania liniowego z u¿yciem tzw. trójk¹tnych liczb rozmytych
[10].
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Niech Xj = (X1j, X2j, ..., Xnj) stanowi wektor danych wejciowych, Yj odpowiednio wektor danych wyjciowych. Liniowy model interwa³owy mo¿na przedstawiæ
jako:
Y(Xj) = A0 + A1X1j + ...+ AnXnj

(7)

gdzie Y(Xj) stanowi¹ prognozowane interwa³y odpowiadaj¹ce wektorowi wejciowemu Xj.
4.1. Matematyka interwa³owa

Du¿ymi literami alfabetu ³aciñskiego A, B, ..., Z oznaczamy tzw. interwa³y. Interwa³ definiujemy jako parê uporz¹dkowan¹:
A = [al., aR] = { a: aL£ a £aR}

(8)

gdzie: al  stanowi zakres interwa³u, aR  odpowiednio prawy zakres interwa³u A.
A mo¿na tak¿e okreliæ podaj¹c jego centrum i promieñ:
A = <aC, aW > = { a: aC  aW £ a £ aC + aW}

(9)

gdzie: aC  stanowi centrum interwa³u,
aW  promieñ (jest on równy po³owie tzw. szerokoci interwa³u).
Centrum i promieñ mo¿na obliczyæ wg nastêpuj¹cych zale¿noci:
aC = (aR+ al./2)

(10)

aW = (aR al./2)

(11)

Zastosowanie pojêcia interwa³u w matematyce znane jest jako tzw. matematyka
interwa³owa (szczegó³y mo¿na znaleæ w literaturze [11,12]). Podstawowe operacje
matematyki interwa³owej ilustruj¹ nastêpuj¹ce zale¿noci:
A + B = <aC, aW > + <bC , bW> = < aC + bc , aw + bw>

(12)

KA = K <aC, aW > = <KaC , [K] aw>

(13)

gdzie K  liczba rzeczywista.
4.2. Liniowy model interwa³owy

Liniowy model interwa³owy mo¿na sformu³owaæ na podstawie powy¿szych zale¿noci:
Y(Xj)=A0 +A1X1j +...+AnXnj=<a0c, a0w>+<a1c, a1w>+... +<anc, anw>Xnj=<Yc(Xj), YW(Xj)>
(14)
YC(Xj) = a0c + a1cX1j+...+ ancXnj
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YW(Xj) = a0w + a1w[X1j]+...+anw[Xnj]

(16)

Gdzie YC(Xj) stanowi centrum, Yxy(Xj) promieñ prognozowanego interwa³u Y(Xj).
4.3. Liniowy model interwa³owy z wykorzystaniem prognozowania liniowego

Problem prognozowania liniowego mo¿na sformu³owaæ w nastêpuj¹cy sposób
(problem minimalizacji dla danych pomiarowych) [13]:
Min yv(x1) + yv(x2) +...+ yv(xm)

(17)

Dla yj ÎY(Xj) , j = 1, 2,...,m

(18)

aiw ³ 0; i = 0, 1, 2,..., n

(19)

Zgodnie z warunkiem (19) promieñ parametrów interwa³owych jest zawsze dodatni. Na podstawie zale¿noci (14)  (16) problem programowania liniowego mo¿na
alternatywnie sformu³owaæ w nastêpuj¹cy sposób:
P

0LQ ¦ D Z  DZ [ M    DDZ [QM
M



Q

Q

L 

L 

GOD DF  ¦ DF [ M  D Z  ¦ DLZ [LM d \ M  M P
Q

Q

L 

L 

D F  ¦ DF [LM  D Z  ¦ DLZ [LM t \ M  M P

(20)
(21)
(22)

aiw ³ 0; i = 0, 1, 2, ..., n
Parametry interwa³owe modelu Ai = <aic,aiw> oblicza siê poprzez rozwi¹zanie
problemu (20)  (22).

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przy stosowaniu klasycznych metod modelowania matematycznego, np. dzia³alnoci nauczyciela lub mikrosystemów nauczania i uczenia siê, badacz napotyka czêsto na znaczne trudnoci przy okrelaniu zwi¹zków ilociowych. Uniemo¿liwiaj¹ one
budowê modelu bez wprowadzenia ograniczeñ, albo daj¹ w rezultacie model zbyt
skomplikowany, by móg³ byæ stosowany w praktyce (np. model BLMPSZ [14]).
Z dotychczasowych badañ wynika, ¿e lepsze rezultaty daje wzorowanie siê na
charakterystykach jakociowych (otrzymywanych na podstawie badañ z wykorzystaniem dobrze opracowanych kwestionariuszy np. kwestionariusze Kruszewskiego
oceny zajêæ dydaktycznych, kwestionariusze wypalenia zawodowego).
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Nastêpny krok to wykorzystanie aparatu matematycznego teorii podzbiorów
rozmytych. Punktem wyjcia do tworzenia modeli rozmytych mog¹ byæ tak¿e opisy
i opinie ekspertów  ludzi maj¹cych dowiadczenie w obserwacji zjawisk lub prowadzenia procesów. Ze wzglêdu na du¿¹ pracoch³onnoæ, koszty budowy systemu eksperckiego, postulujemy wykorzystanie w tym przypadku metod sieci neuronowych
do budowy prostych modeli typy we  wy, nastêpnie logiki rozmytej.
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Application of fuzzy regression in pedagogies research
Summary. The paper goal is to describe an essential ideas of fuzzy systems and most
important modelling methods as well. Assembled information should be interested for
pedagogues, especially school managers, because of successfully implementations of fuzzy systems in management. The classic methods were presented to use by teachers to define quantitative and qualitative connections for lessons estimation and the modern methods
as well, with mathematical appliances of fuzzy systems. For modelling of fuzzy systems
there are a lot of cases of neural networks applied, concluded.
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