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PORÓWNANIE PRZYDATNOCI WYBRANYCH MODELI
REGRESJI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH
Streszczenie. W publikacji przedstawiono genezê zbioru rozmytego oraz mo¿liwoci wykorzystania systemów rozmytych w praktyce. Szczególn¹ uwagê zwrócono na modele rozmyte procesów nauczania i uczenia siê. Wykorzystuj¹c wybrane modele oraz wspomaganie
komputerowe uzyskuje siê istotne poszerzenie podstawowych funkcji poznania naukowego ¿ uwzglêdnieniem czynników dotychczas nie rozpatrywanych. Uwzglêdnienie tych dodatkowych danych pozwala znacznie usprawniæ pracê pedagogiczn¹ nauczyciela jako twórcy i badacza zjawisk.

1. WSTÊP
We wspó³czesnym rozumieniu pedagogika jest uznana za naukê zajmuj¹c¹ siê
ca³oci¹ zjawisk wychowawczych, tzn. warunkami, w których zjawiska wychowawcze przebiegaj¹ celami, którym ma s³u¿yæ wychowanie, treciami dzia³alnoci wychowawczej oraz metodami, formami i rodkami, które maj¹ zapewniæ skutecznoæ
oddzia³ywania wychowawczego.
Przedmiotem pedagogiki jest wychowanie pojmowane ogólnie jako wiadome
i zamierzone kszta³towanie ró¿nych stron osobowoci wg przyjêtych wzorów w toku
stosunków i interakcji spo³ecznych. Pedagogika bada zatem obiektywne procesy i zjawiska wychowawcze w ca³ej ró¿norodnoci ich warunków, treci, form, przebiegu
i rezultatów.
Przede wszystkim jednak bada zale¿noci pomiêdzy ró¿nymi zjawiskami wychowawczymi, aby na tej podstawie wykrywaæ rozmaite prawid³owoci i formu³owaæ
twierdzenia lub s¹dy ogólne, stanowi¹ce teoretyczn¹ podstawê budowania programów dzia³ania praktycznego.
Tak okrelone pojêcie pedagogiki jako nauki oraz przedmiotu jej badañ lokuje j¹
w grupie nauk empirycznych, której znamienn¹ wartoci¹ jest poznawanie realnej
rzeczywistoci i gromadzenie o niej faktów. Rzeczywistoæ t¹ trzeba jednak poznaæ
w sposób naukowy. Aby poznanie by³o uznane za naukowe musi spe³niaæ trzy podstawowe funkcje (zadania):
 opisowa (deskryptywna),
 wyjaniaj¹ca (eksplanacyjna),
 przewidywawcza.
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Te trzy podstawowe funkcje spe³niaj¹ wszystkie nauki empiryczne, a wiêc i pedagogika, choæ pogl¹dy pedagogów co do iloci i podzia³ów klasyfikacyjnych funkcji
pedagogiki nie s¹ w pe³ni ujednolicone.
Poznanie naukowe w pedagogice ma do spe³nienia jeszcze jedn¹ podstawow¹
funkcjê: instrumentalno-techniczn¹ (praktyczn¹), czyli by zgromadzona i uporz¹dkowana wiedza mog³a byæ wykorzystana w praktyce. Dzia³anie to ma za zadanie dostarczenie wiedzy o tym, za pomoc¹ jakich dzia³añ, metod, form i rodków mo¿na
wywo³aæ zjawiska po¿¹dane oraz unikaæ zjawisk niepo¿¹danych.
Wymienione funkcje znajduj¹ odzwierciedlenie w organizacji procesu badawczego, jak równie¿ w ogólnometodologicznym wzorze pedagogicznych badañ empirycznych [1].

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FORMALIZMU ROZMYTOCI
W roku 1965 naukowiec amerykañski urodzony w Baku wprowadzi³ pojêcie
zbioru rozmytego [2]. Oznaczmy jako X zbiór niepusty  uniwersum. Jak wiadomo
z logiki formalnej dowolny podzbiór A zbioru X w logice klasycznej mo¿na zdefiniowaæ za pomoc¹ tzw. funkcji charakterystycznej:
fA(x) = 1 jeli x Î X; fA(x) = 0 jeli x Ï X

(1)

Wspomniane oszacowanie wartoci funkcji przynale¿noci elementu do podzbioru rozmytego najczêciej posiada charakter oszacowania subiektywnego. W tym fakcie zawarta jest niezwyk³a si³a formalizmu rozmytoci, dziêki któremu mo¿na zapisaæ matematycznie dotychczas nieuchwytne i niecis³e s¹dy ekspertów oraz modelowaæ pojêcia niecis³e, dwuznaczne itp. Nastêpna bardzo wa¿na zaleta opisywanego
formalizmu rozmytoci wi¹¿e siê z ci¹g³ym przebiegiem funkcji przynale¿noci. Obecnie w systemach rozmytych stosowane s¹ standardowe funkcje przynale¿noci, najczêciej trójk¹tne lub trapezoidalne. Dziêki temu w prosty sposób mo¿na stosowaæ
podstawowe operatory teorii mnogoci (operacje: negacji, iloczynu logicznego zbiorów, sumy logicznej i inne). Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e prof. L.A. Zadeh
nieco zmodyfikowa³ logikê wielowartociow¹. Dlatego w pierwszym okresie rozwoju teorii zbiorów rozmytych prof. Susan Haack w swoim s³ynnym artykule Do
we need fuzzy logic? zakwestionowa³a potrzebê wprowadzania jeszcze jednej logiki. Pomijaj¹c spory terminologiczne logików stwierdzamy jednoznacznie, ¿e dziêki
udanym implementacjom logiki rozmytej w urz¹dzeniach elektronicznych, w technice samochodowej, medycynie, napêdach elektrycznych i w wielu innych dziedzinach
nauki i techniki przydatnoæ omawianego formalizmu jest nie do podwa¿enia.
Szczegó³y dotycz¹ce podstaw teoretycznych oraz zastosowañ formalizmu mo¿na znaleæ w bardzo bogatej literaturze przedmiotu. Wymienimy tylko kilka pozycji
[3, 4, 5]. cis³y opis matematyczny mo¿na znaleæ miêdzy innymi w monografii
prof. C.V. Negoity [6].
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W dalszym ci¹gu artyku³u przedstawiamy definicje elementarnych operacji teoriomnogociowych z wykorzystaniem podzbiorów rozmytych.
Niech X oznacza zbiór niepusty, natomiast wartoci funkcji przynale¿noci podzbiorów rozmytych zawarte s¹ w przedziale [0, 1]. Pusty zbiór rozmyty f definiuje
siê jako
f{f( x)} dla xÎX

(2)

Dope³nienie A* podzbioru rozmytego A mo¿na zdefiniowaæ jako:
f{A*(x)} = 1  fA(x) dla xÎ X

(3)

Mówimy, ¿e podzbiór rozmyty A jest zawarty w podzbiorze rozmytym B, (piszemy AÌ B), jeli:
f{A(x)} £ f{B(x)} dla xÎ X

(4)

Sumê logiczn¹ dwóch podzbiorów rozmytych A È B definiujemy nastêpuj¹co:
f{AÈB}(x) = max{fA(x), fB(x)} dla x Î X

(5)

Iloczyn logiczny dwóch podzbiorów rozmytych A Ç B definiuje siê nastêpuj¹co:
f{AÇB}(x) = min{fA(x), fB(x)} dla x Î X

(6)

Podsumowuj¹c stwierdzamy, ¿e ogólnie rzecz ujmuj¹c algebra podzbiorów rozmytych zachowuje wszystkie operacje teoriomnogociowe klasycznej teorii zbiorów.
Wyj¹tek stanowi¹ nastêpuj¹ce prawa logiki:
A È A* ¹ X

(7)

A Ç A* ¹ Æ

(8)

3. MODELE PROBABILISTYCZNE A MODELE ROZMYTE PROCESÓW
KSZTA£CENIA
Pod pojêciem modeli probabilistycznych nale¿a³oby rozumieæ tylko modele formu³owane i badane na gruncie teorii prawdopodobieñstwa. W tym przypadku modele statystyczne, tworzone na podstawie danych pochodz¹cych z obserwacji stanowi³yby odrêbn¹ jakoæ. W zastosowaniach praktycznych rozró¿nienia tego na ogó³ siê
nie przestrzega. Podejcie probabilistyczne jest uto¿samiane z ka¿dym odwzorowaniem losowoci. W ten sposób rozumiany jest termin model probabilistyczny u¿ywany w tej pracy.
Mo¿na wymieniæ liczne udane próby budowy modeli probabilistycznych, tzw.
systemów edukacyjnych, zarówno w Polsce [7] jak i za granic¹ [8]. Wyczerpuj¹cy
przegl¹d zastosowañ, które mo¿na by nazwaæ klasycznymi podaje D.J. Bartholo-
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mew [9]. Dla przyk³adu opiszemy w skrócie podstawowe za³o¿enia modelu probabilistycznego wed³ug Bartholomewa. Prosty model procesu kszta³cenia zak³ada, ¿e populacja studentów (np. licencjat) jest scharakteryzowana przez trzy zmienne: x(n),
y(n) i z(n). Oznaczaj¹ one liczby studentów pod koniec roku akademickiego (po sesji
letniej) dla pierwszego, drugiego i trzeciego roku odpowiednio. Zak³ada siê, ¿e zmiany liczby studentów z roku n w stosunku do roku nastêpnego n+1 (dla ka¿dego roku
studiów) s¹ stochastyczne i zale¿¹ od nastêpuj¹cych wielkoci:
1) prawdopodobieñstwo pij tego, ¿e indywidualny student, który jest na roku i przejdzie na rok j,
2) prawdopodobieñstwo qi tego, ¿e dany student który jest na roku i opuci uczelniê,
np. zrezygnuje ze studiów, zachoruje itp.,
3) liczby  nowych studentów ei (n), dla danego roku studiów i, którzy np. przenieli siê z innej uczelni itp., i = 1, 2, 3.
Wprowadzone wielkoci nazywamy zmiennymi stochastycznymi. Zak³ada siê ponadto, ¿e znane s¹ ich rozk³ady statystyczne oraz, ¿e s¹ one wzajemnie niezale¿ne.
Mo¿na postawiæ tezê, ¿e prawdopodobieñstwa przejæ poszczególnych x(n) do x(n+1)
s¹ w pe³ni scharakteryzowane statystycznie.
Przedstawiony powy¿ej model elementarny jest sukcesywnie rozbudowywany.
Szczegó³y mo¿na znaleæ w literaturze przedmiotu.
Nale¿y podkreliæ fakt, ¿e wspomniany model stanowi podstawê dalszych jego
rozszerzeñ, których celem mo¿e byæ prognozowanie przep³ywu studentów przez
system w ramach pojedynczej uczelni, regionu, pañstwa lub w skali miêdzynarodowej [10]. Do celu prognozowania wy¿ej wymienionych procesów dogodnie jest wykorzystywaæ teoriê ³añcuchów Markowa.

4. ROZMYTE MODELE REGRESJI LINIOWEJ W PRZYPADKU
DANYCH POMIAROWYCH INTERWA£OWYCH
Podstawowym pojêciem u¿ywanym w teorii podzbiorów rozmytych jest wprowadzona przez prof. L.A. Zadeha uogólniona funkcja charakterystyczna, inaczej
funkcja przynale¿noci elementu do zbioru (membership function). Funkcja ta przyporz¹dkowuje ka¿demu elementowi x zbioru X u³amek dziesiêtny z przedzia³u {0; 1}.
Zatem wartoæ fA(x) mo¿e byæ rozwa¿ana jako stopieñ akceptacji zdania logicznego x jest elementem A.
Zak³adamy, ¿e dane wyjciowe modelu posiadaj¹ nastêpuj¹c¹ postaæ:
Yj = [yjL,yjR] = < yjc,yjw >, j = 1, 2, ..., m
Yj stanowi wektor liczb rzeczywistych.
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4.1. Analiza posybilistyczna modelu

Mamy:
Y*(Xj) = A0* + A1*X1j + ... + An*Xnj = <a0c*, a0w*> + <a1c*, a1w*> x1j +...+ <anc*, anw*>
(10)
xnj = <yc*(xj), yw*(xj)>

(11)

dla Yj £ Y*(xj), j = 1, 2, ..., m

(12)

Y*(xj) oznacza oszacowanie posybilistyczne Yj, w tym sensie, ¿e symbol Y*(xj)
reprezentuje zbiór estymat mo¿liwych wartoci Yj. Problem minimalizacji dla przypadku danych interwa³owych mo¿na sformowaæ nastêpuj¹co:
Min yw(x1) + yw(x2) + ... + yu(xm)

(13)

dla Yj £ Y*(Xj), j = 1, 2, ..., m

(14)

aiw ³ 0, i = 0, 1, ..., n

(15)

Analogicznie jak dla przypadku poprzedniego, alternatywne sformu³owanie problemu LP, bêdzie mia³o postaæ:
P

Min

¦
M 

DRZ  DLZ  ; LM    DXZ  ; XM

(16)

Dla
Q

Q

D ¦ D ; D ¦ D ;
RF

LF

LM

RZ

LZ



L

Q

LM



L

LF

L

(17)

t \ , j = 1, 2, ..., m

(18)

Q

D ¦ D ; D ¦ D  ;
RF

d \ , j = 1, 2, ..., m

LM

RZ



LZ

L

LM



MO

MU

D t  , i = 1, 2, ..., n

(27)

LZ

4.2. Analiza koniecznociowa modelu (necessity analysis)

Wprowadzamy nastêpuj¹ce oznaczenia:
< ;-

= D2&  DRZ

$2  $  ; -    $8  ; 8-

 DF  DZ

 ;  M    DXF  DXZ

 ; XM

(19)

= <F  ; M <Z  ; M
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Dla:

< ;M

d < M , j = 1, 2, ..., m

(20)

Poniewa¿ liniowy model interwa³owy Y(X ) zawarty jest w danych, mo¿e byæ
interpretowany jako oszacowanie, ¿e Y(Xj ) oznacza koniecznie zawarte w Yj.
Na podstawie warunku 20 widaæ, ¿e im wiêksze jest yw tym lepsza jest estymacja. Zatem promieñ Yw(Xj ) prognozowanego interwa³u Y(X ) powinien podlegaæ
maksymalizacji.
St¹d nastêpuj¹ce sformu³owanie problemu prognozowania liniowego:
Max <Z  ;   <Z  ; 

   <Z  ; P

(21)

dla
< ;M

d < M , j = 1, 2, ..., m

(22)

Analogicznie jak przednio, alternatywne sformu³owanie problemu LP dla opisanego przypadku, ma postaæ:
P

Max

¦
M 

DRZ  DZ  ;  M    DXZ  ; XM

(23)

Dla
Q

Q

L 

L 

Q

Q

L 

L 

DRO  ¦ DO  ; LM  ¦ DLZ  ;

t <LO , j = 1, 2, ..., m

(24)

DRO  ¦ DO  ; LM  ¦ DLZ  ; LM d < MU , j = 1, 2, ..., m

(25)

DLZ t  , i = 0, 1, 2, ..., n

(26)

LM

Uwaga: W przypadku, gdy nie mo¿na otrzymaæ rozwi¹zania LP problemu wg wzorów (24)(26) nale¿y zastosowaæ model interwa³owy nieliniowy. Szczegó³y w literaturze [11].
4.3. Porównanie wybranych modeli regresji

Poni¿sza tabela porównuje wybrane techniki modelowania regresji. Istotnym jest,
i¿ metoda interpolacji ma ograniczone zastosowania, ale zosta³a umieszczona w tabeli
ze wzglêdu na jej odmienne w³aciwoci w porównaniu do regresji wielowymiarowej. W³aciwoci modelowania regresji metod¹ logiki rozmytej znajduj¹ siê pomiêdzy regresj¹ wielowymiarow¹ a interpolacj¹.
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Tabela 1. Porównanie wybranych modeli regresji [12]
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5. WNIOSKI
Modele rozmyte procesów i zjawisk wychowawczych, procesów i heurystyk
nauczania i uczenia siê itp. stanowi¹ nowy paradygmat rozwoju, szczególnie w zakresie komputerowego wspomagania pracy nauczyciela. Zgodnie z tez¹ Imre Lokatosa za paradygmat uwa¿amy nie teorie, ale program badañ (rolê nauczyciela jako
twórcy i badacza).
Klasyczna teoria ³añcuchów Markowa mo¿e byæ rozszerzona do modelu rozmytego. Prof. L.A. Zadeh wprowadzi³ pojêcie tzw. miary probabilistycznej zdarzeñ
rozmytych [13]. Natomiast pojêcie rozmytego procesu stochastycznego, bêd¹ce istotnym rozszerzeniem zadehowskiej definicji zmiennej losowej pojawi³o siê po raz pierwszy w opublikowanej w 1980 roku pracy [14] autorstwa A. Kandela i W.J. Byatta.
Z kolei w pracy polskiego badacza [15] opisano niektóre w³asnoci tzw. rozmytego
procesu ga³¹zkowego, jako szczególny przypadek rozmytego procesu Markowa.
Przedstawiona w pracy metodyka rozmytej analizy regresji liniowej jest zgodna
z intuicj¹ badacza, jest tak¿e bardzo przydatna w analizie numerycznej, symulacji
jakociowej oraz wizualizacji komputerowej.
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Modelowanie rozmyte pozwala istotnie poszerzyæ i pog³êbiæ wszystkie trzy podstawowe funkcje poznania naukowego (funkcja: opisowa, wyjaniaj¹ca i prognostyczna), poniewa¿ uwzglêdnia dotychczas nie rozpatrywane aspekty rzeczywistoci
badanej (dane niecis³e, pojêcia z³o¿one itp.) równie¿ w zakresie dzia³añ praktycznych (np. program fuzzyTECH) pozwala usprawniæ pracê.
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Comparing of selected regression models to use in pedagogies research
Summary
Genesis of fuzzy set and possibilities of use fuzzy systems in practice were presented in
the paper. There were special attention taken to fuzzy models of teaching processes. Using
the computer aided modelling a widening of fundamental function of perceptive study are
obtained. New factors there were taken under consideration that were allowed to rationalize teachers work as phenomenon creator and investigator.
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