
 
 
 
 
 
 
 

Autoreferat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metody i algorytmy syntezy logicznej  
w analizie i eksploracji danych 

 
 

dr inż. Grzegorz Andrzej Borowik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa  
Kwiecień 2019 

 
 
  



- 1 - 

 
 
 
1. Imię i Nazwisko: Grzegorz Andrzej Borowik 
 
 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca 
i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 
 
2002-2007 Studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki 
i Technik Informacyjnych, tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza układów sekwencyjnych 
w strukturach FPGA z wbudowanymi pamięciami”, stopień naukowy Doktora Nauk 
Technicznych w zakresie Telekomunikacji, data obrony: 2007-06-19, data nadania stopnia: 
2007-06-26, praca doktorska została uznana za wyróżniającą. 
 

Charakterystyka pracy doktorskiej 
Obecnie produkowane programowalne układy FPLD mają bardzo złożoną strukturę. Na 
układy FPLD składają się moduły PLA, moduły FPGA oraz moduły bazujące na pamięciach. 
Jednakże brak odpowiednich metod syntezy nie pozwala na pełne wykorzystanie tych 
zasobów sprzętowych. Oryginalnym osiągnięciem pracy jest nowa metoda dekompozycji 
szeregowej z jednoczesnym wprowadzeniem metody kodowania stanów dla układów 
sekwencyjnych realizowanych w strukturach programowalnych z wbudowanymi pamięciami. 
Metoda oparta jest na wykorzystaniu algorytmów kolorowania grafu. Do odwzorowania 
kolejnych słów pamięci zastosowałem tak zwany multigraf niezgodności. W rezultacie 
powstała pełna procedura syntezy układów sekwencyjnych przeznaczonych do realizacji 
w układach FPGA z wbudowanymi pamięciami. Metoda została włączona w pakiet 
oprogramowania uniwersyteckiego, a przeprowadzone eksperymenty świadczą o jej dużej 
skuteczności. 
 
1996-2002 Studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej, kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka 
w ubezpieczeniach i finansach, tytuł pracy magisterskiej: „Aproksymacja średniokwadratowa 
funkcjami sklejanymi”, egzamin magisterski złożony z wynikiem: dobrym, data obrony: 
2002-09-26, uzyskany tytuł: magister, inżynier 
 

Charakterystyka pracy magisterskiej 
Celem pracy było zastosowanie funkcji sklejanych do aproksymacji funkcji zdefiniowanej na 
zbiorze dyskretnym oraz zbadanie wskaźnika uwarunkowania macierzy Grama uzyskanej 
w trakcie obliczeń. Znajomość postaci macierzy pozwoliła na oszczędności w pamięci 
wymaganej przez algorytm. W efekcie opracowałem algorytm rozwiązywania dużych 
układów równań, które są głównym elementem procesu aproksymacji. Na podstawie 
przeprowadzonych badań zauważyłem, że w przypadku zachowania równomiernego 
podziału dziedziny funkcji uzyskujemy bardzo dobrze uwarunkowane układy równań, co 
gwarantuje wysoką dokładność wyników aproksymacji. W pracy przedstawiłem sposób 
rozszerzenia rozważanego modelu aproksymacji funkcjami sklejanymi do modelu 
wielowymiarowego. Oryginalnym osiągnięciem pracy jest teoretyczne oszacowanie 
wskaźnika uwarunkowania macierzy Grama.  
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 
artystycznych. 
 
2017 - 2019, Adiunkt w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie  
 
2007 - 2016, Adiunkt w Politechnice Warszawskiej 
 
2004 - 2007, Asystent w Politechnice Warszawskiej 
 
2003 - 2015, Wykładowca w WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania 
w Warszawie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk 
 
Inne: 
 
2008 - 2016, Redaktor Zarządzający w czasopiśmie International Journal of Electronics and 
Telecommunications, publikowanym przez Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej 
Akademii Nauk 
 
 
2008 - do nadal, Redaktor Statystyczny w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny 
i Wiadomości Telekomunikacyjne, Wydawnictwo SIGMA-NOT 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. 2017 r. poz. 1789): 
 

a) tytuł osiągnięcia naukowego 
 
Metody i algorytmy syntezy logicznej w analizie i eksploracji danych 
 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 
wydawniczy) 

 

[Bor18b] Grzegorz Borowik, Optimization on the complementation procedure towards 
efficient implementation of the index generation function, International Journal of Applied 
Mathematics and Computer Science, Vol. 28, No. 4, pp. 803-815, 12/2018, University of 
Zielona Góra, ISSN: 2083-8492, DOI: 10.2478/amcs-2018-0061 

[Bor18a] Tomasz Mazurkiewicz, Grzegorz Borowik, Tadeusz Łuba, Construction of index 
generation unit using probabilistic data structures, Proceedings of 26th International 
Conference on Systems Engineering, 12/2018, 26th International Conference on Systems 
Engineering (ICSEng 2018), 2018-12-18 - 2018-12-20, Sydney, Australia 

[Bor16b] Grzegorz Borowik, Tadeusz Łuba, Krzysztof Poźniak, New trends in logic synthesis 
for both digital designing and data processing, Proceedings Volume 10031, Photonics 
Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics 
Experiments 2016: Ryszard S. Romaniuk (Ed.), Vol. 10031, pp. 100314U, 2016, ISBN: 
9781510604858, SPIE, DOI: 10.1117/12.2249240, XXXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium 
on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics 
Experiments, 2016-05-30 - 2016-06-06, Wilga, Poland 

[Bor16a] Tadeusz Łuba, Grzegorz Borowik, Cezary Jankowski, Gate based decomposition 
of index generation functions, Proceedings Volume 10031, Photonics Applications in 
Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016: 
Ryszard S. Romaniuk (Ed.), Vol. 10031, pp. 100314A, 2016, ISBN: 9781510604858, SPIE, 
DOI: 10.1117/12.2248754, XXXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web 
Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 2016-05-30 - 
2016-06-06, Wilga, Poland 

[Bor15h] Tadeusz Łuba, Grzegorz Borowik, Synteza logiczna, 02/2015, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ISBN: 978-8-378-14312-3 

[Bor15g] Cezary Jankowski, Damian Reda, Michał Mańkowski, Grzegorz Borowik, 
Discretization of data using Boolean transformations and information theory based 
evaluation criteria, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 63, 
No. 4, pp. 923-932, 12/2015, Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of 
Sciences, ISSN: 0239-7528, DOI: 10.1515/bpasts-2015-0105  



- 4 - 

[Bor15f] Grzegorz Borowik, Tadeusz Łuba, Cezary Jankowski, Michał Mańkowski, Decision 
Table Decomposition for Further Rule Induction, Proceedings of 2015 Asia-Pacific 
Conference on Computer Aided System Engineering (APCASE): Carlos Monsalve, Alberto 
Sanchez, Zenon Chaczko (Eds.), pp. 102-106, 12/2015, ISBN: 978-1-4799-7588-9, IEEE 
Computer Society, DOI: 10.1109/APCASE.2015.25, 2015 Asia-Pacific Conference on 
Computer Aided System Engineering (APCASE), 2015-07-14 - 2015-07-16, Quito, Ecuador 

[Bor15e] Grzegorz Borowik, Karol Kowalski, Cezary Jankowski, Novel approach to data 
discretization, Proceedings Volume 9662, Photonics Applications in Astronomy, 
Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015: Ryszard S. 
Romaniuk (Ed.), Vol. 9662, pp. 96623U, 2015, ISBN: 9781628418804, SPIE, DOI: 
10.1117/12.2205916, XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web 
Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 2015-05-24 - 
2015-05-31, Wilga, Poland 

[Bor15d] Grzegorz Borowik, Karol Kowalski, Rule induction based on frequencies of attribute 
values, Proceedings Volume 9662, Photonics Applications in Astronomy, Communications, 
Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015: Ryszard S. Romaniuk (Ed.), Vol. 
9662, pp. 96623R, 2015, ISBN: 9781628418804, SPIE, DOI: 10.1117/12.2205899, XXXVI-th 
IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and 
High Energy Physics Experiments, 2015-05-24 - 2015-05-31, Wilga, Poland 

[Bor15c] Grzegorz Borowik, Jan Jankowski, Karol Kowalski, Fast algorithm for feature 
extraction, Proceedings Volume 9662, Photonics Applications in Astronomy, 
Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015: Ryszard S. 
Romaniuk (Ed.), Vol. 9662, pp. 96623T, 2015, ISBN: 9781628418804, SPIE, DOI: 
10.1117/12.2205909, XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web 
Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 2015-05-24 - 
2015-05-31, Wilga, Poland 

[Bor15b] Grzegorz Borowik, Dariusz Nogalski, Technique for Transformation of DL 
Knowledge Base to Boolean Representation, Computational Intelligence and Efficiency in 
Engineering Systems: Grzegorz Borowik, Zenon Chaczko, Witold Jacak, Tadeusz Łuba 
(Eds.), pp. 33-46, Springer International Publishing, 2015, ISBN: 978-3-319-15720-7, DOI: 
10.1007/978-3-319-15720-7_3 

[Bor15a] Grzegorz Borowik, Andrzej Kraśniewski, Tadeusz Łuba, Rule Induction Based on 
Logic Synthesis Methods, Progress in Systems Engineering: Henry Selvaraj, Dawid Zydek, 
Grzegorz Chmaj (Eds.), pp. 813-816, Springer International Publishing, 2015, ISBN: 978-3-
319-08422-0, DOI: 10.1007/978-3-319-08422-0_118 

[Bor14c] Tadeusz Łuba, Grzegorz Borowik, Andrzej Kraśniewski, Piotr Rutkowski, Iwona 
Ługowska, Application of logic synthesis algorithms for data mining in medical databases, 
Lecture Notes of the ICB Seminar, Ninth International Seminar. Statistics and Clinical 
Practice: L. Bobrowski, U. Mansmann, C. Enachescu (Eds.), pp. 36-39, 06/2014, the Polish 
Academy of Sciences. International Centre of Biocybernetics, 2014-06-01 - 2014-06-04, 
Warsaw, Poland  
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[Bor14b] Grzegorz Borowik, Tadeusz Łuba, Fast Algorithm of Attribute Reduction Based on 
the Complementation of Boolean Function, Advanced Methods and Applications in 
Computational Intelligence, Topics in Intelligent Engineering and Informatics book series 
vol. 6: Ryszard Klempous, Jan Nikodem, Witold Jacak, Zenon Chaczko (Eds.), pp. 25-41, 
Springer International Publishing, Switzerland, 2014, ISBN: 978-3-319-01435-7, DOI: 
10.1007/978-3-319-01436-4_2 

[Bor14a] Grzegorz Borowik, Data Mining Approach for Decision and Classification Systems 
Using Logic Synthesis Algorithms, Advanced Methods and Applications in Computational 
Intelligence, Topics in Intelligent Engineering and Informatics book series vol. 6: Ryszard 
Klempous, Jan Nikodem, Witold Jacak, Zenon Chaczko (Eds.), pp. 3-23, Springer 
International Publishing, Switzerland, 2014, ISBN: 978-3-319-01435-7, DOI: 10.1007/978-3-
319-01436-4_1 

[Bor13] Grzegorz Borowik, Boolean Function Complementation Based Algorithm for Data 
Discretization, Lecture Notes in Computer Science 8112: Roberto Moreno-Díaz, Franz 
Pichler, Alexis Quesada-Arencibia (Eds.), Vol. 8112, pp. 218-225, 02/2013, ISBN: 978-3-
642-53861-2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-53862-9_28, 14th 
International Conference on Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013, 2013-02-
10 - 2013-02-15, Las Palmas de Gran Canaria, Spain 

[Bor12] Grzegorz Borowik, Tadeusz Łuba, Dawid Zydek, Features Reduction Using Logic 
Minimization Techniques, International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol. 
58, No. 1, pp. 71-76, 04/2012, Polish Academy of Sciences, Committee of Electronics and 
Telecommunication, ISSN: 0867-6747, DOI: 10.2478/v10177-012-0010-x 

[Bor08] Grzegorz Borowik, Radoslav Darakchiev, Maciej Majchrzyk, Address Generator 
Realization Using Completely-specified Boolean Functions, 15th International Conference on 
Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - MIXDES 2008, pp. 187-192, 06/2008, 
IEEE, 15th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems - 
MIXDES 2008, 2008-06-19 - 2008-06-21, Poznan, Poland 
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c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 
 
 
Wprowadzenie do dziedziny której dotyczy praca habilitacyjna 
 

Ogromna ilość danych, tworząca ukrytą w nich wiedzę, może być wykorzystana 
w naukowym lub społecznym celu. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, za 
pomocą narzędzi analitycznych i metod Business Intelligence można w szerokim sensie 
analizować dane i przeprowadzać prognozy na podstawie danych. Zbierane dane są zwykle 
kontrolowane przez duże firmy, a 99% takich danych jest produkowanych przez nie i dla nich 
jako głównych interesariuszy. Wiedza o danych1 to pojęcie interdyscyplinarne wynikające 
z połączenia statystyki, analizy danych, uczenia maszynowego i związanych z nimi metod 
eksploracyjnych w celu zrozumienia i analizy rzeczywistych zjawisk na podstawie danych2. 
Wykorzystuje ona techniki i teorie pochodzące z wielu dziedzin, takich jak matematyka, 
statystyka, informatyka czy telekomunikacja.  

Dane pochodzące z różnych źródeł (wewnętrznych i zewnętrznych typu open 
source), charakteryzujących się pewnym stopniem uporządkowania struktury, oraz analityka 
biznesowa (ang. business analytics) mają zastosowania praktyczne w modelowaniu 
i symulacjach od wielu lat. Analiza danych mająca charakter eksploracyjny, predykcyjny oraz 
decyzyjny używana do zarządzania w różnych cyklach łańcucha procesu produkcji, 
dystrybucji dóbr i usług znalazła także zastosowanie w obszarach techniki i medycyny oraz 
w modelowaniu procesów w funkcji czasu. Takie procesy analityczne jako narzędzia 
eksploracji danych i odkrywania wiedzy dają możliwość identyfikowania charakterystyk dla 
zjawisk obserwowanych w danych eksperymentalnych oraz danych praktycznych. 
Eksploracja danych jest działaniem, którego celem jest odkrywanie ukrytej wiedzy 
w strukturach danych oraz jej porządkowanie. Polega ona na systematycznej analizie 
danych przy użyciu automatycznych i półautomatycznych metod uczenia maszynowego 
w celu identyfikacji i opisu wzorców, trendów lub relacji w danych, które są ważne z punktu 
widzenia obserwatora i dalszych zastosowań. 

Podstawowe kwestie są związane z faktem, że większość, jeśli nie wszystkie, zasoby 
danych są gromadzone z przyczyn innych niż potrzeba ich późniejszej analizy czynnikowej, 
co znacznie ogranicza zdolność analityka do otrzymania znaczących wyników z tych 
danych. Co więcej, trudne, jeśli wręcz niemożliwe jest przewidzenie wachlarza zasobów 
danych, z którymi analitycy będą pracować. Struktury wielowymiarowych danych, w tym 
nieregularnie próbkowanych procesów z zależnościami czasoprzestrzennymi i potencjalna 
wielkość danych wymagają zastosowania różnych dziedzin z tzw. wiedzy o danych (ang. 
data science). 

Analizę można przeprowadzić zarówno metodami ilościowymi, jak i jakościowymi. 
Jednak ok. 80% czasu dla procesu eksploracji danych jest poświęcone na wstępne 

                                                
1 Hayashi C., What is data science? Fundamental concepts and a heuristic example, Data Science, 
Classification, and Related Methods, Springer, Tokyo 1998, pp. 40–51. 
2 Nauka o danych wykorzystuje w istocie metody naukowe, procesy, algorytmy i systemy do 
wydobywania wiedzy ze gromadzonych danych w różnych formach, zarówno strukturalnych, jak 
i nieustrukturyzowanych, czym charakteryzują się społecznościowe źródła internetowe (głównie 
Facebook, Twitter) i źródła crowdsourcingowe, np. w postaci elektroniki noszonej (ang. wearable 
electronics), sensorów IoT czy też z kategorii urban computing. 
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przetwarzanie danych i etapy przygotowania danych, tzn. decyzje dotyczące sposobu 
zbierania danych i procesów wstępnych, które określa się tzw. procesem ETL3 (extract, 
transform, load). ETL jest procesem, którego celem jest przygotowanie danych do 
wykorzystania w analizie. Proces wydzielania danych podczas ich pobierania 
z homogenicznych lub heterogenicznych źródeł wymaga ich przekształcenia do 
odpowiedniego formatu magazynowania. Strukturyzowanie ma za zadanie utworzyć 
odpowiednią strukturę do wysyłania zapytań (kwerend) i analizy. Ostatni proces to 
ładowanie danych, czyli wprowadzanie danych do docelowej bazy danych, hurtowni czy 
innych wyższych struktur w zależności od potrzeb. 

Prawidłowo zaprojektowany system ETL pobiera dane ze źródeł systemowych, 
zapewniając jakość i standardy spójności oraz zgodności danych, tzn. różne źródła danych 
mogą być używane wspólnie. Strategie analityczne opracowane w celu uwzględnienia 
szczegółowych problemów związanych z jakością danych i ich dostępnością przy braku 
strukturyzacji, a także zapotrzebowanie na jakościowo dobry wynik znacznie zwiększają 
możliwości pełnego wykorzystania narzędzi do eksploracji danych. 

Proces analitycznego podejścia do danych w początkowej fazie polega na 
identyfikacji ogólnego wyzwania i przekształcenia go w konkretne pytania, na które może 
odpowiedzieć proces eksploracji danych. Analitycy wykorzystują te pytania do zbudowania 
analitycznego planu projektu, sformułowania wymagań, zarządzania procesem, 
a ostatecznie – do oceny przydatności i wartości projektu. Na przykład analityk może 
otrzymać listę transakcji finansowych i zostać poproszony o określenie, czy istnieją 
jakiekolwiek oznaki oszustwa lub innej podejrzanej działalności finansowej. 

Ogólny schemat przetwarzania danych przedstawiono na rys. 1. Operacyjna faza 
wstępnego przetwarzania danych w procesie eksploracji danych obejmuje sprawdzanie 
poprawności danych, czyszczenie, ponowne kodowanie i wybór zmiennych. Etap kodowania 
w czasie przygotowania danych obejmuje transformację i czyszczenie, a także ocenę jakości 
danych. Kolejnym problemem jest selekcja atrybutów do analizy, ponieważ nie wszystkie 
zmienne będą miały znaczenie lub wartość w proponowanym rozwiązaniu. Ostatnim 
zagadnieniem jest modelowanie i selekcja algorytmów i metod analizy danych, jak również 
propozycje agregacji tych algorytmów i metod analizy. 

 

                                                
3 Bansal S.K., Towards a semantic extract-transform-load (ETL) framework for big data integration, 
IEEE International Congress on Big Data, 2014, pp. 522–529. 
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Rys. 1. Schemat procesu przetwarzania danych dla celów prognostycznych 
 

Istniejące badania uwzględnią modele liniowe, nieliniowe, dyskretne i ciągłe, w tym 
algorytmy redukcji danych, ekstrakcji cech, dyskretyzacji danych, generacji reguł 
decyzyjnych, modele sieci neuronowych (w tym rekurencyjne, np. LSTM4), modele analizy 
częstotliwościowej5 oraz wiele narzędzi i modeli analizy statystycznej. 

Do analizy danych i informacji uzyskanych z różnych typów źródeł: zamkniętych, 
niestrukturalizowanych, otwartych, mających charakter statystyczny można wykorzystać 
jedną z powszechnie znanych metod opisujących, np. statystycznych (regresja, analiza 
głównych czynników), sieci Bayesa, zbiorów rozmytych lub zbiorów przybliżonych. 
Wspomniane metody statystyczne są często stosowane do analiz ilościowych i jakościowych 
różnych zjawisk, a także do wspomagania podejmowania decyzji. Metody te nie mogą 
jednak być stosowane w każdym przypadku. Głównie ze względu na sprzeczność bazy 
danych opisującej poszczególne przypadki. Ponadto problemem stosowania metod 
statystycznych może być zbyt mała liczność próbek. Podobna sytuacja występuje 
w przypadku wykorzystania zbiorów rozmytych, gdzie napotyka się problem z określeniem 
funkcji przynależności. Właściwym rozwiązaniem jest rozważenie zastosowania 
zaawansowanych metod przetwarzania wiedzy oraz jej reprezentacji, które z powodzeniem 
zostały wdrożone w innych dziedzinach życia człowieka. 

W niniejszym autoreferacie omawiam zastosowanie metod wnioskowania 
boolowskiego do przetwarzania danych zgodnie ze metodyką przedstawioną na rys. 1. Jest 
wiele dziedzin informatycznych, w których teoria ta znajduje zastosowanie [Bor14a],6. Są to 
systemy ekspertowe, systemy wspomagania decyzji, rozpoznawanie obrazów, itp. Aplikacje 
realizowane z użyciem wnioskowania boolowskiego mogą być stosowane w przemyśle, 
medycynie, naukach społecznych itp. Wykonywana analiza jest realizowana najczęściej na 

                                                
4 Wawrzyniak Z., Jankowski S., Pytlak R., Szymański Z., Borowik G., Szczechla E., Michalak P., 
Data-driven models in machine learning for crime prediction, Proc. 26th International Conference on 
Systems Engineering ICSEng 2018, Sydney, NSW, Australia, 18-20 December 2018. 
5 Borowik G., Wawrzyniak Z., Cichosz P., Prediction of crime from various time series data-driven 
models, Proc. 26th International Conference On Systems Engineering ICSEng 2018, Sydney, NSW, 
Australia, 18-20 December 2018. 
6 Komorowski J., Pawlak Z., Polkowski L., Skowron A., Rough Sets: A Tutorial, 1999. 
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niepełnych i niepewnych zbiorach danych. Analiza ta prowadzi do rozwiązania takich 
problemów, jak: 

● znajdowanie zależności między danymi, 
● optymalizacja algorytmów decyzyjnych, 
● redukcja danych, 
● klasyfikowanie danych, 
● znajdowanie wzorców w danych, 
● uczenie na podstawie przykładów, 
● efektywna realizacja sprzętowa układów cyfrowych. 

 
Podstawą do opracowania modelu wspomagania podejmowania decyzji jest 

stworzenie bazy wiedzy, czyli zbioru reguł decyzyjnych wykorzystywanych na danym etapie 
przeprowadzanej ekspertyzy. Należy jednak podkreślić, że przy tworzeniu bazy wiedzy 
posiada się dostęp do tzw. danych treningowych – źródeł danych otwartych lub 
zamkniętych. 
 
 
Metody wnioskowania boolowskiego - główna tematyka rozprawy habilitacyjnej 
 

Większość metod syntezy logicznej zostało pierwotnie opracowanych w latach 50. 
I 60. XX w. do projektowania układów cyfrowych. W ostatnim czasie część z tych metod 
zaadaptowano w dziedzinie maszynowego uczenia się. Na przykład Michie7 stosuje 
dekompozycję problemu oraz selekcję obiektów z użyciem systemu ekspertowego do 
konstrukcji reguł. W porównaniu ze standardową techniką indukcji, wykorzystującą drzewo 
decyzyjne, strukturyzowana indukcja daje podobną skuteczność klasyfikacji przy mniejszej 
złożoności obliczeniowej i zwiększonej przejrzystości otrzymanych modułów. Zupan8 
przedstawił ogólne podejście do maszynowego uczenia się, gdzie atrybuty są 
przekształcane w nowe koncepty w sposób iteracyjny i tworzą hierarchię pojęć. W 2003 
roku, Lang9 użył dekompozycji binarnej i pokazał jej zastosowanie w eksploracji danych. 

Ostatnie badania przeprowadzone przeze mnie i opublikowane w [Bor12, Bor13, 
Bor14a, Bor14b, Bor15a, Bor15b, Bor15c, Bor15d, Bor15e, Bor15f] wykazały, że wiele 
problemów eksploracji danych wynika nie tylko z niedoboru narzędzi i procedur 
obliczeniowych, ale w dużej mierze spowodowane jest stosowaniem niedojrzałych oraz 
nieodpowiednich algorytmów. Zostało wykazane, że przyczyna niskiej skuteczności 
algorytmów eksploracji danych znajduje się w powszechnie stosowanym podstawowym 
modelu matematycznym transformacji wyrażeń logicznych6, który wykorzystuje podstawowe 
właściwości logiczne. Przez zastosowanie innego modelu [Bor14b], dotychczas 
stosowanego w syntezie logicznej układów cyfrowych, można znacznie poprawić analizę 
danych oraz przyspieszyć obliczenia. Na przykład przez wykonanie algorytmu dopełnienia 

                                                
7 Michie D., Problem decomposition and the learning of skills, in: Machine Learning: ECML-95, ser. 
Lecture Notes in Computer Science, red. N. Lavrac, S. Wrobel, Springer Berlin Heidelberg, 1995, 
vol. 912, pp. 17–31, DOI: 10.1007/3-540-59286-5_46. 
8 Zupan B., Bohanec M., Demsar J., Bratko I., Feature transformation by function decomposition, 
„Intelligent Systems and their Applications” 1998, vol. 13, no. 2, pp. 38–43, DOI: 
10.1109/5254.671090. 
9 Lang C., Steinbach B., Bi-Decomposition of Function Sets in Multiple-Valued Logic for Circuit 
Design and Data Mining, „Artificial Intelligence Review” 2003, vol. 20, no. 3-4, pp. 233–267, DOI: 
10.1023/B:AIRE.0000006608.31990.cd. 
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funkcji boolowskiej oblicza się wszystkie redukty dla bazy Dermatology10 w czasie krótszym 
niż 2 minuty, gdzie Rough Set Exploration System11 nie podaje wyniku ze względu na 
ograniczenia pamięciowe oraz czasowe. Te fakty podkreślają znaczenie syntezy logicznej 
nie tylko dla projektowania systemów cyfrowych, ale również w dziedzinie eksploracji danych 
i odkrywania wiedzy. 
 Charakterystycznym i uniwersalnym elementem, który łączy te problemy jest 
algorytm transformacji funkcji logicznej realizowany przez zamianę koniunkcyjnej postaci 
normalnej (CNF) do dysjunkcyjnej postaci normalnej (DNF). To zadanie może być 
realizowane przez algorytmy ekspansji i dopełnienia funkcji logicznej12. Transformacja jest 
wykorzystywana w wielu standardowych metodach syntezy logicznej, np. w redukcji 
argumentów czy minimalizacji funkcji logicznych, jak również w metodach eksploracji 
danych, np. ekstrakcji cech, dyskretyzacji czy indukcji reguł [Bor14a]. Ważnym 
zagadnieniem jest koncepcja zastosowania omawianej transformacji w reprezentacji wiedzy 
[Bor15b]. 
 Niestety, problemy te są o złożoności niewielomianowej13,14, a tym samym stanowią 
wąskie gardło algorytmów eksploracji danych6, [Bor14a]. Dodatkowo większość algorytmów 
korzysta w czasie obliczeń z macierzy rozróżnialności, stąd złożoność pamięciowa jest nie 
mniejsza niż O(mn2), gdzie m jest liczbą atrybutów, a n jest liczbą obiektów. Zakładając, że 
typowa baza danych ma kilka milionów obiektów, przeprowadzenie obliczeń nie jest 
praktycznie możliwe. 
 Dlatego głównym celem niniejszego autoreferatu jest wskazanie innych, szybkich 
metod i algorytmów redukcji danych, indukcji reguł, dyskretyzacji danych, reprezentacji 
wiedzy, kompresji danych, czy hierarchicznego podejmowania decyzji, wykorzystujących 
w swoim działaniu metody wnioskowania boolowskiego. Przedstawione szybkie algorytmy 
redukcji danych, indukcji reguł i dyskretyzacji danych nie używają macierzy rozróżnialności, 
a przez wykorzystanie statystyk wartości poszczególnych atrybutów i dekompozycję 
problemu na mniejsze i mniej skomplikowane bloki poprawiają wydajność przetwarzania 
danych. Na bazie eksperymentów wykazano, że za pomocą zaproponowanych metod 
można uzyskać znaczne przyspieszenie obliczeń przy jednoczesnej redukcji zasobów 
pamięciowych oraz możliwym prowadzeniu obliczeń równoległych. W porównaniu 
z tradycyjnymi metodami, czas działania algorytmów jest kilka rzędów wielkości krótszy, co 
pozwala na przetwarzanie problemów typu Big Data w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 
Algorytmy znalazły praktyczne zastosowanie w medycynie do wyznaczania punktu odcięcia 
dla parametru Topoisomerase II-alfa oraz w efektywnej implementacji funkcji generatora 
indeksu.  

                                                
10 Bache K., Lichman M., UCI Machine Learning Repository, University of California, School of 
Information and Computer Science, Irvine, CA, USA 2013. 
11 Bazan J.G., Szczuka M.S., Wróblewski J., A New Version of Rough Set Exploration System, in 
Rough Sets and Current Trends in Computing, ser. Lecture Notes in Computer Science, J.J. Alpigini, 
J.F. Peters, A. Skowron, N. Zhong (Eds.), Springer Berlin Heidelberg, 2002, vol. 2475, pp. 397–404, 
DOI: 10.1007/3-540-45813-1_52. 
12 Brayton R.K., Hachtel G.D., McMullen C.T., A. Sangiovanni-Vincentelli, Logic Minimization 
Algorithms for VLSI Synthesis, Kluwer Academic Publishers, 1984. 
13 Dasgupta S., Papadimitriou C.H., Vazirani U.V., Algorithms. McGraw-Hill, 2008. 
14 Papadimitriou C.H., Computational complexity, Academic Internet Publ., 2007. 
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Autor autoreferatu chce jednocześnie zaznaczyć, że pomimo tak ważnego 
zastosowania metod syntezy logicznej w eksploracji danych i odkrywaniu wiedzy nie istnieją 
liczne opracowania podkreślające znaczenie tych prac. Taką pozycją jest np. książka15, 
a prace przedstawione w moim autoreferacie stanowią rozłączny zbiór z pracami 
przedstawionymi w książce15. 

Przekształcenie koniunkcyjnej postaci normalnej do dysjunkcyjnej postaci normalnej 
polega na znalezieniu wszystkich implikantów prostych zadanej formuły boolowskiej. 
Wskazane w autoreferacie metody i algorytmy eksploracji danych wykorzystują fakt, że 
znalezienie wszystkich implikantów prostych monotonicznej funkcji boolowskiej może zostać 
zredukowane do obliczenia dopełnienia tej funkcji, gdzie dopełnienie redukuje się do 
obliczenia pokrycia kolumnowego macierzy binarnej reprezentującej tę funkcję12 (rys. 2). Siła 
algorytmu kryje się w procedurze dekompozycji Shannona monotonicznej funkcji 
boolowskiej. Zaproponowane podejście przyspiesza obliczenia, a wydajna reprezentacja 
algorytmu w pamięci operacyjnej maszyny obliczeniowej umożliwia osiągnięcie wyników, 
które nie mogą być osiągnięte przy użyciu innych publikowanych metod i systemów, np. 
opublikowanych w artykułach11,16. Macierz jest rozkładana rekursywnie, aż do wystąpienia 
szczególnych postaci uzyskanych kofaktorów. Obliczenie kofaktorów rozpoczyna się od 
wyboru zmiennej rozkładu. Odpowiedni wybór zmiennej ma istotne znaczenie dla redukcji 
obliczeń. Proces rozkładu na kofaktory realizuje się rekurencyjnie według ustalonej zasady, 
aż do uzyskania kofaktorów o specjalnej postaci. W następnym etapie obliczeń, 
w zależności od otrzymanej postaci, otrzymane kofaktory są uzupełniane - liczone jest 
dopełnienie. Po obliczeniu uzupełnień na poszczególnych węzłach drzewa rozkładu wyniki 
cząstkowe są scalane [Bor14a, Bor18b]. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat obliczania implikantów prostych zadanej monotonicznej funkcji boolowskiej, 
gdzie: F - macierz reprezentująca monotoniczną funkcję boolowską, M - macierz binarna 
reprezentująca F, C - macierz reprezentująca minimalne pokrycie kolumnowe dla M,  
F - macierz dopełnienia funkcji F [Bor14a] 
  

                                                
15 Triantaphyllou E., Data Mining and Knowledge Discovery via Logic-Based Methods: Theory, 
Algorithms, and Applications, Springer Optimization and Its Applications 43, Springer US, 2010, ISBN: 
978-1-4419-1630-3, DOI: 10.1007/978-1-4419-1630-3 
16 Holmes G., Donkin A., Witten I.H., WEKA: a machine learning workbench, in: Proceedings of the 
Second Australian and New Zealand Conference on Intelligent Information Systems, 1994, pp. 357–
361, DOI: 10.1109/ANZIIS.1994.396988. 
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Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do redukcji danych - oryginalne osiągnięcie 
autora 

 
Wiele metod eksploracji danych wykorzystuje techniki selekcji cech w celu 

przyspieszenia nauczania i poprawy jakości modelu. Techniki te są szczególnie ważne dla 
zbiorów danych z dziesiątkami lub setkami tysięcy cech (atrybutów). Dlatego też w ostatnich 
latach prowadzono i prowadzi się liczne badania w zakresie szybkich i skutecznych 
algorytmów redukcji atrybutów17. Wyniki takich badań przedstawiono na przykład 
w publikacjach 18,19,20,21,22,23,24,25,26. 

Większość istniejących metod reprezentuje obiekty z jednym wektorowym 
deskryptorem, gdzie zakłada się, że każdy wektor ma taki sam wymiar. Podczas redukcji, 
system decyzyjny jest upraszczany tak, aby uzyskać minimalny zestaw cech, które 
zachowują możliwości klasyfikacyjne systemu. Redukcja systemów decyzyjnych polega na 
określeniu reduktów (formalną definicję można znaleźć np. w pracy6) oraz opcjonalnym 
usunięciu nadmiarowych27 obiektów. Wybór podzbioru atrybutów odgrywa ważną rolę 
w dziedzinie odkrywania wiedzy - stanowi podstawę w metodach efektywnej klasyfikacji, 
prognozowania i budowania modeli przybliżonych. 

Jak pokazano w artykule28, problemy wyszukania wszystkich minimalnych reduktów, 
jak również reduktów o najmniejszej kardynalności są klasy NP29. Dlatego łatwo wskazać 
przykłady, których nie da się rozwiązać w oczekiwanym przez użytkownika czasie. Bariera 
                                                
17 W literaturze używane są zamiennie określenia redukcja atrybutów, selekcja cech oraz redukcja 
parametrów. Każdy z tych algorytmów ma na celu uproszczenie modelu. 
18 Szemenyei M., Vajda F., Dimension reduction for objects composed of vector sets, International 
Journal of Applied Mathematics and Computer Science 27(1): pp. 169–180, 2017, DOI: 
10.1515/amcs-2017-0012. 
19 Liu H, Setiono R., Feature selection via discretization, IEEE Transactions on Knowledge and Data 
Engineering 9(4): pp.642–645, 1997, DOI: 10.1109/69.617056. 
20 Martinovic G., Bajer D, Zoric B., A differential evolution approach to dimensionality reduction for 
classification needs, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 24(1): 111–
122, 2014, DOI: 10.2478/amcs-2014-0009. 
21 Sun L., Xu J., Li Y., A feature selection approach of inconsistent decision systems in rough set, 
Journal of Computers 9(6): pp. 1333–1340, 2014, DOI: 10.4304/jcp.9.6.1333-1340. 
22 Min F., Hu Q., Zhu W., Feature selection with test cost constraint, International Journal of 
Approximate Reasoning 55(1Pt2): pp. 167–179, 2014, DOI: 10.1016/j.ijar.2013.04.003. 
23 Korzen M., Jaroszewicz S., Finding reducts without building the discernibility matrix, Proceedings of 
the 5th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA’05, Wrocław, 
Poland, pp. 450–455, 2005, DOI: 10.1109/ISDA.2005.45. 
24 Zhong N., Skowron A., A rough set-based knowledge discovery process, International Journal of 
Applied Mathematics and Computer Science 11(3): 603–619, 2001. 
25 Liu H., Setiono R., Feature selection via discretization, IEEE Transactions on Knowledge and Data 
Engineering 9(4): pp. 642–645, 1997, DOI: 10.1109/69.617056. 
26 Łuba T., Rybnik J., Intelligent decision support: Handbook of applications and advances of the 
rough sets theory, in S.Y. Huang (Ed.), Rough Sets and Some Aspects of Logic Synthesis, Springer 
Netherlands, Dordrecht, pp. 181–199, 1992, DOI: 10.1007/978-94-015-7975-9_13. 
27 Po wykonaniu redukcji atrybutów wiele obiektów ma taki sam deskryptor co czyni je 
nierozróżnialnymi. Obiekty nadmiarowe zwykle usuwa się pozostawiając jednego reprezentanta. 
Takie podejście wykonuje się w przypadku metod, w których w dalszej analizie liczba obiektów, 
a w szczególności proporcje liczby obiektów o ustalonej wartości, nie mają znaczenia. Takim 
szczególnym przypadkiem są tablice prawdy w technice cyfrowej. 
28 Skowron A., Rauszer C., The discernibility matrices and functions in information systems, in 
R.Słowiński (Ed.), Intelligent Decision Support—Handbook of Applications and Advances of the 
Rough Sets Theory, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 331–362, 1992. 
29 Non-polynomial (niewielomianowa złożoność) 
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złożoności obliczeniowej pozwala jedynie na przesuwanie „środka ciężkości” obliczeń. 
Dlatego istniejące algorytmy uwzględniają zarówno metody systematyczne, co pozwala na 
wyszukiwanie wszystkich minimalnych rozwiązań, jak i metody heurystyczne, dające 
w rezultacie podzbiór rozwiązań lub rozwiązania uwzględniające redukty które nie są 
minimalne30, ale są to procedury działające znacznie szybciej niż metody systematyczne. 
Znaczenie wyszukiwania wszystkich minimalnych reduktów oraz reduktów o najmniejszej 
kardynalności zostało podkreślone w pracach prof. B. Steinbacha31,32,33,34. 

W artykule [Bor18b] przedstawiono nową metodę systematycznej redukcji danych 
reprezentowanych za pomocą tablicy decyzyjnej z wykorzystaniem procedury syntezy 
logicznej, zwanej procedurą Unate Complement (UC). Procedura UC została 
zaproponowana w książce12. Wstępne badania przeprowadzone w [Bor14b] wykazały, że 
procedura Unate Complement jest znacznie szybszą metodą redukcji atrybutów niż ta 
zastosowana np. w Rough Set Data Explorer 2 (ROSE 2)35,36 i Rough Set Exploration 
System 2.2 (RSES 2.2)11,37. Ponadto obliczenia wykonywane przy użyciu procedury Unate 
Complement zostały zoptymalizowane pod kątem wykorzystania pamięci operacyjnej, co 
pozwala na analizę większych zbiorów danych w porównaniu z wyżej wymienionymi 
systemami eksperckimi. 
 Podstawowa metoda redukcji tablicy decyzyjnej definiuje termin tablicy 
rozróżnialności38 (formalna definicja została podana np. w pozycji6). W przypadku decyzji 
dwuwartościowej, jest to macierz, którą tworzy się przez porównanie parami wszystkich 
wierszy tablicy decyzyjnej o różnych wartościach. Każdy wiersz tablicy rozróżnialności 
zawiera "1" dla tych argumentów, dla których porównywane wiersze różnią się dla danej 
wartości i "*" (wartość nieokreślona) w tych miejscach, gdzie wartości są takie same lub dla 
których przynajmniej jedna wartość jest nieokreślona. W przypadku danych 
wielowartościowych, gdzie argumenty i decyzje mogą mieć więcej niż dwie wartości, 
procedura generowania porównań jest dokładnie taka sama, tzn. porównywane są wiersze 
o różnych decyzjach, a różność atrybutów jest oznaczana wartością "1", w przeciwnym razie 
używany jest symbol "*".  

                                                
30 Implikanty które nie są implikantami prostymi 
31 Posthoff C., Steinbach B., The Solution of Discrete Constraint Problems using Boolean Models - 
The Use of Ternary Vectors for Parallel SAT-Solving, ICAART Vol. 1, pp. 487-493, 2010 
32 Posthoff C., Steinbach B., The Solution of SAT Problems Using Ternary Vectors and Parallel 
Processing, Intl Journal of Electronics and Telecommunications 57(3), pp. 233-249, 2011, DOI: 
10.2478/v10177-011-0032-9 
33 Steinbach B., Posthoff C., Improvements of the construction of exact minimal covers of Boolean 
functions, Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2011, Lecture Notes in Computer Science 
6928, pp. 272–279 (2012), DOI: 10.1007/978-3-642-27579-1_35. 
34 Steinbach B., Posthoff C., Fast Calculation of Exact Minimal Unate Coverings on Both the CPU and 
the GPU, Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2013. In R. Moreno-Díaz, F. Pichler, 
& A. Quesada-Arencibia (Eds.), pp. 234–241, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. 
35 Predki B., Słowiński R., Stefanowski, J. Susmaga R., Wilk S., ROSE—software implementation of 
the rough set theory, in L. Polkowski and A. Skowron (Eds.), Rough Sets and Current Trends in 
Computing, Springer, Berlin/Heidelberg, pp. 605–608, 1998, DOI: 10.1007/3-540-69115-4_85. 
36 Predki B., Wilk S., Rough set based data exploration using ROSE system, in Z.W. Raś and 
A. Skowron (Eds.), Foundations of Intelligent Systems: 11th International Symposium, Springer, 
Berlin/Heidelberg, pp. 172–180, 1999, DOI: 10.1007/BFb0095102. 
37 Nguyen H.S., Approximate Boolean reasoning: Foundations and applications in data mining, in 
J.F. Peters and A. Skowron (Eds.), Transactions on Rough Sets V, Lecture Notes in Computer 
Science, Vol. 4100, Springer, Berlin/Heidelberg, pp. 334–506, 2006, DOI: 10.1007/11847465_16. 
38 Nazywanej również tablicą porównań lub macierzą rozróżnialności 
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Terminem bezpośrednio związanym z tablicą rozróżnialności jest minimalne pokrycie 
kolumnowe. Jest to podzbiór kolumn w tablicy, dla których wiersze zawierają co najmniej raz 
wartość "1" i żaden właściwy podzbiór tego zbioru nie spełnia tych kryteriów. 

Jedną z metod określania wszystkich minimalnych pokryć kolumnowych jest 
reprezentowanie tablicy rozróżnialności w postaci funkcji. Taka funkcja jest iloczynem 
logicznym sum argumentów (koniunkcyjna postać normalna). Następnie przekształca się ją 
w formę sumy iloczynów argumentów (dysjunkcyjnej postaci normalnej)28,39. 

W artykule [Bor14b], a następnie w [Bor18b] proponuje się alternatywne rozwiązania. 
Zaproponowane algorytmy przetwarzania tablicy rozróżnialności wykorzystują procedurę 
UC. Przetwarzanie można opisać w kolejnych krokach [Bor18b]: 

● Stworzenie reprezentacji macierzowej problemu 
● Weryfikacja czy dopełnienie może zostać wyliczone bezpośrednio z praw De 

Morgana 
● Wybór atrybutu/zmiennej rozdzielającej do dekmpozycji metodą Shannona 
● Dekompozycja metodą Shannona 
● Rekurencyjne powtórzenie procedury dla nowych wynikowych macierzy 
● Łączenie wyników - macierz utworzona na górze drzewa rekurencyjnego jest 

dopełnieniem pierwotnej funkcji 
 
W implementacji zaprezentowanej w [Bor18b] skoncentrowałem się na efektywnym 

wykorzystaniu pamięci operacyjnej przez algorytm. Pomimo faktu, że szybkość obliczeń jest 
najważniejszym kryterium, największą zaletą rozwiązania jest wyjątkowo niskie zużycie 
pamięci. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na przetwarzanie przykładów, które 
uruchamiane w innych programach powodowały błędy związane z niewystarczającą ilością 
wolnej pamięci. W proponowanym algorytmie, realizującym zmodyfikowaną procedurę UC, 
ilość wykorzystywanej pamięci jest w przybliżeniu równa pamięci wymaganej do 
przechowywania tablicy rozróżnialności O(mn2). W algorytmie, dekompozycja Shannona nie 
stosuje kopiowania macierzy i nie ma potrzeby zwiększania pamięci w rekurencyjnym 
procesie przetwarzania. Co więcej w dalszych etapach rekurencyjnego przetwarzania 
używany jest tylko podzbiór wierszy tablicy rozróżnialności, co ma znaczący wpływ na 
szybkość obliczeń.  

Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu żadne wiersze nie są zamieniane miejscami 
w macierzy, a jedynie wartości wskaźników w odpowiednich komórkach, co – pomimo 
potrzeby odwoływania się do poszczególnych wierszy przez dodatkową pośredniczącą 
tablicę – zmniejsza czas potrzebny na przejście drzewa rekurencyjnego. Różnica w czasie 
obliczeń w tym przypadku jest jednak drugorzędna, a ważniejsza okazuje się stabilność 
danych w macierzy. Użycie mapy wskaźników na wiersze w połączeniu z maską zapewnia 
całkowitą niezmienność danych w czasie przechodzenia drzewa. Dzięki temu ewentualna 
wielowątkowa implementacja może współdzielić pamięć główną. Dzieje się tak, ponieważ 
miejsce drzewa, w którym aktualnie znajduje się algorytm, zależy wyłącznie od stanu maski, 
mapy, zapamiętanego rozmiaru macierzy oraz zapamiętanych zmiennych rozdzielających, 
potrzebnych do wygenerowania dopełnienia.  

                                                
39 Petrick S.R., A direct determination of the irredundant forms of a Boolean function from the set of 
prime implicants, Technical report AFCRC-TR-56-110, Air Force Cambridge Research Center, 
Cambridge, MA, 1956. 
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Obliczanie reduktów w liściach rekurencyjnego drzewa algorytmu jest istotne, gdy 
chce się przyśpieszyć przejście drzewa z użyciem programowania współbieżnego. Dzięki 
zastosowaniu wektora zmiennych rozdzielających, w każdym węźle istnieje kompletna 
informacja potrzebna do obliczenia dopełnienia dla danej części macierzy wejściowej. 
W takim przypadku, różne wątki mogą samodzielnie liczyć dopełnienia dla różnych 
niezależnych węzłów w drzewie. Istotne jest, że w każdym kroku algorytmu problem 
znajdowania dopełnienia może zostać podzielony na dwa nowe wątki. Dzięki temu, jeżeli 
którykolwiek z wątków skończył obliczenia dla przydzielonej części drzewa, inny może zlecić 
mu zadanie z nowo powstającym węzłem z innej części drzewa w celu zrównoważenia 
obciążeń. 
 Przed rozpoczęciem pomiarów wydajnościowych końcowej wersji implementacji 
algorytmu zweryfikowałem poprawność uzyskiwanych wyników, korzystając z gotowych 
rozwiązań. Rozwiązania te zawierały wszystkie poprawne minimalne redukty wygenerowane 
niezależnym programem. Oprócz sprawdzenia, czy liczba reduktów jest zgodna 
z oczekiwaną, dla mniejszych zbiorów wynikowych dokonałem porównania, czy wyniki 
(otrzymane redukty) są identyczne. W każdym przypadku wyniki zaproponowanego 
algorytmu były poprawne. 

Pomiary czasu wykonania algorytmów przeprowadziłem dla pięciu programów, w tym 
implementacji programowej zaproponowanego algorytmu. Maszyną testującą był komputer 
PC oparty na procesorze Intel Core i5-3210M z zegarem 2,5 GHz, 6 GB pamięci RAM 
i systemem operacyjnym MS Windows 7. Wynikiem operacji był zestaw minimalnych 
reduktów stanowiących uzupełnienie tablicy rozróżnialności utworzonej z funkcji wejściowej 
(tj. wielowartościowej tablicy decyzyjnej lub dwuwartościowej tablicy prawdy). 

W tablicy 1 przedstawiłem porównanie czasu działania zoptymalizowanej procedury 
Unate Complement do czasu działania metody redukcji atrybutów w znanych systemach 
ekspertowych: ROSE235,36, RSES 2.211,37, jMAF40 oraz do opublikowanej pierwotnie 
podstawowej procedury Unate Complement [Bor14b]. Przykładowo dla bazy agaricus-
lepiota-mushroom10 system ROSE2 wygenerował po 164 sekundach jedynie podzbiór 
reduktów, RSES 2.2 dał w wyniku podzbiór (po 266 sekundach) lub cały zbiór reduktów (po 
1740 sekundach). System jMAF liczy cały zbiór reduktów w czasie 198 sekund, procedura 
Unate Complement opublikowana w [Bor14b] w czasie 287 sekund, natomiast 
zaproponowany w artykule [Bor18b] algorytm – w 112 sekund. 
 

  

                                                
40 Błaszczyński J., Greco S., Matarazzo B., Słowiński R., Szeląg M., jMAF-Dominance-based rough 
set data analysis framework, in A. Skowron and Z. Suraj (Eds.), Rough Sets and Intelligent Systems - 
Professor Zdzisław Pawlak in Memoriam, Springer, Berlin/Heidelberg, pp. 185–209, 2013, 
DOI: 10.1007/978-3-642-30344-9_5. 
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Tab. 1. Wyniki eksperymentalne [Bor18b] 

 
 

Wyniki obliczeń potwierdziły, że z wykorzystaniem autorskiej implementacji 
algorytmu Unate Complement można przeprowadzić obliczenia związane z redukcją 
atrybutów w czasie krótszym niż w innych systemach ekspertowych. Potwierdziło się 
również moje przypuszczenie, że przeprowadzenie obliczeń dla dotychczas zbyt dużych baz 
danych staje się realne dzięki zastosowaniu nowatorskiej implementacji oszczędzającej 
pamięć operacyjną. 

 
 
Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do reprezentacji wiedzy - oryginalne 
osiągnięcie autora 
 
 Reprezentacja wiedzy jest dziedziną sztucznej inteligencji, w której rozważa się 
opracowanie oraz rozwój języków i modeli opisu świata. Jej celem jest prezentacja obiektów, 
relacji obiektów, typów obiektów oraz zasad i aksjomatów opisujących prawa i ograniczenia 
istniejące w świecie. Innym ważnym elementem reprezentacji wiedzy jest zautomatyzowane 
rozumowanie. Wtedy generyczny algorytm umożliwia rozwiązywanie złożonych problemów 
zadanych w języku reprezentacji wiedzy. Zatem używa się łączonego określenia – 
Knowledge Representation and Reasoning (KRR). 
 Jednym z elementów KRR do reprezentowania bazy wiedzy jest logika opisowa. Jest 
ona podzbiorem logiki pierwszego rzędu, ograniczonym do dwóch typów predykatów 
(jednoargumentowych i binarnych). Predykaty jednoargumentowe pozwalają reprezentować 
koncepty (typy obiektów), a predykaty binarne reprezentują relacje między obiektami. 
W przeciwieństwie do ogólnego zestawu instrukcji w logice pierwszego rzędu, logika 
opisowa ma rozstrzygalne procedury decyzyjne, które powodują, że może być ona 
stosowana w systemach komputerowych. Zatem logika opisowa to rodzina języków, gdzie 
każdy język jest określony przez zbiór dopuszczalnych kwantyfikatorów logicznych. Niemniej 
jednak, niektóre z nich sprowadzają zadanie reprezentacji wiedzy do problemu 
obliczeniowego o niewielomianowej złożoności obliczeniowej.  
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 Najczęściej stosowaną metodyką rozumowania w logice opisowej jest logika 
pierwszego rzędu – Tableaux. W Tableaux nie występuje wstępne przetwarzanie wiedzy, 
a rozumowanie jest wykonywane dopiero wtedy, gdy użytkownik wysyła zapytanie. 
W [Bor15b] zaproponowałem podejście alternatywne do podejścia w logice opisowej, 
nazywane Knowledge Cartography (KC). Knowledge Cartography wykorzystuje wstępne 
przetwarzanie w celu transformacji wiedzy na tymczasową reprezentację mapy pojęć, 
a następnie pozwala szybko odpowiadać na kwerendy wysyłane do bazy wiedzy. Zatem KC 
jest szybsze niż Tableaux, ponieważ wiele zadań z logiki opisowej jest ograniczone do 
binarnych operacji na wektorach. Niemniej jednak faza wstępna, czyli wygenerowanie mapy 
pojęć, wymaga kosztownych obliczeń [Bor15b]. 

Algorytm obliczania mapy pojęć jako sygnatur binarnych jest o złożoności 
wykładniczej, jak również długość sygnatury rośnie wykładniczo. Dla niektórych ontologii 
długość sygnatury dla konceptu może wynosić 2k, gdzie k oznacza liczbę konceptów 
w ontologii (zakładając więc ontologię o 50 pojęciach, rozmiar sygnatury może wynieść 250). 
Należy podkreślić, że aktualne algorytmy wnioskowania przetwarzające bazy wiedzy są 
efektywne głównie dla bardzo taksonomicznych struktur (hierarchia subsumpcji jako główny 
związek między konceptami)41. Niestety, takie założenie jest bardzo rygorystyczne 
i ogranicza znaczenie ontologii. 

Jednak w praktycznych bazach wiedzy sygnatury można obliczyć. Na przykład dla 
ontologii, które są taksonomią, długość sygnatury rośnie liniowo wraz ze wzrostem liczby 
pojęć. Ponieważ wiele praktycznych baz wiedzy, z pewnymi małymi odstępstwami, jest 
taksonomią, można zastosować metodę kartograficzną przetwarzania wiedzy [Bor15b]. 

W artykule [Bor15b] przedstawiono zagadnienie wstępnego przetwarzania KC. 
Przeprowadzone badania nad wydajnym generowaniem sygnatur binarnych przy użyciu 
metod syntezy logicznej wykazały skuteczność algorytmu dopełniania w zastosowaniu do 
konstruowania mapy pojęć. Badania wykazały, że strategia generowania sygnatur binarnych 
powinna być dostosowana do wielkości ontologii. W przypadku mniejszych ontologii - należy 
zastosować podejście nierekurencyjne, natomiast w przypadku większych ontologii - 
podejście rekurencyjne z podziałem grafu ontologicznego. W artykule potwierdziłem również 
dobre własności skalujące procedury rekurencyjnej dla dużych taksonomii.  
 Podejście nierekurencyjne może być wykorzystane tylko dla małych ontologii. Dla 
tych ontologii jest ono znacznie szybsze niż procedura rekurencyjna. Wynika to ze 
złożonych operacji grafowych realizowanych w procedurze rekurencyjnej. Jednak procedura 
nierekurencyjna nie może przetwarzać dużych taksonomii, gdzie wymagane jest 
zastosowanie procedury „dziel i zwyciężaj”. W przypadku dużych ontologii, które są 
taksonomią, procedura podziału grafu i zastosowanie algorytmu dopełnienia wykazały dobre 
właściwości skalujące podobnie jak w algorytmie TreeFusion42, który używa podobnej 
procedury szybkiego podziału grafów. Stąd wykazałem, że KC wykorzystująca algorytm 
uzupełnienia funkcji boolowskiej przejawia się jako dobra metoda dla ontologii, które są 
taksonomiami. 

                                                
41 Goczyła K., Grabowska T., Waloszek W., Zawadzki M., The Knowledge Cartography – A New 
Approach to Reasoning over Description Logics Ontologies, in: SOFSEM 2006: Theory and Practice 
of Computer Science, ser. Lecture Notes in Computer Science, eds. J. Wiedermann, G. Tel, 
J. Pokorný, M. Bieliková, 
J. Štuller, Springer Berlin Heidelberg 2006, vol. 3831, pp. 293–302, DOI: 10.1007/11611257_27. 
42 Waloszek W., Metody strukturalnej analizy ontologii opartych na logice opisowej,  
Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2007. 
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W czasie badań zauważyłem również, że algorytm TreeFusion42 nie generuje 
najlepiej skompresowanych macierzy reprezentujących wyrażenia DNF. Zaproponowany 
algorytm dopełnienia funkcji boolowskiej generuje macierze o mniejszej liczbie wierszy, co 
implikuje mniejszą liczbę mnożeń w kolejnych etapach procedury rekurencyjnej, a tym 
samym szybsze przetwarzanie. TreeFusion korzysta z faktu, że badane ontologie są 
taksonomiczne42. Ta sytuacja pozwala na zastosowanie sortowania zmiennych, które 
zmniejsza złożoność algorytmu łączenia składowych drzew ontologii. Jednak dla ontologii, 
które nie są ścisłe taksonomiczne tego sortowania nie można zastosować. Stąd postawiłem 
hipotezę, że algorytm dopełnienia wykazuje lepszą wydajność w szczególności dla ontologii, 
które nie są ściśle taksonomiczne. 
 
 
Szybka metoda ekstrakcji cech - oryginalne osiągnięcie autora 
 

W literaturze można znaleźć rozwiązania gdzie ekstrakcja cech jest przeprowadzona 
bez wcześniejszego konstruowania macierzy rozróżnialności23,43. Okazuje się bowiem, że 
informację wystarczającą do dalszych obliczeń, dostarczoną w wyniku przekształcenia 
monotonicznej funkcji w formie CNF, można uzyskać na podstawie rozkładów 
prawdopodobieństwa wartości atrybutów, a w szczególności częstotliwości występowania 
wartości atrybutów. Należy również zauważyć, że pominięcie procedury tworzenia macierzy 
rozróżnialności, której złożoność pamięciowa jak i obliczeniowa jest kwadratowa względem 
liczby obiektów, pozwala na znaczną poprawę szybkości przetwarzania baz, celem 
poszukiwania reduktów, nawet dla bardzo dużych baz danych. Prace23,43 zostały 
przeanalizowane pod względem ich ewentualnej optymalizacji oraz dalszego zastosowania 
w innych dziedzinach analizy danych. Wyniki moich prac zostały opublikowane w [Bor15c, 
Bor15d, Bor15e]. 

Analizując algorytm z artykułu23, w pierwszym etapie, podczas każdej iteracji 
algorytmu liczone są częstotliwości występowania wartości atrybutów w obrębie klas 
równoważności indukowanych przez superredukt (superset)23,44. Zadanie jest wspomagane 
przez sortowanie bazy danych r razy (dla wszystkich atrybutów występujących 
w superredukcie), ze złożonością czasową równą O(mnlog(n)). Następnie w drugiej części 
algorytmu usuwa się z superreduktu nadmiarowe atrybuty ze złożonością czasową równą 
O(rmnlog(n)), gdzie r oznacza liczbę atrybutów w superredukcie utworzonym w pierwszym 
etapie. Podsumowując, całkowity czas pracy algorytmu w artykule23 wynosi O(rmnlog(n)) 
przy złożoności pamięciowej równej O(mn). 

Algorytm 1 opublikowany w [Bor15c] bazuje na dwuetapowej metodzie 
przedstawionej w artykule23, w której nie używa się macierzy rozróżnialności. Można 
zauważyć, że w typowej, praktycznej bazie danych dziedzina każdego atrybutu zawiera tylko 
kilka elementów. W takim przypadku można zastosować algorytm sortowania kubełkowego 
lub algorytm sortowania przez zliczanie o złożoności liniowej zamiast algorytmu szybkiego 

                                                
43 S. Jaroszewicz, M. Korzeń, Comparison of information theoretical measures for reduct finding, in 
Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2006, ser. Lecture Notes in Computer Science, 
L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, J. M. Zurada (Eds.), Springer Berlin Heidelberg, 2006, 
vol. 4029, 518-527, DOI: 10.1007/11785231 55. 
44 J. Bazan, H. S. Nguyen, S. H. Nguyen, P. Synak, and J. Wróblewski. Rough set algorithms in 
classification problems. In Rough Set Methods and Applications: New Developments in Knowledge 
Discovery in Information Systems, Studies in Fuzziness and Soft Computing, pp. 49–88. Physica-
Verlag, Heidelberg, Germany, 2000. 
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sortowania o złożoności liniowologarytmicznej. Zastosowanie sortowania kubełkowego lub 
przez zliczanie przyspiesza obliczenia jednocześnie zmniejszając złożoność obliczeniową 
algorytmu ekstrakcji cech z O(rmnlog(n)) do O(rmn). 
 Szybkość przedstawionego algorytmu 1 ekstrakcji cech jest możliwa dzięki temu, że 
nie budujemy macierzy rozróżnialności dla rozważanej bazy danych. W zamian zlicza się 
liczbę jedynek w nieistniejącej macierzy. W algorytmie 1 wartość 𝑆"# jest używana jako miara 
dla atrybutów, gdzie na etapie tworzenia superreduktu są wybierane w kolejności atrybuty 
o największej wartości 𝑆"#. W przeciwieństwie do treści artykułu23 obliczanie miary 
podzielono na dwa etapy: wyliczenia 𝑆	#- formuła (3), a następnie 𝑆𝑃"# - formuła (4), gdzie 𝑆"# 
jest dane wzorem (5). Ponieważ (3) nie zależy od atrybutów może być liczony niezależnie. 
Takie rozwiązanie pozwala przyspieszyć obliczenia. 
 Pierwszy etap algorytmu jest podobny do schematu przedstawionego w artykule23. 
Na tym etapie wybiera się atrybut o maksymalnej wartości 𝑆"#, a następnie używa do 
podzielenia tablicy decyzyjnej na niezależne klasy równoważności względem wartości 
symbolicznej wyselekcjonowanego atrybutu. Dla każdej klasy równoważności algorytm jest 
powtarzany. Wtedy wybiera się atrybut, dla którego skumulowana wartość ∑ 𝑆"#	

	  jest 
maksymalna. Pierwszy etap ekstrakcji cech jest powtarzany do momentu, kiedy 
maksymalna skumulowana wartość osiąga 0. Należy podkreślić, że takie podejście jest 
szybkie, ponieważ wykorzystuje znaną powszechnie procedurę „dziel i zwyciężaj”. 
W każdym kolejnym kroku pierwszego etapu algorytmu klasy równoważności są 
zauważalnie mniejsze, co pozwala szybko osiągnąć rozwiązanie końcowe i jednocześnie 
zapewnia zbieżność algorytmu. 
 W drugim etapie algorytmu ekstrakcji cech usuwa się atrybuty z superreduktu w celu 
otrzymania minimalnego zbioru atrybutów. Procedura usuwania jest wykonywana zgodnie 
z algorytmem 2 z [Bor15c]. Algorytm wspomaga inna procedura (algorytm 3), która 
sprawdza, czy nowy system decyzyjny pozostaje niesprzeczny po usunięciu wybranego 
atrybutu. Aby algorytm usuwania atrybutów był jeszcze bardziej efektywny, używa się 
algorytmu sortowania kubełkowego lub przez zliczanie zamiast szybkiego sortowania, które 
zostało zastosowane w artykule 23. 
 W celu walidacji algorytmu oraz zbadania szybkości i skuteczności działania 
(mierzonej liczbą nieredundantnych atrybutów) przeprowadzono odpowiednie eksperymenty 
z użyciem przykładów testowych ze zbioru UCI10. Zbiór danych connect-4-30 został 
opracowany ze zbioru connect-4 przez ograniczenie liczby obiektów do 30 000. 

Poprawność zaproponowanego algorytmu została potwierdzona za pomocą metody, 
która oblicza wszystkie minimalne redukty [Bor14b]. Następnie sprawdzano, czy znaleziony 
redukt znajduje się w zbiorze wszystkich obliczonych wcześniej reduktów. W ten sposób 
zweryfikowano działanie algorytmu dla następujących baz danych: breast-cancer-wisconsin, 
dermatology, house, trains oraz urology10. Dla każdego zestawu danych otrzymany redukt 
był prawidłowy i, jak się okazało, w wyniku otrzymano redukt minimalny o najmniejszej 
liczności (ang. exact minimal)12. 

Aby sprawdzić szybkość i skuteczność proponowanego algorytmu, wykonano 
porównanie z oprogramowaniem RSES211,37. RSES2 wykorzystuje do znajdowania 
minimalnych reduktów algorytmy genetyczne. Oprogramowanie jest często wykorzystywane 
jako referencyjne i używane przez naukowców do sprawdzania skuteczności i porównania 
nowych algorytmów eksploracji danych. Eksperymenty zostały przeprowadzone z użyciem 
procesora Intel Core i7-3520M 2.90GHz oraz 4GB pamięci RAM. W RSES2 wybrano opcję 
„High speed” oraz „Number of reducts: 1”. Tab. 2 zawiera porównanie algorytmu 
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zaimplementowanego w RSES2 (najszybsza wersja algorytmu) z zaproponowanym 
w artykule [Bor15c] algorytmem. Jak zostało pokazane, dla dużych zbiorów danych 
zaproponowany algorytm działa znacznie szybciej niż ten wbudowany w oprogramowanie 
RSES2. Należy również podkreślić, że w każdym przypadku wynikiem testów był redukt 
minimalny o najmniejszej liczności. 

 
Tab. 2. Porównanie wyników algorytmu zaproponowanego w [Bor15c] z wynikami RSES2 

 
 

Następnie przeprowadzono badania skuteczności algorytmu w zależności od liczby 
obiektów w systemie decyzyjnym. W tym celu użyto zestawu danych mushroom10, gdzie 
liczba obiektów wynosi 8124. Baza danych mushroom została zwielokrotniona 8 razy, 
16 razy, 32 razy, 64 razy, 128 razy i 256 razy w celu wygenerowania nowych dużych 
zbiorów danych, przy jednoczesnej wiedzy, że wynikiem działania algorytmu ma być 
dokładnie ten sam zbiór atrybutów (minimalny redukt). Czas wykonania obliczeń 
proponowanego algorytmu dla kolejnych zbiorów danych przedstawiono na wykresie - rys. 3. 
Jak pokazano, algorytm szybko znajduje redukt minimalny o małej liczbie atrybutów nawet 
dla bardzo dużych zbiorów danych. Dla mushroom zwielokrotnionego 256 razy – baza 
zawierająca dwa miliony obiektów – czas działania algorytmu na procesorze Intel Core i7-
3520M 2.90GHz z 4GB pamięci RAM wynosi 1106s. 
 

 
 

Rys. 3. Redukt minimalny dla bazy mushroom zwielokrotnionej 256 razy, tj. bazy 
zawierającej 2 · 106 obiektów, został obliczony w czasie 1106s [Bor15c]. 
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Na wykresie - rys. 4. przedstawiono te same wyniki w skali logarytmicznej. Zależność 
między czasem obliczeń algorytmu oraz liczbą obiektów wydaje się być liniowa. Widoczna 
na wykresie rozbieżność, zwłaszcza w przypadku większych baz danych, jest spowodowana 
przez automatyczne użycie przez system operacyjny bufora pamięci dyskowej. 
 

 
 

Rys. 4. Zależność pomiędzy czasem obliczeń, a liczbą obiektów w skali log-log [Bor15c] 
 
 
Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do indukcji reguł decyzyjnych - oryginalne 
osiągnięcie autora 
 

Jednym z zagadnień rozważanych w dziedzinie uczenia maszynowego i odkrywania 
wiedzy jest generacja reguł decyzyjnych, które odwzorowują obiekt na zbiór nazywany klasą 
decyzyjną. Reguła decyzyjna to wyrażenie logiczne reprezentowane w postaci „if condition 
then decision”. Wyrażenie condition zawiera koniunkcję warunków elementarnych i jest 
zbudowane na wartościach atrybutów opisujących obiekty. Jeżeli warunki są spełnione, 
decision identyfikuje klasę decyzyjną, do której należy obiekt. Reguły decyzyjne zapewniają 
czytelną dla człowieka reprezentację wiedzy, a tym samym mogą być wykorzystywane przez 
eksperta w trakcie analizy danych45,46. Reguły są zwykle używane do budowy klasyfikatorów, 
np. drzew decyzyjnych czy sieci neuronowych. 

Przykładem zastosowania algorytmów indukcji reguł są systemy wsparcia 
diagnostyki medycznej dla różnych chorób. Obiekty przechowywane w bazie danych 
pacjenta (dane treningowe) są scharakteryzowane przez wyróżniony atrybut (tzw. atrybut 
decyzyjny) o skończonej liczbie wartości – klasy decyzyjne, np. czy pacjent jest zdrowy, czy 
chory. Obliczone w ten sposób reguły decyzyjne, oparte na wynikach badań medycznych 
umożliwiają wspieranie diagnozy nowego pacjenta. Ponadto algorytmy indukcji reguł 
znajdują swoje zastosowanie w wykrywaniu anomalii w systemach i sieciach 
telekomunikacyjnych, a w szczególności wykrywaniu niepożądanych zachowań. Może to być 

                                                
45 K. Cios, W. Pedrycz, R. Swiniarski, L. Kurgan, Data Mining: A Knowledge Discovery Approach, 1st 
ed. Springer US, 2007, DOI: 10.1007/978-0-387-36795-8. 
46 J. R. Quinlan, C4.5: Programs for Machine Learning. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann 
Publishers Inc., 1993. 
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m.in. filtrowanie niechcianych maili i wiadomości elektronicznych lub odpieranie ataków na te 
sieci 47. 

Większość algorytmów indukcji generuje zestaw reguł przez sekwencyjne 
uogólnienie danych treningowych45. Oczekuje się, że reguły wygenerowane przez algorytm 
pokrywają (spełniają) wszystkie obiekty dla danej klasy decyzyjnej oryginalnej bazy. 
Jednocześnie wygenerowane reguły nie powinny być prawdziwe dla obiektów innych niż 
z rozważanej klasy decyzyjnej. W praktyce jednak, ze względu na dużą złożoność 
obliczeniową, próbuje się minimalizować liczbę reguł pokrywających obiekty z innych klas. 

Należy podkreślić, że zarówno rozwój algorytmów indukcji reguł, jak również metod 
ich oceny, został stworzony, aby klasyfikować nowe obiekty – nienależące do bazy 
treningowej (rys. 5). Inaczej mówiąc, indukowane reguły wykorzystują jedynie podzbiór 
argumentów do określenia warunków logicznych i przeprowadzenia klasyfikacji, czyli 
przyporządkowania do określonej klasy decyzyjnej. Ponieważ zbiór indukowanych reguł 
może być używany jako klasyfikator, przyjmuje się liczbę prawidłowo sklasyfikowanych 
obiektów jako podstawową miarę oceny (dokładność klasyfikacji)48,49. 
 Jak zauważyłem w artykule [Bor14a] aby uprościć tablicę decyzyjną, możemy 
zastosować analogiczną metodę do metody minimalizacji funkcji boolowskiej w syntezie 
logicznej zwaną ekspansją funkcji boolowskiej. To “uproszczenie” w dziedzinie eksploracji 
danych oznacza „uogólnienie”, ponieważ metoda daje w rezultacie reguły decyzyjne, które 
możemy zastosować w każdym przypadku, także w tych przypadkach, w których reguły nie 
były określone w pierwotnej tablicy decyzyjnej. 

Analogia wynika z faktu, że wybór pojedynczej kolumny w macierzy rozróżnialności 
dla systemu decyzyjnego jest tym samym, co zbudowanie macierzy blokującej dla procedury 
ekspansji. W procedurze syntezy macierz tworzona jest dla każdego wiersza, dla którego 
funkcja boolowska zwraca wartość „1” i dla całego zestawu wierszy, dla których funkcja 
zwraca „0”. Następnie określa się minimalne pokrycie kolumnowe dla tej macierzy. 
Ponieważ macierz blokująca jest macierzą binarną i macierz rozróżnialności dla systemu 
decyzyjnego jest również macierzą binarną, proces indukcji reguł jest analogiczny. 
  

                                                
47 Rondeau T.W., Bostian, C.W., Artificial Intelligence in Wireless Communications. Artech House, 
2009 
48 U. M. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth, R. Uthurusamy (Eds.), Advances in Knowledge 
Discovery and Data Mining. Menlo Park, CA, USA: American Association for Artificial Intelligence, 
1996. 
49 U. M. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth, From data mining to knowledge discovery in 
databases, “AI Magazine”, vol. 17, pp. 37-54, 1996. 
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Rys. 5. Algorytm redukcji reguł dla klasyfikacji danych [Bor15a] 
 

W literaturze problem indukcji reguł jest często przekształcany do problemu 
znajdowania minimalnego pokrycia50,51,52,53,54. Jedną z metod optymalizacji procesu indukcji 
reguł jest metoda sekwencyjnego pokrywania55. Metoda polega na indukcji reguły dla 
wybranego obiektu ui w klasie decyzyjnej Dk, a następnie usunięciu wszystkich obiektów 
w klasie decyzyjnej Dk, które spełniają regułę wynikową. Zadanie indukcji poszczególnych 
reguł i usuwania obiektów jest powtarzane do momentu, kiedy wszystkie reguły zostają 
pokryte. Indukcję reguł wykonuje się przez ekstrakcję cech dla wybranego obiektu ui, w taki 
sposób, aby wynikowa reguła pokrywała największą możliwą liczbę obiektów, które należą 
do tej samej klasy decyzyjnej co pierwotny obiekt ui i jednocześnie nie pokrywała żadnego 
innego obiektu z innych klas decyzyjnych. Zbiór reguł wynikowych stanowi zbiór reguł 
reprezentujących klasę decyzyjną Dk. Zadanie powtarza się dla wszystkich klas 
decyzyjnych. Pewna modyfikacja metody jest stosowana w algorytmie LEM2 
zaproponowanym przez Grzymalę-Busse56. Implementację metody można znaleźć 
w oprogramowaniu Weka 316 oraz RSES211,37. 
 Innym rozwiązaniem wykorzystującym pokrywanie jest dwuetapowa selekcja reguł19, 
która jest charakterystyczna dla algorytmów minimalizacji funkcji boolowskich. 
W rozwiązaniu tym zbiór R(ui) zawiera wszystkie minimalne reguły i jest tworzony dla 
każdego obiektu ui klasy decyzyjnej Dk. Kombinacja w postaci sumy zbiorów wszystkich 
R(ui) dla każdego obiektu ui w klasie decyzyjnej Dk tworzy rodzinę minimalnych reguł tej 
klasy. Następnie na tej rodzinie reguł przeprowadza się proces selekcji w celu znalezienia 

                                                
50 Andersen T., Martinez T., Learning and generalization with bounded order rule sets. In: Proc. of 
10th Int. Symp. on Computer and Information Sciences. pp. 419–426, 1995. 
51 Maimon, O., Rokach, L.: Data Mining and Knowledge Discovery Handbook, 2nd ed., Springer 2010 
52 Skowron A., Rauszer C., The Discernibility Matrices and Functions in Information Systems. 
Słowiński R. (ed.) Intelligent Decision Support, Theory and Decision Library, vol. 11, pp. 331–362. 
Springer Netherlands, 1992, DOI: 10.1007/978-94-015-7975-9 21 
53 Stefanowski J., Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych w odkrywaniu wiedzy. Seria Rozprawy nr 361, 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001 
54 Stefanowski J., Vanderpooten D., A General Two-Stage Approach to Inducing Rules from 
Examples. Ziarko W.P. (ed.) Rough Sets, Fuzzy Sets and Knowledge Discovery, pp. 317–325. 
Workshops in Computing, Springer London, 1994, DOI: 10.1007/978-1-4471-3238-7_37 
55 T. Mitchell, Machine Learning. McGraw Hill, 1997. 
56 Grzymala-Busse J., Wang A., Modified algorithms LEM1 and LEM2 for rule induction from data with 
missing attribute values. In: Proc. of the Fifth International Workshop on Rough Sets and Soft 
Computing (RSSC’97) at the Third Joint Conference on Information Sciences (JCIS’97). pp. 69–72. 
Research Triangle Park, NC, Mar 1997. 
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minimalnej rodziny reguł minimalnych. Procedura indukcji reguł bazuje na strategii selekcji 
wykonywanej dla każdej klasy decyzyjnej Dk i zawiera następujące kroki [Bor15a]: 
 

1. Konstrukcja macierzy rozróżnialności dla obiektu ui należącego do klasy decyzyjnej 
Dk. 

2. W wyniku wstępnej indukcji wszystkich reguł dla obiektu ui otrzymuje się zbiór R(ui). 
3. Indukcja wszystkich minimalnych reguł dla obiektów klasy decyzyjnej Dk. 

a. Znalezienie pokrycia dla klasy decyzyjnej Dk 
 
Aby otrzymać zbiór reguł minimalnych reprezentujących klasę decyzyjną Dk – 
niekoniecznie o najmniejszej liczności – należy znaleźć odpowiednie 
pokrycie. Pokrycie reprezentuje się w postaci macierzy binarnej M o n 
kolumnach (n jest licznością sumy wszystkich zbiorów R(ui) – zbiór 
wszystkich minimalnych reguł odpowiada obiektom w klasie decyzyjnej Dk) 
oraz k wierszach (k jest liczbą obiektów w klasie decyzyjnej Dk). Kiedy reguła 
wynikowa ri pokrywa obiekt uj, element (i, j) macierzy binarnej jest równy 1, 
w innym przypadku jest równy 0. 

 
b. Znalezienie minimalnego zbioru reguł klasy decyzyjnej Dk 

 
Minimalny zbiór reguł reprezentujący klasę decyzyjną Dk jest tworzony przez 
znalezienie minimalnego pokrycia kolumnowego macierzy M. 

  
Cechą charakterystyczną metody selekcji jest możliwość sprowadzenia problemu 

indukcji reguł (dokładnie etapu 2 oraz 3b) do zagadnienia obliczenia implikantów prostych 
monotonicznej funkcji boolowskiej danej w postaci koniunkcji sum i reprezentowanej przez 
macierz rozróżnialności dla danych treningowych6, [Bor14a, Bor14b, Bor15a]. Problem 
indukcji reguł dla danej klasy decyzyjnej Dk jest równoważny problemowi minimalizacji 
funkcji boolowskiej f = (F, R), gdzie wektory zbioru F (ON-set) odpowiadają obiektom 
w klasie Dk, natomiast R (OFF-set) wszystkim pozostałym obiektom używanym w czasie 
tworzenia macierzy rozróżnialności12. Dlatego złożoność obliczeniowa indukcji reguł może 
być oszacowana jako podobna do złożoności obliczeniowej algorytmu minimalizacji funkcji 
boolowskich. Zagadnienie znalezienia minimalnego zbioru reguł, który pokrywa dany zestaw 
obiektów w danych treningowych i poprawnie je klasyfikuje jest o złożoności NP. 
Problemem, który determinuje zaś eksplozję obliczeń, jest wyliczenie wszystkich 
minimalnych pokryć kolumnowych macierzy M. Złożoność tych obliczeń jest spowodowana 
szybko rosnącą licznością rodziny reguł minimalnych wraz z wzrostem liczby atrybutów. 
Dlatego indukcja reguł decyzyjnych dla dużej bazy danych – jak pokazały moje wstępne 
badania eksperymentalne – musi polegać na algorytmach heurystycznych. 

Jak pokazałem w [Bor15a] zastosowanie algorytmu syntezy logicznej do indukcji 
reguł uwidoczniło kluczową różnicę między proponowaną procedurą a konwencjonalnymi 
metodami indukcji reguł: reguły indukowane za pomocą procedur zaawansowanej syntezy 
logicznej są prostsze (bardziej ogólne). Oznacza to, że w rezultacie uzyskuje się lepszą 
klasyfikację danych.  
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Ocena skuteczności zaproponowanej metody indukcji reguł opierała się na walidacji 
krzyżowej. W eksperymentach „jakość” zestawu reguł była oceniana za pomocą dwóch miar: 
efektywności klasyfikacji i pokrycia oryginalnego zbioru. Wyniki przeprowadzonych 
eksperymentów przedstawiłem w tablicy 2 w artykule [Bor15a]. Zaproponowane podejście 
znacznie poprawia efektywność indukcji reguł w porównaniu z systemem RSES2. Średnia 
efektywność klasyfikacji reguł jest o 10% wyższa, a średnie pokrycie oryginalnego zbioru 
przez reguły jest o 15% wyższe, osiągając odpowiednio 81,5% oraz 97,0%. 

Można wykazać [Bor15d], że podobnie do algorytmu redukcji atrybutów algorytm 
indukcji reguł może być zrealizowany bez budowania macierzy rozróżnialności. Informacja, 
którą osiąga się z przekształcenia wyrażenia monotonicznej funkcji boolowskiej w postaci 
koniunkcji sum może być osiągnięta na bazie rozkładu wartości atrybutów tablicy decyzyjnej. 
Jednocześnie, ponieważ wielkość macierzy rozróżnialności jest zależna w kwadracie 
względem liczby obiektów, oszczędność na pamięci z powodu braku jej budowania jest tak 
duża, że w nowym modelu obserwujemy znaczną poprawę szybkości przetwarzania danych 
w celu znajdowania reguł minimalnych nawet dla dużych baz danych. 

W algorytmie indukcji reguł obiekt z wybranej klasy decyzyjnej jest rozróżniany od 
wszystkich innych obiektów należących do innych klas decyzyjnych. Dlatego algorytm 1 
z [Bor15d] jest powtarzany n razy, gdzie n jest liczbą obiektów w bazie danych. 
Zaproponowany algorytm indukcji reguł nie buduje macierzy rozróżnialności, natomiast 
liczba jedynek w potencjalnej binarnej macierzy rozróżnialności dla danego atrybutu 
a wynika z równania (1) w [Bor15d]. 
 W pierwszym kroku algorytmu obiekty z tej samej klasy decyzyjnej co obiekt, dla 
którego jest budowana reguła, są usuwane (ukrywane). Następnie wybiera się atrybut 
o maksymalnej wartości Sa. Wybrany atrybut służy do podziału tablicy decyzyjnej na dwie 
klasy: pierwsza zawiera obiekty, które nie różnią się od indukowanego obiektu dla 
wybranego atrybutu a, druga – pozostałe obiekty. Następnie powtarza się procedurę tylko 
dla pierwszego zbioru obiektów, tzn. wybiera się atrybut o maksymalnej wartości Sa, 
a następnie dzieli zbiór na dwie klasy. Procedura jest powtarzana do momentu, kiedy 
wartość Sa wynosi 0. Kryterium stopu oznacza, że dodawanie dodatkowych atrybutów do 
otrzymanego zestawu atrybutów, które potencjalne tworzą implikant nie jest konieczne, 
ponieważ podział B jest pusty lub kolejny podział B nie jest wymagany. Proponowane 
podejście wykorzystuje w swoim działaniu procedurę „dziel i zwyciężaj”. W każdym kroku 
algorytmu w obliczeniach wykorzystuje się jedynie podzbiór obiektów. Podzbiór ten jest 
wyraźnie mniejszy, a w związku z tym pozwala na szybkie osiągnięcie wyniku końcowego. 
Podobnie do algorytmu ekstrakcji cech omawianego wcześniej, w drugim kroku algorytmu 
indukcji reguł usuwa się atrybuty nadmiarowe, co gwarantuje, że otrzymana reguła zawiera 
minimalny zbiór atrybutów, od których zależy. 

Złożoność obliczeniowa algorytmu 1, służącego do wygenerowania pojedynczej 
reguły, wynosi O(rmn), a złożoność pamięciowa – O(mn). Całkowita złożoność obliczeniowa 
dla wygenerowania wszystkich reguł wynosi O(rmn2), przy takiej samej złożoności 
pamięciowej. 
 Zaproponowany algorytm indukcji reguł został przetestowany na praktycznym 
przykładzie. Do obliczeń wykorzystałem bazę danych telekomunikacyjnych opracowaną 
przez Zadnika i Michlovsky’ego57,58 zawierającą dane zebrane przez serwer SNMP. Celem 

                                                
57 Grzenda M., Towards the reduction of data used for the classification of network flows, in Hybrid 
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bazy jest przypisanie przypadków ruchu sieciowego do pięciu klas decyzyjnych, w tym klas 
spam oraz ham59. Baza danych składa się z 58 042 instancji opisanych 68 atrybutami 
liczbowymi. Bardziej szczegółowe informacje na temat bazy danych można znaleźć 
w publikacji58. 

Baza danych została wstępnie zdyskretyzowana przy użyciu algorytmu 
opublikowanego w [Bor15g]. Następnie, dla powstałej symbolicznej bazy danych, za pomocą 
metody przedstawionej w [Bor15d] zostały wygenerowane reguły decyzyjne. Metoda indukcji 
daje 26 091 minimalnych reguł, przy czym najdłuższa reguła zawiera tylko cztery argumenty 
warunkowe. Obliczenia trwały 50 minut na procesorze Intel Core i7-3520M 2.90 GHz z 4 GB 
pamięci RAM. 

Podsumowując, głównym celem artykułu [Bor15d] było zaproponowanie nowej 
metody obliczeniowej indukcji reguł dla celów eksploracji danych, a także przedstawienie 
wyników eksperymentalnego narzędzia zastosowanego na praktycznym przykładzie. 
Proponowana innowacyjna metoda jest w stanie poprawić wydajność zadań przetwarzania 
danych, dekomponując problem obliczeniowy na mniejsze i mniej złożone fragmenty. 
Przedstawiony problem odpowiada znanemu problemowi Big Data związanemu 
z przetwarzaniem dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Metoda oferuje znaczną 
redukcję czasu oraz poprawia efektywność rozpoznawania wzorca, co zostało wcześniej 
potwierdzone przez badania opublikowane w [Bor15a]. Proponowane rozwiązanie stanowi 
nowe podejście w dziedzinie odkrywania wiedzy w bazach danych, którego wyniki można 
zastosować w wielu innych dziedzinach, takich jak nauki medyczne, telekomunikacja czy 
systemy automatycznej kontroli. 
 
 
Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do dyskretyzacji danych - oryginalne 
osiągnięcie autora 
 

Jednym z najczęstszych zastosowań algorytmów eksploracji danych jest 
przetwarzanie danych multimedialnych. Jest to szczególnie widoczne w inżynierii 
biomedycznej, gdzie dane są zbierane dla setek zmiennych opisujących schorzenia 
pacjentów60. Na przykład w artykule61 opisano klasyfikację pacjentów z chorobą Alzheimera. 
Praktyczne bazy danych zawierają często dane numeryczne, które są zdefiniowane przez 
wartości atrybutów z dziedziny rzeczywistej. Jednak najpopularniejsze bazy danych 
zawierają dane mieszane, w tym, między innymi, wartości rzeczywiste, liczby całkowite, 
wartości symboliczne, a nawet zbiory lub zakresy wartości [Bor13]. Charakterystycznymi 
przykładami takich praktycznych danych są: baza danych telekomunikacyjnych do 

                                                                                                                                                  
Artificial Intelligent Systems, Corchado, E., Snasel, V., Abraham, A., Woźniak, M., Grana, M., and 
Cho, S.-B. (Eds.), Lecture Notes in Computer Science 7209, 68–77, Springer Berlin Heidelberg 
(2012). DOI: 10.1007/978-3-642-28931-6_7. 
58 Zadnik M., Michlovsky Z., Is Spam Visible in Flow-Level Statistics?, tech. rep., CESNET National 
Research and Education Network, 2009. 
59 E-mail, który nie jest uważany za spam. 
60 Hunink M.G.M., Glasziou P.P., Siegel J.E., Weeks J.C., Pliskin J.S., Elstein A.S., Weinstein M.C., 
Decision Making in Health and Medicine: Integrating Evidence and Values, University Press, 
Cambridge, 2001. 
61 Cuingnet R., Gerardin E., Tessieras J., Auzias G., Lehericy S., Habert M.O., Chupin M., Benali H., 
Colliot O., Automatic classification of patients with Alzheimer’s disease from structural MRI: 
a comparison of ten methods using the ADNI database, NeuroImage 56 (2), 766–781 (2011), DOI: 
10.1016/j.neuroimage.2010.06.013. 
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klasyfikacji wiadomości e-mail58 i bazy danych medycznych, które wspierają diagnozę, tj. 
baza danych Breast Cancer Wisconsin10 i baza danych Pima Indians Diabetes10,62. 
Większość parametrów tych baz danych jest ciągła, a jednym z problemów w realizacji 
takich systemów decyzyjnych jest efektywna dyskretyzacja danych liczbowych 
(numerycznych) dla atrybutów warunkowych. Na przykład, atrybuty bazy danych Indian 
Pima Database Diabetes dotyczą: liczba przebytych ciąży, stężenia glukozy w osoczu 
w dwugodzinnym doustnym teście tolerancji glukozy, ciśnienia rozkurczowego (mm Hg), 
grubości fałdu skóry w tricepsie (mm), dwugodzinnego poziomu insuliny w surowicy (µU/ml), 
wskaźnika masy ciała (waga w kg /(wzrost w m)2), funkcji genealogicznej cukrzycy, wieku 
(lata), oraz klasy decyzyjnej (0 lub 1). Większość z tych cech ma wartości numeryczne, więc 
dla właściwej analizy tej bazy danych należy te wartości poddać dyskretyzacji. Z podobnym 
problemem mamy do czynienia w klasyfikacji poczty elektronicznej (e-mail), gdzie rekordy 
charakteryzujące różne parametry sieciowe, wykorzystywane do analizy i wykrywania 
anomalii, często podane są jako wartości numeryczne58. 

Postęp technologiczny w zakresie cyfrowego generowania i gromadzenia informacji 
narzuca absolutną konieczność opracowania metod analizy danych numerycznych, takich 
jak dyskretyzacja, która jest jednym z zadań przetwarzania wstępnego63. Przekształcenie 
ciągłych wartości parametrów w ich dyskretne odpowiedniki umożliwia łatwiejszą analizę 
danych, a w wielu przypadkach przyspiesza proces eksploracji danych. Nawet jeśli dane 
symboliczne nie są wymagane, dyskretyzacja może przyspieszyć proces analizy i poprawić 
dokładność prognoz64,65. Zgodnie z [Bor13, Bor15e, Bor15g] w literaturze zaproponowano 
wiele metod dyskretyzacji danych. W praktyce stosuje się jedno z dwóch podejść: 

● Zastosowanie dyskretyzacji we wstępnym etapie przetwarzania danych, 
przed algorytmem eksploracji danych; 

● Wybór wyspecjalizowanego algorytmu eksploracji danych, który jest w stanie 
dokonać analizy bezpośrednio z danych numerycznych. 

Pierwsze podejście wykorzystuje dyskretyzację. Dyskretyzacja to proces 
przekształcania atrybutów numerycznych w atrybuty symboliczne. Polega ona na podziale 
oryginalnej dziedziny atrybutu na pewną liczbę podprzedziałów i przypisaniu wartości 
symbolicznych. Początkowe przedziały uzyskane dla proponowanego zestawu cięć są 
następnie analizowane w celu uzyskania minimalnego zbioru cięć, różnicującego obiekty 
wyróżnionych klas decyzyjnych. Zwykle wyboru minimalnego zbioru cięć dokonuje się przy 
użyciu przekształcenia formuły boolowskiej – koniunkcyjnej postaci normalnej do 
dysjunkcyjnej postaci normalnej6. 

Nowością rozwiązania zaproponowanego w [Bor13] jest zastosowanie algorytmu 
dopełnienia funkcji boolowskiej do realizacji przekształcenia formuły CNF w DNF. 
Zastosowanie to jest możliwe ze względu na fakt, że wyrażenie logiczne w postaci 
monotonicznej formuły CNF może być reprezentowane przez macierz binarną. Wtedy 

                                                
62 Smith J.W., Everhart J.E., Dickson W.C., Knowler W.C., Johannes R.S., Using the ADAP learning 
algorithm to forecast the onset of diabetes mellitus. In: Proceedings of the Symposium on Computer 
Applications and Medical Care. pp. 261–265. IEEE Computer Society Press., 1988. 
63 Chmielewski M.R., Grzymala-Busse J.W., Global discretization of continuous attributes as 
preprocessing for machine learning, Int. J. Approximate Reasoning 1, 294–301, 1996. 
64 Ekbal A., Improvement of prediction accuracy using discretization and voting classifier, 18th Int. 
Conf. on Pattern Recognition 2, pp. 695–698, 2006, DOI: 10.1109/ICPR.2006.698. 
65 Frank E., Witten I.H., Making better use of global discretization, Proc. Sixteenth Int. Conf. on 
Machine Learning 1, pp. 115–123, 1999. 
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proces przekształcania CNF do DNF może zostać zredukowany do procesu obliczenia 
minimalnych pokryć kolumnowych tej macierzy [Bor14a]. 

Dyskretyzacja systemu polega na konstrukcji podziałów P dla poszczególnych 
przedziałów wartości atrybutów, po czym rzeczywista wartość atrybutu jest zamieniana na 
odpowiadający podprzedział, tzn. zawierający daną wartość atrybutu. W pierwszym etapie 
konstrukcji proponuje się cięcia będące zbiorem wszystkich reprezentantów podprzedziałów 
wyznaczonych przez kolejne wartości obiektów rozpatrywanego atrybutu i różnych od jego 
wartości. Następnie otrzymany zbiór cięć redukuje się do minimalnego zbioru cięć zgodnie 
z ideą przedstawioną w [Bor13]. 
 W metodzie dyskretyzacji, analogicznie do metody ekstrakcji cech, buduje się funkcję 
rozróżnialności względem zbioru cięć, zdefiniowaną dla pary różnych obiektów o różnych 
decyzjach. Aby dokonać rozróżnienia między wszystkimi obiektami o różnej decyzji, tworzy 
się wyrażenie boolowskie będące koniunkcją formuł zgodnie z [Bor13] na str. 221. 
Przekształcając otrzymaną formę z postaci iloczynu sum boolowskich do postaci sumy 
iloczynów, z wykorzystaniem algorytmu dopełnienia funkcji boolowskiej, otrzymuje się 
wszystkie minimalne zbiory cięć spełniające założenia. Inaczej mówiąc, wszystkie implikanty 
proste stanowiące rozwiązanie skonstruowanej formuły boolowskiej (iloczynu sum) są 
minimalnym zbiorem cięć. 
 Algorytm dyskretyzacji działa również dla niejednoznacznie określonego systemu 
decyzyjnego. Takie podejście jest zgodne z teorią zbiorów przybliżonych zaproponowaną 
przez prof. Z. Pawlaka66. 

W artykule [Bor15g] wykonano ewaluację metody dyskretyzacji opartej na algorytmie 
dopełnienia funkcji boolowskiej. W wielu aplikacjach poszukuje się wszystkich minimalnych 
rozwiązań32,33,67. W przypadku typowej dyskretyzacji potrzebny jest tylko jeden minimalny 
zestaw cięć. Oznacza to, że powinno zostać osiągnięte jedno lokalne minimum. Istotne jest 
również upewnienie się, że ostatecznie obliczony minimalny zestaw cięć jest tak mały, jak to 
możliwe12,33. Artykuł zawiera opis trzech algorytmów heurystycznych do dyskretyzacji 
danych numerycznych, opartych na metodzie syntezy logicznej. Aby rozwiązać problem 
czasochłonnego obliczania pokrycia kolumnowego, zaproponowano i zaimplementowano 
algorytmy heurystyczne nazwane odpowiednio: MaxCol, MinRow i Omega. 

Na proces dyskretyzacji można spojrzeć jako proces kompresji bazy danych. 
Z jednej strony oczekuje się zapisania danych przy użyciu najmniejszej ilości pamięci. 
Z drugiej strony rozwiązanie nie powinno wprowadzać dodatkowych niespójności do danych 
wyjściowych. Dlatego do oceny i porównania algorytmów z wynikami wiodącego 
oprogramowania uniwersyteckiego służącego do analizy danych zaproponowano metodę 
opartą na entropii, znanej z teorii informacji68. Aby porównać jakość dyskretyzacji, wybrano 
algorytmy dyskretyzacji stosowane w dobrze rozpoznawalnych systemach uniwersyteckich: 
RSES211,37 i Weka 316.  

Eksperymenty przeprowadzono w dwóch wariantach: z redukcją i bez redukcji 
powtarzających się obiektów. Wyniki przedstawiono w tablicy 6 artykułu [Bor15g]. 
Zaproponowana metoda dyskretyzacji okazała się bardzo skuteczna dla każdego badanego 
algorytmu pokrycia kolumnowego. Metody nie wprowadziły żadnych niespójności - liczba 
                                                
66 Pawlak Z.: Rough Sets. Theoretical Aspects of Reasoning about Data. Kluwer Academic 
Publishers, 1991. 
67 Patrz: Zastosowanie praktyczne opracowanego algorytmu dyskretyzacji danych w medycynie - 
wyznaczanie punktu odcięcia dla parametru Topoisomerase II-alfa - oryginalne osiągnięcie autora 
68 Shannon C.E., A mathematical theory of communication, Bell System Technical J. 27(3), pp. 379–
423 (1948), DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x 
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obiektów po dyskretyzacji pozostaje niezmieniona. Jednocześnie możliwe było znaczne 
zmniejszenie liczby bitów wymaganych do przechowywania danych. W przypadku 
analizowanych baz danych średni współczynnik kompresji dla analizowanych metod wyniósł 
8,02, przy zachowaniu spójności baz danych na poziomie 100%. Jest to lepsze rozwiązanie 
niż w przypadku RSES2, gdzie współczynnik kompresji wynosi 7,26, przy zachowaniu 
spójności baz danych na poziomie 100% i lepsze niż w przypadku Weka 3, gdzie 
współczynnik kompresji wynosi 32,60 dla metody Fayyad & Irani MDL oraz 21,60 dla metody 
Kononenko MDL przy zachowaniu spójności baz danych odpowiednio na poziomie 62,79% 
i 64,71% (tablica 7 w artykule [Bor15g]).  

Przeprowadzono dodatkowy eksperyment badający wpływ dyskretyzacji danych na 
jakość klasyfikacji (dokładność prognoz) przez algorytmy, które nie wymagają danych 
dyskretnych, tj. są zdolne do pracy z danymi ciągłymi. Dyskretyzacja została 
przeprowadzona na losowym zestawie treningowym zawierającym 90% danych oraz na 
zestawie testowym stanowiącym pozostałe 10% danych. W następnym etapie wykorzystano 
oprogramowanie Weka 3 do wygenerowania pięciu modeli klasyfikacyjnych, tj. drzewa 
decyzyjnego J4869, tablicy decyzyjnej70, modelu regresji logistycznej71, sekwencyjnej 
optymalizacji minimalnej72 i lasu losowego73, które to modele następnie zweryfikowano na 
dyskretnym zestawie testów. Kryterium wybranym do oceny jakości klasyfikacji była liczba 
prawidłowo sklasyfikowanych instancji testowych. Wymieniona wyżej 10-krotna walidacja 
krzyżowa została powtórzona 10 razy. Jak pokazano w tablicy 8 w artykule [Bor15g] 
zaproponowane metody oparte na dopełnieniu funkcji boolowskiej dają prawie taką samą 
jakość klasyfikacji (lub nieco lepszą) jak wykorzystanie danych bez dyskretyzacji. Niemniej 
jednak wykorzystanie danych dyskretnych przynosi znaczne korzyści, w tym szybsze 
tworzenie modelu klasyfikacji lub możliwość stosowania metod klasyfikacji, które wymagają 
danych symbolicznych. 
 Przedstawiona w [Bor13] idea była również punktem wyjścia do opracowania przeze 
mnie metody przedstawionej w artykule [Bor15e]. Ponieważ metody eksploracji danych 
(w tym przypadku dyskretyzacja) oparte na macierzy rozróżnialności są nieefektywne dla 
dużych baz danych, celem artykułu było przedstawienie nowego algorytmu dyskretyzacji 
danych, który wykorzystuje w swoich obliczeniach statystyki wartości atrybutów i który 
pozwala uniknąć jawnego tworzenia macierzy rozróżnialności. Ocena złożoności czasowej 
pokazała, że proponowana metoda jest znacznie bardziej wydajna niż obecnie dostępne 
rozwiązania. 

Dyskretyzacja systemu decyzyjnego polega na konstrukcji podziałów Pa dla każdej 
z poszczególnych dziedzin atrybutów Va. Następnie, rzeczywiste wartości atrybutu są 
odwzorowywane na podprzedziały reprezentujące symboliczne wartości atrybutu. 

W pierwszym etapie dyskretyzacji, zgodnie z [Bor13], należy ustalić początkowe 
zbiory cięć. Proponowane cięcie można przedstawić jako średnią arytmetyczną dla każdej 

                                                
69 Quinlan J.R., C4.5: Programs for Machine Learning, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San 
Francisco, 1993. 
70 Kohavi R., The power of decision tables, Machine Learning: ECML-95 912, pp. 174–189, 1995, 
DOI: 10.1007/3-540-59286-5 57. 
71 Cessie L.S., Houwelingen J.C. van, Ridge estimators in logistic regression, Applied Statistics 41(1), 
pp. 191–201, 1992. 
72 Platt J.C., Fast training of support vector machines using sequential minimal optimization, 
Advances in Kernel Methods 1, 185–208, 1999. 
73 Breiman L., Random forests, Machine Learning 45(1), pp. 5–32 (2001), DOI: 
10.1023/A:1010933404324  
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kolejnej pary posortowanych unikalnych wartości atrybutów. Jednak takie podejście ma 
poważną wadę. Proponowane cięcia są inicjowane pomiędzy wartościami atrybutów 
definiowanymi przez instancje o tej samej wartości atrybutu decyzji. Aby uzyskać spójną 
dyskretyzację, wszystkie pary obiektów o różnych decyzjach muszą być rozdzielone. 
Przedstawione w [Bor15e] podejście rozwiązuje ten problem. 

Pierwszy etap algorytmu dyskretyzacji jest bardzo podobny do omówionego 
wcześniej szybkiego algorytmu ekstrakcji cech. W tym etapie wybierane jest cięcie 
o maksymalnej wartości 𝑆(",))#  zgodnie z wzorem 3 w artykule [Bor15e], które to cięcie 
następnie jest używane do podzielenia tablicy decyzyjnej na dwie klasy równoważności. 
Następnie, dla każdej klasy równoważności algorytm jest powtarzany, w wyniku czego 
wybierane jest następne cięcie, dla którego skumulowana wartość 𝑆(",))#  jest maksymalna. 
Pierwszy etap algorytmu dyskretyzacji jest wykonywany do momentu, kiedy maksymalna 
skumulowana wartość 𝑆(",))#  osiąga wartość 0. 

W drugim etapie algorytmu dyskretyzacji usuwane są nadmiarowe cięcia wyliczone 
w pierwszym etapie algorytmu, gwarantując tym samym, że jest to minimalny zestaw cięć. 
Odbywa się to podobnie do algorytmu 2 z artykułu [Bor15c]. 

W artykule [Bor15e] przedstawiono oszacowanie złożoności obliczeniowej algorytmu. 
Podczas każdej iteracji algorytmu, potencjalnym cięciom przypisywane są rangi 
w poszczególnych klasach równoważności indukowanych przez superset44 wybranych cięć. 
Rangowanie obejmuje sortowanie bazy danych według wartości atrybutów m razy 
z złożonością czasową O(nlog(n)) i obliczanie rang dla zaproponowanych wcześniej cięć dla 
rozpatrywanego atrybutu zgodnie z wzorem 3 w artykule [Bor15e]. Wybierane jest cięcie 
o największej randze, a następnie tablica decyzyjna (lub poszczególne klasy równoważności 
w dalszych etapach algorytmu) jest dzielona na dwie klasy równoważności zgodnie 
z wybranym cięciem (poszczególne klasy równoważności są dzielone na dwie nowe klasy 
równoważności zgodnie z wybranym cięciem). Proces podziału jest realizowany do 
momentu kiedy warunek sprawdzający czy maksymalna ranga jest większa od 0 przestaje 
być spełniony. Następnie, w drugiej części algorytmu, następuje weryfikacja zbioru 
„superset”. Polega ona na usunięciu ze zbioru nadmiarowych cięć. Procedura usuwania ma 
złożoność czasową O(cmn), gdzie c jest liczbą cięć w zbiorze „superset” obliczonym 
w pierwszym etapie algorytmu. Podsumowując, całkowity czas działania algorytmu wynosi 
O(mnlog(n) + cmn), a złożoność pamięciowa wynosi O(mn). 

Algorytm pozwala na dyskretyzację praktycznych baz danych. Przykładem może być 
np. baza danych Hepatitis Data Set10 zawierająca informacje o diagnozie zapalenia wątroby. 
Baza danych została zgromadzona dla 155 pacjentów, a decyzja jest binarna – pacjent jest 
chory lub nie. Stosując narzędzie, które zostało opracowane na podstawie omawianego 
algorytmu można ten system sprowadzić do postaci symbolicznej, co jest przedstawione na 
wydruku 2 w pozycji [Bor15h] rozdz. 15.5. Można zauważyć, że w tym przypadku 
dyskretyzacji część atrybutów została zredukowana. Na przykład dla atrybutów o indeksach 
1, 2, 3, 4, 5 itd. algorytm nie podał w wyniku żadnego cięcia, więc tym samym atrybuty te nie 
będą uwzględniane przy podejmowaniu decyzji, gdyż nie są niezbędne do podjęcia 
właściwej decyzji. 

W artykule [Bor15e] zaproponowałem nową szybką metodę dyskretyzacji danych 
o małych wymaganiach pamięciowych. Zaproponowany algorytm dyskretyzacji nie 
wykorzystuje w swoich obliczeniach jawnego tworzenia macierzy rozróżnialności. W każdym 
etapie algorytm rozkłada analizowaną bazę (tablicę decyzyjną) na mniejsze, mniej złożone 
fragmenty zgodnie z metodyką „dziel i zwyciężaj”. Wyniki badań odpowiadają aktualnemu 
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znanemu problemowi Big Data, który dotyczy przetwarzania dużych praktycznych zbiorów 
danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 
 
 
Zastosowanie praktyczne opracowanego algorytmu dyskretyzacji danych 
w medycynie - wyznaczanie punktu odcięcia dla parametru Topoisomerase II-alfa - 
oryginalne osiągnięcie autora 
 

Przy współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie przeprowadziłem badania dotyczące wyznaczania punktu odcięcia dla 
parametru Topoisomerase II-alfa (TOP2A) z wykorzystaniem opracowanych przeze mnie 
metod dyskretyzacji danych [Bor14c]. Do badań wykorzystano dane kliniczne zgromadzone 
w latach 1988–2002 w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Wybrano jednorodną grupę 
pacjentów poniżej 25 roku życia, chorych na kostniakomięsaka (ang. osteosarcoma) – 
złośliwy, pierwotny nowotwór tkanki kostnej. Z badań wykluczono chorych z niekorzystnymi 
czynnikami prognostycznymi74. 

W analizie uwzględniono następujące parametry kliniczne: wiek, płeć, lokalizację 
guza, wielkość guza, złamanie patologiczne, podtyp mięsaka kości, reakcję histologiczną na 
chemioterapię przedoperacyjną, rodzaj zabiegu. Parametrem decyzyjnym było przeżycie 
pacjenta. 

Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem komercyjnego pakietu 
oprogramowania SPSS wersja 12. Punkt odcięcia został rozstrzygnięty przez zbadanie 
wskaźnika wiarygodności (likelihood ratio). Początkowo założono dla parametru TOP2A trzy 
punkty odcięcia: 10%, 25% i 40%. Najwyższy wynik LR = 2 uzyskano dla cięcia 25%. 
Następnie przeprowadzono wiele testów statystycznych m.in. test chi2 mających na celu 
zbadanie zależności pomiędzy parametrami i parametrem TOP2A dla punktu odcięcia 
równego 25%. W analizie jednoczynnikowej użyto estymatora Kaplana-Meiera oraz testu 
log-rank. W analizie wieloczynnikowej zmiennych zależnych od czasu użyto modelu 
proporcjonalnego hazardu Cox-a dla parametrów istotnych statystycznie w teście log-rank 
(p <0,05), lub które wykazywały tendencję statystyczną (p <0,1). Badania miały na celu 
uzasadnić wybór cięcia w punkcie 25% dla TOP2A74. 

Punkt odcięcia dla parametru TOP2A został niezależnie wyznaczony za pomocą 
unikalnej metody dyskretyzacji danych. Analizę rozpoczęto od określenia początkowego 
zestawu 39 cięć {2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30; ...; 95; 97,5} dla 
parametru TOP2A (w procentach). To samo miało miejsce w przypadku innych parametrów 
bazy danych, tj. dla następujących parametrów: „wiek”, „płeć”, „lokalizacja guza”, „wielkość 
guza”, „złamanie patologiczne”, „podtyp osteosarcoma”, „odpowiedź histologiczna”, „typ 
operacji”, dla których założono cięcia jako średnie arytmetyczne z kolejnych wartości, 
natomiast dla parametru „żywe utkanie” założono punkt odcięcia równy 10%. Następnie 
cięcia były analizowane tak, aby uzyskać minimalny zestaw cięć przy zachowaniu 
możliwości klasyfikacji. Aby wykonać to zadanie, obliczono implikanty proste funkcji 
rozróżnialności z wykorzystaniem algorytmu uzupełnienia funkcji boolowskich. W rezultacie 
otrzymano 225 310 możliwych minimalnych zestawów cięć dla rozpatrywanych parametrów. 

                                                
74 Ługowska I., Woźniak W., Klepacka T., Michalak E., Szamotulska K., A prognostic evaluation of 
vascular endothelial growth factor in children and young adults with osteosarcoma, Pediatric Blood 
and Cancer 57(1), pp. 63–68 (2011), DOI: 10.1002/pbc.23021 
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Późniejsza analiza ilościowa wykazała, że dla 95 201 rozwiązań punkt odcięcia dla TOP2A 
jest równy 25%. Rozkład cięć dla parametru TOP2A jest pokazany na rys. 6. 
 

 
 

Rys. 6. Rozkład cięć dla parametru TOP2A [Bor14c] 
 
 
 
Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do kompresji danych i hierarchicznego 
podejmowania decyzji - oryginalne osiągnięcie autora 

 
Klasyfikacja danych jest jednym z podstawowych zagadnień eksploracji danych, zaś 

reguły decyzyjne są jednym z narzędzi, które umożliwia klasyfikację nowych danych. Stąd 
wiele problemów związanych z podejmowaniem decyzji ma następujący charakter: mając 
tablicę decyzyjną, należy znaleźć zbiór reguł decyzyjnych reprezentujących algorytm 
podejmowania decyzji. Ale jak wiadomo, praktyczne tablice decyzyjne są duże i trudne do 
przechowywania w pamięci operacyjnej lub w konsekwencji otrzymuje się długie formuły 
logiczne, które stanowią podobny problem75,76. Dlatego wraz ze wzrostem ilości danych 
istnieje naturalna potrzeba dekompozycji problemu9,77,78,79. Dekompozycja tablicy decyzyjnej 
prowadzi do otrzymania podsystemów, w których pierwotny opis jest stopniowo rozkładany 
na mniejsze tablice decyzyjne. W każdym etapie tego procesu informacje dotyczące 
wartości atrybutów mogą zostać odtworzone na podstawie operacji realizowanych przy 
użyciu nowo utworzonych tablic, reprezentujących sekwencyjne podejmowanie decyzji 
nazywane również hierarchicznym podejmowaniem decyzji 75, [Bor14a]. Jak sugerują 

                                                
75 Feng Q., Miao D., Cheng Y., Hierarchical decision rules mining. Expert Systems with Applications 
37(3), 2081–2091 (March 2010), DOI: 10.1016/j.eswa.2009.06.065 
76 Zupan B., Bohanec M., Demsar J., Bratko I., Learning by discovering concept hierarchies, Artificial 
Intelligence, vol. 109, no. 1–2, pp. 211–242, 1999, DOI: 10.1016/S0004-3702(99)00008-9. 
77 Bohanec M., Zupan B., A function-decomposition method for development of hierarchical multi-
attribute decision models, Decis. Support Syst., vol. 36, no. 3, pp. 215–233, Jan. 2004, 
DOI: 10.1016/S0167-9236(02)00148-3. 
78 Grygiel S., Zwick M., Perkowski M., Multi-level decomposition of probabilistic relations, Kybernetes, 
vol. 33, no. 5/6, pp. 948–961, 2004, DOI: 10.1108/03684920410533994. 
79 Chizi B., Maimon O., Dimension reduction and feature selection, in Data Mining and Knowledge 
Discovery Handbook, O. Maimon and L. Rokach (Eds.), Springer US, 2005, pp. 93–111, 
DOI: 10.1007/0-387-25465-X 5. 
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autorzy80, można w tym celu wykorzystać algorytmy dekompozycji stosowane głównie 
w syntezie logicznej systemów cyfrowych. Odpowiednim rozwiązaniem może być 
hierarchiczna indukcja reguł decyzyjnych przedstawiona przeze mnie w [Bor14a, Bor15f] 
i opracowana na podstawie metod stosowanych w syntezie logicznej układów cyfrowych 
[Bor16b], która uzupełnia metody omówione wcześniej, a w szczególności indukcję reguł 
decyzyjnych. Zaproponowana idea prowadzi w kolejności do hierarchicznej indukcji reguł 
decyzyjnych z wykorzystaniem zdekomponowanego na podzbiory zbioru treningowego 
i znajdowania odpowiednio uproszczonych reguł decyzyjnych dla otrzymanych podzbiorów 
(tablic decyzyjnych). 

Systemy decyzyjne i kombinacyjne układy logiczne są zwykle reprezentowane 
odpowiednio przez tablice decyzyjne i tablice prawdy. Atrybuty warunkowe systemu 
decyzyjnego odpowiadają zmiennym wejściowym układów kombinacyjnych, podczas gdy 
atrybuty decyzyjne odpowiadają zmiennym wyjściowym. Dlatego wiele terminów z tych 
obszarów może być odwzorowanych względem siebie. Ponadto podobieństwo między 
systemami decyzyjnymi a układami kombinacyjnymi pozwala na stosowanie 
specjalistycznych metod syntezy logicznej w dziedzinie eksploracji danych. Mając na 
uwadze ten fakt, w artykułach [Bor14a, Bor15f] pokazałem, że typowy algorytm 
dekompozycji binarnych tablic prawdy (reprezentujących funkcje boolowskie) może być 
dostosowany do dekompozycji danych reprezentowanych przez wielowartościowe atrybuty 
używane do reprezentacji systemów decyzyjnych9,81,82,83. Wyniki eksperymentalne pokazały, 
że dzięki zastosowaniu przedstawionych metod można uzyskać znaczną kompresję danych, 
co w rezultacie przyczyni się do przyspieszenia obliczeń. 

Główną zaletą stosowania dekompozycji funkcjonalnej w dziedzinie syntezy logicznej 
jest zmniejszenie zasobów dla odwzorowania technologicznego. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku, kiedy funkcja nie może być bezpośrednio odwzorowana 
w pojedynczy moduł przewidziany do realizacji. Wtedy jedyną możliwością jest 
dekompozycja problemu w taki sposób, aby sieć dwóch lub większej liczby modułów 
implementujących „podzespoły” funkcji otrzymanych po realizacji algorytmu spełniała rolę 
funkcji pierwotnej, a tym samym założenia projektanta. 

Podobny problem pojawia się w systemach eksploracji danych. Zastosowanie 
algorytmu dekompozycji do tablic decyzyjnych daje w rezultacie efektywniejszą 
reprezentację danych. Możemy zdecydować o rozłożeniu tablicy decyzyjnej do mniejszych 
elementów w zależności od posiadanych zasobów pamięciowych lub innych warunków 
projektowych. Następnie, po dekompozycji dużej bazy danych na mniejsze części 
indukujemy reguły decyzyjne dla otrzymanych „mniejszych” baz danych. Reguły decyzyjne 
są w rezultacie krótsze, a odpowiednia kombinacja tych reguł logicznych daje taki sam 
wynik. 

                                                
80 Rokach L., Maimon O., Data mining using decomposition methods, in Data Mining and Knowledge 
Discovery Handbook, O. Maimon and L. Rokach (Eds.), Springer US, 2010, pp. 981–998, DOI: 
10.1007/978-0-387-09823-4_51. 
81 Porwik P., Stankovic R., Dedicated spectral method of boolean function decomposition, 
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 16, no. 2, pp. 271–278, 
2006. 
82 Mishchenko A., Steinbach B., Perkowski M., An algorithm for bidecomposition of logic functions, in 
Proceedings of the 38th Annual Design Automation Conference, ser. DAC ’01, 2001, pp. 103–108, 
DOI: 10.1145/378239.378353. 
83 Burns M., Perkowski M.A., Jozwiak L., An efficient approach to decomposition of multi-output 
boolean functions with large sets of bound variables, in EUROMICRO. IEEE Computer Society, 1998, 
pp. 16–23. 
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W ogólności, istnienie zależności funkcjonalnych implikuje potrzebę dekompozycji 
problemu. Relacja zależności jest interpretowana w następujący sposób: spełnienie warunku 
A ⇒ D oznacza, że jeśli pary obiektów nie można odróżnić względem atrybutów należących 
do zbioru A, to nie można ich odróżnić względem atrybutów należących do zbioru D. Innymi 
słowy, wartości atrybutów ze zbioru D zależą od wartości atrybutów ze zbioru A. Niech F 
będzie funkcją reprezentującą zależność funkcjonalną D = F(A) dla spójnego systemu 
decyzyjnego A = (U, A ∪ D), gdzie A jest zbiorem atrybutów warunkowych i D jest atrybutem 

decyzyjnym. Niech B1, B2 będą podzbiorami A takimi, że A = B1 ∪ B2 i B1 ∩ B2 = ∅. 

Dekompozycja funkcjonalna dla F(A) istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy F(A) = H(B1, G(B2)) = 
H(B1, δ), gdzie G i H reprezentują następujące zależności funkcjonalne: G(B2) = δ i H(B1, δ) 
= D. Innymi słowy, staramy się znaleźć zależność funkcjonalną H dla atrybutów ze zbioru B1, 
jak również atrybutu decyzji pośredniej określonej na podstawie pośredniej zależności G dla 
atrybutów zbioru B2. Wyjście funkcji H przyjmuje dokładnie takie same wartości jak 
pierwotna funkcja F (rys. 7). Oznacza to, że możliwe jest przywrócenie oryginalnej tablicy 
decyzyjnej na podstawie otrzymanych tablic decyzyjnych reprezentowanych przez G i H. 
Aby zapewnić możliwie najmniejszą liczbę wartości dla atrybutu pomocniczego δ 
wykorzystałem test oparty na podziale ilorazowym, szeroko stosowanym w syntezie 
logicznej układów cyfrowych np. w artykule84. 

 

 
 

Rys. 7. Dekompozycja funkcjonalna tablicy decyzyjnej [Bor15f] 
 
Ze względu na dużą liczbę różnych struktur wynikających z liczby możliwych 

podziałów zbioru A na podzbiory B1 i B2, oceny wyników dokonałem na podstawie wielkości 
otrzymanych tablic decyzyjnych G i H. Rozmiar tablicy wyraziłem jako 𝑆 = 𝑛∑ 𝑏.. , gdzie n 
jest liczbą obiektów, a bi jest liczbą bitów wymaganych do reprezentowania atrybutu ai. Po 
dekompozycji porównałem rozmiar otrzymanych komponentów dekompozycji z rozmiarem 
tablicy oryginalnej (przed dekompozycją). Jako współczynnik kompresji przyjąłem stosunek 
S / SF wyrażony w procentach, gdzie SF jest rozmiarem tablicy pierwotnej. Obliczenia 
przeprowadzone podczas eksperymentalnej implementacji algorytmu dekompozycji dla 
tablic decyzyjnych potwierdziły ogromny potencjał kryjący się za wykorzystaniem tej metody 
w hierarchicznej indukcji reguł decyzyjnych. Wyniki tych obliczeń przedstawiłem w tablicy V 

                                                
84 Borowik G., Łuba T., Tomaszewicz P, A notion of r-admissibility and its application in logic 
synthesis, 4th IFAC Workshop on Discrete-Event System Design, IFAC Proceedings Volumes: 
M. Adamski, A. Rosado Munoz, M. Węgrzyn (Eds.), Vol. 42, pp. 172-177, Elsevier, 10/2009, Gandia 
Beach, Spain, DOI: 10.3182/20091006-3-ES-4010.00032 
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w artykule [Bor15f]. W tablicy przedstawiłem współczynnik kompresji wybranych baz danych 
z repozytorium UCI10. 

W ogólności dekompozycja oferuje możliwość wielostopniowej indukcji reguł 
decyzyjnych. Można domniemywać, że rekurencyjne zastosowanie dekompozycji przyczyni 
się do zwiększenia wydajności kompresji danych. Jednocześnie proces indukcji reguł 
decyzyjnych jest łatwiejszy dla mniejszych tablic decyzyjnych. Według autorów pracy80 
prostsze modele danych uzyskane w procesie dekompozycji mogą poprawić skuteczność 
indukowanych reguł (precyzja klasyfikacji), a tym samym poprawić skuteczność 
prognozowania. Należy również podkreślić, że zaproponowane przeze mnie algorytmy mają 
szerokie zastosowanie praktyczne w wielu dziedzinach uczenia maszynowego, np. 
w publikacjach80,85,86. Skuteczne algorytmy kompresji danych były i są celem badań ze 
względu na rosnącą złożoność baz danych używanych w praktyce. 
 Jak ważne jest zastosowanie dekompozycji funkcjonalnej wykazałem również 
w artykule [Bor16b], gdzie zaproponowałem połączenie tej metody z metodą redukcji 
argumentów i zastosowanie ich w realizacji systemów cyfrowych. 
 Urządzenia FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) są wyposażone w struktury 
oparte na pamięciach. Pamięci te działają jak bardzo duże komórki logiczne, w których 
liczba wejść jest równa liczbie linii adresowych. Jednocześnie na rynku Internetu Rzeczy 
istnieje ogromne zapotrzebowanie na urządzenia realizujące rutery, systemy wykrywania 
włamań itp., gdzie takie pamięci mają kluczowe znaczenie dla realizacji układów wykrywania 
wzorców, tablic rutowania i innych. Niestety, istniejące narzędzia projektowania układów 
cyfrowych nie są przystosowane do wykorzystania możliwości, które oferują bloki pamięci, 
ze względu na brak odpowiednich procedur syntezy logicznej. 
 Jednym z zastosowań syntezy logicznej jest optymalizacja mająca na celu 
reprezentowanie funkcji boolowskich za pomocą możliwie krótkich wyrażeń logicznych. Do 
uproszczenia funkcji boolowskich używane są narzędzia minimalizacji dwupoziomowej, tj. 
zmniejszenia liczby termów iloczynowych. Jednak w implementacjach opartych na układach 
FPGA i pamięciach ROM liczba termów jest jednym z najmniej ważnych celów. Bardziej 
istotny jest cel minimalizacji, taki jak minimalna liczba zmiennych, od których zależy funkcja 
[Bor14b]. Zadanie redukcji zmiennych jest jednym z etapów wstępnego przetwarzania 
w syntezie logicznej, który prowadzi do lepszej realizacji sprzętowej. 
 Inną ważną metodą syntezy logicznej stosowaną do wbudowanych pamięci jest 
dekompozycja funkcjonalna, której celem jest rozłożenie układu logicznego na sieć 
mniejszych komponentów. Na przykład w książce87 problem dekompozycji jest opisany jako 
jedno z najważniejszych zagadnień syntezy logicznej. 
 Zastosowanie dwóch metod, a mianowicie redukcji zmiennych oraz dekompozycji ma 
ogromny wpływ na wykorzystanie zasobów sprzętowych. Przykładowo omawiany w [Bor16b] 

układ TL27 może zostać zrealizowany z wykorzystaniem zaledwie dwóch komórek 
logicznych. Niestety, żadna z tych metod nie jest wykorzystywana w komercyjnych 

                                                
85 Moraga C., Design of neural networks, in 11th International Conference on Knowledge-Based 
Intelligent Informational and Engineering Systems, ser. Lecture Notes in Computer Science, 
B. Apolloni, R. J. Howlett, and L. C. Jain (Eds.), vol. 4692. Springer, 2007, pp. 26–33, 
DOI: 10.1007/978-3-540-74819-9_4. 
86 Raghuvanshi A., Perkowski M. A., Image processing and machine learning for the diagnosis of 
melanoma cancer, in BIODEVICES 2011 – Proceedings of the International Conference on 
Biomedical Electronics and Devices, Rome, Italy, 26-29 January, 2011, 2011, pp. 405–410. 
87 Sasao T., Memory-Based Logic Synthesis, Springer-Verlag New York 2011,  
DOI: 10.1007/978-1-4419-8104-2 
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systemach do projektowania systemów cyfrowych. Tablica 6 w artykule [Bor16b] 
przedstawia sumaryczne wyniki implementacji funkcji TL27 przy użyciu systemów Altera 
Quartus II, Vivado 2015.4.2 oraz ISE 14.7. 
 Hipoteza mówiąca o efektywności połączenia tych dwóch procedur syntezy logicznej 
została również potwierdzona w eksperymencie z rozproszonym systemem arytmetycznym 
filtru cyfrowego f5 88. Funkcja boolowska opisująca system ma 11 zmiennych wejściowych 
i 11 wyjść. Po redukcji argumentów system jest reprezentowany przez funkcję z 7 
zmiennymi wejściowymi (i taką samą liczbą wyjść jak układ pierwotny). W obu przypadkach 
funkcje są w pełni określone. Tablica 7 w artykule [Bor16b] pokazuje wpływ redukcji 
argumentów na implementację rozproszonego systemu arytmetycznego filtru cyfrowego f5. 
 Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że odwzorowanie technologiczne 
zależy silnie od zastosowanych metod syntezy logicznej i ma ogromny wpływ na jakość 
całego systemu cyfrowego. Jest to szczególnie widoczne w przypadku heterogenicznych 
struktur programowalnych, tj. składających się z elementów logicznych różnych typów. 
W artykule pokazano również, że dzięki elastyczności języków opisu sprzętu używanych 
w komputerowych systemach projektowania, procedury syntezy logicznej mogą być 
z powodzeniem stosowane w projektowaniu systemów cyfrowych. Taka elastyczność wynika 
z możliwości hierarchicznego określenia projektu. W hierarchicznej specyfikacji projekt jest 
reprezentowany przez sieć połączonych ze sobą bloków o coraz niższych poziomach 
złożoności, w wyniku czego na końcowym poziomie hierarchii mamy tylko podstawowe 
elementy, tj. w przypadku struktur FPGA, komórki LUT (ang. Look Up Table) lub pamięci 
wbudowane EMB (ang. Embedded Memory Block)87,89. 
 
 
Zastosowanie algorytmów syntezy logicznej w efektywnej implementacji funkcji 
generatora indeksu - oryginalne osiągnięcie autora 
 

Redukcja atrybutów jest procesem znajdowania mniejszego zbioru atrybutów w bazie 
danych (reduktu), który pozwala na uzyskanie tej samej decyzji dla zredukowanej bazy 
danych, co dla bazy pierwotnej. Gdy dane reprezentują boolowską tablicę prawdy, redukcja 
zmniejsza liczbę zmiennych wejściowych systemu w taki sposób, aby dane pozostały 
spójne, a w rezultacie możliwa była implementacja działającego układu cyfrowego o takich 
samych właściwościach funkcjonalnych, co układu pierwotnego - przed redukcją. 
 W przypadku implementacji w strukturach FPGA90, taka redukcja umożliwia 
realizację układów kombinacyjnych o mniejszej liczbie wejść. Przykładem efektywnej 
realizacji jest synteza funkcji generowania indeksu (generatora indeksu)91,92, w której 
odwzorowanie ma postać silnie nieokreślonej funkcji boolowskiej:  

f : Dn → { 1, 2, ..., k }, 
gdzie Dn ⊆{0, 1}n, oraz |Dn| = k. 

                                                
88 Goodman D.J., Carey M.J., Nine Digital Filters for Decimation and Interpolation, IEEE Trans. On 
Acoustics, Speech and Signal Processing 25(2), pp.121-126, 1977. 
89 Meyer-Baese U., Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays, Springer Verlag, 
Second Edition, Berlin, 2004. 
90 Złożonych z komórek LUT i pamięci EMB 
91 Funkcja generatora indeksu jest nazywana także generatorem adresu 
92 Sasao T., A Design method of address generators using hash memories, IWLS-2006, Vail, 
Colorado, USA, 7-9 June 2006. 
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 Taką funkcję można rozumieć jako zespół jednowyjściowych funkcji logicznych 
o dużej liczbie wejść, dla których odpowiedź poszczególnych funkcji jest równa 1, a liczbą 
tych słów, dla których funkcje zwracają wartość 0. Generatory indeksów są powszechnie 
wykorzystywane w różnych typach układów cyfrowych. Ich rozwój jest związany z potrzebą 
klasyfikacji i identyfikacji danych reprezentowanych długimi wektorami binarnymi. Funkcje 
generowania indeksów znajdują zastosowanie między innymi w dystrybucji/filtrowaniu 
adresów IP, skanowaniu wirusów, wykrywaniu niepożądanych danych, w ogólności - 
wykrywaniu wzorców. 
 Funkcje generowania indeksów były i są szeroko studiowane pod względem ich 
zastosowania i efektywnej implementacji93,94,95,96,97, głównie przez prof. Sasao92,98,99,100,101. 

Cechą charakterystyczną tych funkcji jest duża liczba zmiennych wejściowych 
i stosunkowo małej liczności zbioru Dn (wektory należące do zbioru Dn nazywane są 
wektorami rejestrowymi). Konsekwencją tej własności jest skuteczna redukcja zmiennych 
wejściowych, umożliwiająca wdrożenie generatora indeksów w strukturze zaproponowanej 
przez prof. Sasao99. Struktura ta zawiera pamięć główną, pamięć pomocniczą, komparator 
oraz bramkę AND (rys. 8). 

 

 
 

Rys. 8. Realizacja funkcji generatora indeksu [Bor18b] 
 

Blok variable reduction wybiera spośród wszystkich zmiennych podzbiór X1 
reprezentujący redukt funkcji generatora indeksu (X = X1 + X2). Liczność reduktu jest 
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for internet protocol characterization, Proc. FPL2000, LNCS 1896, Springer, 2000, pp. 19-28. 
95 Guccione S., Levi D., Downs D., A reconfigurable content addressable memory, Lecture Notes in 
Computer Science, Springer-Verlag, Berlin, Volume 1800, May 2000. Parallel and Distributed 
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96 McLaughlin K., O’Connor N., Sezer S., Exploring AM design for network processing using FPGA 
technology, Advanced International Conference on Telecommunications and International Conference 
on Internet and Web Applications and Services (AICT-ICIW’06), p. 84, 19-25, Feb. 2006. 
97 Vandierendonck H., Bosschere K. D., XOR-Based hash functions, IEEE Transactions on 
Computers, Vol. 54, No.7, July 2005, pp.800-812. 
98 Qin H, Sasao T., Design of address generators using multiple LUT cascade on FPGA, SASIMI 
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99 Sasao T., “Design methods for multiple-valued input address generators”, (invited paper) 
International Symposium on Multiple-Valued Logic, Singapore, May 2006. 
100 Sasao T., Matsuura M., An Implementation of an Address Generator Using Hash Memories, 2007 
IEEE 
101 Sasao T., Index generation functions: Recent developments (invited paper), International 
Symposium on Multiple-Valued Logic (ISMVL-2011), Tuusula, Finland, 1-9 May 2011. 
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równa r. Jest to również liczba wejść do pamięci głównej. Na wyjściu pamięci głównej 
znajduje się indeks wektora wejściowego. Jest on reprezentowany przez wektor binarny 
o długości 𝑝 ≥ ⌈log6 𝑘⌉ bitów. Indeks ten jest właściwym indeksem wektora wejściowego, 
wtedy i tylko wtedy, gdy jest to wektor rejestrowy. Wtedy ten indeks pojawia się na wyjściu 
generatora indeksu. Jeśli wektor wejściowy nie jest wektorem rejestrowym, generator 
zwraca „0”. Mechanizm sprawdzający, czy wyjście pamięci głównej reprezentuje prawidłowy 
indeks, jest zaimplementowany w pamięci pomocniczej oraz komparatorze. Pamięć 
pomocnicza przechowuje wektory reprezentowane przez zmienne należące do zbioru X2. 
Wektory te są podawane na wejście komparatora i porównywane z rzeczywistym wektorem 
X2 podawanym do drugiego wejścia komparatora. W sytuacji kiedy wektor pobrany 
z pamięci pomocniczej jest inny niż rzeczywisty wektor X2, badany wektor generatora 
indeksu nie jest rejestrowy. Wtedy sygnał wyjściowy komparatora „0” blokuje wyjście bramki 
(bramek) AND dla wektora generowanego w pamięci głównej. 
 W podejściu zaprezentowanym w artykule [Bor08] zaproponowałem schemat 
realizacji w pełni określonych funkcji logicznych charakteryzujących się dużą dysproporcją 
wektorów rejestrowych w stosunku do pozostałych wektorów. W artykule przedstawiono 
odpowiednią metodę syntezy logicznej do identyfikacji wymienionych wektorów. W tej 
metodzie funkcje logiczne są implementowane przy użyciu zarówno wbudowanych bloków 
pamięci, jak i programowalnych bloków logicznych typu LUT dostępnych w układach FPGA. 

Metoda opiera się na podziale funkcji boolowskiej na części i jej implementacji 
w postaci automatów skończonych (ang. Finite State Machine). Dla funkcji o liczbie wejść 
równej n tworzone jest t automatów. Wtedy każdy z automatów otrzymuje na wejście n/t 
bitów z wektora funkcji. Automaty zwracają na wyjściu wszystkie indeksy pasujące do 
podanego wzorca o długości n/t bitów. Po takiej dekompozycji funkcji, dla każdego 
podanego wektora wejściowego otrzymuje się t sekwencji indeksów. Jeśli indeks pojawia się 
we wszystkich t sekwencjach, oznacza to, że wektor jest rejestrowy oraz indeks jest jego 
wartością. Jeśli wynik nie pojawia się we wszystkich t sekwencjach, wektor nie znajduje się 
na liście. Przykładowy schemat działania metody syntezy generatora indeksu przedstawiono 
na rys. 1 w artykule [Bor08]. Do syntezy automatów zastosowałem metodę dekompozycji 
szeregowej z kodowaniem stanów wewnętrznych, która została zaimplementowana 
w stworzonym przeze mnie oprogramowaniu uniwersyteckim dla celów mojej pracy 
doktorskiej. 

W porównaniu z innymi metodami syntezy dla realizacji funkcji generatora indeksu 
uzyskałem bardzo dobre wyniki dla zajętości zasobów logicznych. Przy porównywalnej, 
wykorzystanej powierzchni pamięci EMB, liczba komórek logicznych została zmniejszona 
o 95% (tablica 2 w [Bor08]). Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu układów 
programowalnych Altera Stratix. Dodatkową zaletą mojego rozwiązania jest to, że ilość 
zasobów sprzętowych zajmowanych przez generator adresu nie zależy od wartości 
wektorów, a zależy tylko od ich liczby. W rozwiązaniach z publikacji92,99,100,101 liczba 
używanych modułów ALM i modułów pamięci zależy od wartości wektorów. Po drugie, do 
realizacji nie jest wymagane obliczanie funkcji haszujących tak jak w metodach 
zaproponowanych przez prof. Sasao. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia syntezę 
funkcji generatora indeksów dla dowolnego zestawu wektorów. 

Stopień nieokreśloności, jak też liczba zmiennych wyrażeń boolowskich opisujących 
działanie generatorów indeksów, wymaga stosowania nowych metod syntezy logicznej, 
bardziej ukierunkowanych na redukcję argumentów oraz dekompozycję. W artykule [Bor18b] 
przeprowadziłem badania nad wydajną implementacją generatora indeksu dla funkcji 
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boolowskiej analizowanej wcześniej przez prof. Sasao102 i przedstawionej w tab. 6 w artykule 
[Bor18b]. Dla tej funkcji prof. Sasao uzyskał 5-argumentowe rozwiązanie, r = 5. 
 Bardzo łatwo zauważyć, że wydajność skonstruowanego generatora indeksu zależy 
od otrzymanego reduktu. Z tych powodów prof. Sasao w podsumowaniu swojego referatu na 
warsztatach EPFL zwrócił uwagę, że badania nad efektywnym algorytmem redukcji 
atrybutów jest jednym z ważniejszych zagadnień badawczych w dziedzinie rozpoznawania 
wzorców. Warto więc podkreślić, że stosując algorytm zaproponowany w artykule [Bor18b], 
można obliczyć całą serię 4-argumentowych reduktów, r = 4. Jedno z tych rozwiązań 
podano w tabeli 8 artykułu [Bor18b]. Wyniki podobnego doświadczenia przedstawiłem 
również w artykule [Bor16b]. 

Typowe metody syntezy logicznej wykorzystujące dekompozycję funkcjonalną mogą 
być stosowane wyłącznie do realizacji w komórkach logicznych FPGA lub blokach CPLD, 
ponieważ ich zaletą jest to, że mogą one implementować dowolną funkcję boolowską 
o określonej liczbie zmiennych wejściowych. W przypadku implementacji opartej na 
bramkach nie ma możliwości bezpośredniego zastosowania takich metod. W artykule 
[Bor16a] zaproponowałem nową metodę wielopoziomowej syntezy logicznej opartej na 
dekompozycji funkcjonalnej ukierunkowanej do realizacji na strukturach bramkowych. 
Ponieważ metoda dekomponuje daną funkcję F bezpośrednio na bramki logiczne, nadaje 
się szczególnie do syntezy funkcji generowania indeksu z wykorzystaniem pamięci ROM. 
Inne istniejące metody realizacji generatora indeksu są jak do tej pory ograniczane 
wyłącznie do bramek EXOR102,103. 

Kolejnym rozwiązaniem problemu budowy efektywnego generatora indeksu może 
być praca [Bor18a], gdzie pełniłem rolę eksperta dziedzinowego. W pracy zaproponowano 
probabilistyczne podejście do problemu budowy układu. 

Rozwiązanie zaproponowane przez prof. Sasao wymaga dodatkowej pamięci 
pomocniczej, aby określić, czy wektor wejściowy jest rejestrowym dla danej funkcji. Wielkość 
pamięci pomocniczej zależy od jakości wykonanej redukcji argumentów wejściowych funkcji. 
Dla lepszej redukcji (krótszego reduktu), wymagana jest większa pamięć pomocnicza. 
W artykule [Bor18a] zaproponowano nowy schemat układu generowania indeksu. Układ 
wykorzystuje probabilistyczne struktury danych w celu identyfikacji wektora rejestrowego. 
Pokazano, że taki schemat pozwala na wydajną realizację funkcji generowania indeksu 
kosztem małego prawdopodobieństwa p fałszywych trafień. W artykule zweryfikowano 
zastosowanie filtrów Blooma oraz Cuckoo [Bor18a]. Zauważono, że wraz ze wzrostem 
prawdopodobieństwa wystąpień fałszywych trafień p, można zmniejszyć rozmiar pamięci 
pomocniczej. Natomiast znalezienie optymalnej transformacji liniowej pozwala na 
zastosowanie małej pamięci pomocniczej, niezależnie od liczby elementów wejściowych 
funkcji. Choć zaproponowany schemat nie może być stosowany we wszystkich praktycznych 
rozwiązaniach, może być interesującą alternatywą dla aplikacji, które akceptują małe 
prawdopodobieństwo fałszywych trafień. 
 
 
  

                                                
102 Sasao T., Index generation functions, EPFL Workshop on Logic Synthesis & Verification, 
Lausanne, Switzerland, 2015. 
103 Sasao T., A Reduction Method for the Number of Variables to Represent Index Generation 
Functions: s-Min Method, IEEE 45th International Symposium on Multiple-Valued Logic, pp. 164–169, 
2015. 
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Podsumowanie 
 

Coraz częstsze stosowanie algorytmów syntezy logicznej w eksploracji danych 
zachęca środowisko naukowe do bardziej systematycznej analizy tego zjawiska. 
Potwierdzeniem tej sytuacji są książki15,51, w których wyraźnie zwrócono uwagę na 
możliwość wykorzystania metod syntezy logicznej stosowanych w technice cyfrowej do 
zadań eksploracji danych. 

W niniejszym autoreferacie omówiłem zastosowanie metod i algorytmów 
wnioskowania boolowskiego do przetwarzania danych. Jak wykazałem, wiele 
dotychczasowych rozwiązań zagadnień eksploracji danych może zostać poprawionych 
przez zastosowanie modeli obliczeniowych zaproponowanych w cyklu moich artykułów. 
Inspiracją do rozpoczęcia tych badań było przeprowadzenie eksperymentu z przykładem kaz 
[Bor12]. Porównując czas obliczeń, należy podkreślić, że Dla tego przykładu znany system 
RSES obliczył wszystkie 5574 reduktów w ciągu 70 minut, natomiast moja innowacyjna 
procedura bazująca na algorytmie dopełnienia funkcji boolowskiej obliczyła zbiór wszystkich 
reduktów już w 234 ms. Innym zauważalnym mankamentem istniejących systemów 
ekspertowych był problem z przetwarzaniem nie w pełni określonych danych lub brak 
możliwości takiego przetwarzania, co można łatwo zaobserwować podczas eksperymentów 
z bazą Trains, a które jest możliwe z wykorzystaniem mojego algorytmu. Dlatego 
analogiczny do publikacji15,51 i niezależnie wypowiedziany w [Bor14a] pogląd dotyczący 
zastosowania algorytmów syntezy logicznej w eksploracji danych oraz w zadaniach analizy 
danych dla potrzeb efektywnych realizacji sprzętowych w technice cyfrowej stał się 
motywacją do podjęcia dalszych prac w tej dziedzinie, których podsumowaniem jest 
niniejsza rozprawa.  

W podsumowaniu tym zwróciłem przede wszystkim uwagę na kluczowe zagadnienia 
eksploracji danych i wykazałem, że osiągane wyniki mogą mieć pozytywny wpływ na 
otoczenie społeczno-gospodarcze tylko w przypadku synergicznego połączenia badań 
z dziedziny informatyki technicznej z innymi dziedzinami nauki, w których przedstawiona 
teoria znajduje zastosowanie. Są to systemy ekspertowe, systemy wspomagania decyzji, 
rozpoznawanie obrazów, itp. W szczególności aplikacje realizowane z użyciem 
wnioskowania boolowskiego mogą być wykorzystane w przemyśle, naukach społecznych, 
a wymownym przykładem są zastosowania eksploracji danych w naukach medycznych. 
Wykonywana analiza jest najczęściej realizowana na niepełnych i niepewnych zbiorach 
danych, a jej zadaniem jest rozwiązanie takich problemów, jak: znajdowanie zależności 
między danymi, optymalizacja algorytmów decyzyjnych, redukcja danych, klasyfikowanie 
danych, znajdowanie wzorców w danych, uczenie na podstawie przykładów, efektywna 
realizacja sprzętowa układów cyfrowych. 

Podstawowym celem niniejszego autoreferatu było wskazanie nowych, szybkich 
algorytmów redukcji danych, indukcji reguł, dyskretyzacji danych i reprezentacji wiedzy. 
Opracowane przeze mnie algorytmy oraz wiele modułów oprogramowania wspomagającego 
eksplorację danych uwzględniają zarówno metody systematyczne, jak i metody 
heurystyczne, a otrzymane i opublikowane w moich artykułach wyniki są lepsze niż wyniki 
uzyskane przy użyciu znanych systemów ROSE 2, RSES2 i Weka 3. Na przykład moduł 
realizujący systematyczny algorytm redukcji atrybutów i podający w rezultacie wszystkie 
możliwe rozwiązania, jest najszybszym znanym algorytmem działającym na danych nie 
w pełni określonych [Bor18b]. W opracowanym algorytmie wykorzystałem fakt, że 
znalezienie wszystkich implikantów prostych monotonicznej funkcji boolowskiej może zostać 
zredukowane do obliczenia pokrycia kolumnowego macierzy binarnej reprezentującej tę 
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funkcję. Algorytmy heurystyczne [Bor15c, Bor15d, Bor15e] poprawiają wydajność 
przetwarzania danych przez dekompozycję problemu na mniejsze i mniej skomplikowane 
fragmenty, a w swoim działaniu wykorzystują statystyki wartości poszczególnych atrybutów 
i tym samym nie używają macierzy rozróżnialności. Na bazie eksperymentów wykazałem, że 
za pomocą zaproponowanych metod można uzyskać znaczne przyspieszenie obliczeń przy 
jednoczesnej redukcji zasobów pamięciowych oraz możliwym prowadzeniu obliczeń 
równoległych. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, czas działania algorytmów jest kilka 
rzędów wielkości krótszy, co pozwala na przetwarzanie problemów typu Big Data w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego. Jak pokazałem w [Bor15a] zastosowanie algorytmu syntezy 
logicznej do indukcji reguł decyzyjnych uwidoczniło kluczową różnicę między proponowaną 
procedurą a konwencjonalnymi metodami indukcji reguł: reguły indukowane za pomocą 
procedur zaawansowanej syntezy logicznej są bardziej ogólne. Oznacza to, że w rezultacie 
uzyskuje się lepszą klasyfikację danych. Ewaluacja metody dyskretyzacji w [Bor15g] 
wykazała dużą skuteczność algorytmu pokrycia kolumnowego. W konsekwencji metoda 
umożliwiła znaczne zmniejszenie liczby bitów wymaganych do przechowywania danych. 
W przypadku analizowanych baz danych średni współczynnik kompresji dla analizowanych 
metod wyniósł 8,02, przy zachowaniu spójności baz danych na poziomie 100%. W czasie 
badań nad metodą dyskretyzacji pokazałem również, że część atrybutów ulega 
automatycznej redukcji, co zostało przedstawione na przykładzie opublikowanym 
w [Bor15h]. Systematyczna metoda dyskretyzacji opublikowana w [Bor13], a następnie 
zastosowana w [Bor14c], okazała się niezwykle skuteczną do wyznaczania punktu odcięcia 
dla parametru Topoisomerase II alfa, czynnika predykcyjnego ułatwiającego dobór schematu 
chemioterapii. Obliczenia przeprowadzone podczas eksperymentalnej implementacji 
algorytmu dekompozycji dla tablic decyzyjnych potwierdziły ogromny potencjał kryjący się za 
wykorzystaniem tej metody w hierarchicznej indukcji reguł decyzyjnych [Bor15f]. Algorytmy 
dekompozycji funkcjonalnej oraz redukcji atrybutów okazały się szczególnie skuteczne 
w zastosowaniach do praktycznych realizacji funkcji generowania indeksu oraz filtrów 
cyfrowych [Bor18b, Bor16b, Bor16a, Bor08]. Na przykład w [Bor08] liczba komórek 
logicznych wykorzystanych do realizacji funkcji generowania indeksu została zmniejszona 
o 95%, zaś algorytm opublikowany w [Bor18b] znajduje całą serię 4-argumentowych 
reduktów, które są lepszym rozwiązaniem niż te opublikowane w pracach prof. Sasao. 
W przypadku filtrów cyfrowych, po zastosowaniu metody dekompozycji połączonej z metodą 
redukcji argumentów, liczba elementów logicznych wymaganych do realizacji układu 
cyfrowego zmniejsza się średnio o rząd wielkości [Bor16b]. 
 Z punktu widzenia eksploracji danych obszar opracowanych metod i algorytmów 
obejmuje: 

● Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do redukcji danych,  
● Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do reprezentacji wiedzy,  
● Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do indukcji reguł decyzyjnych, 
● Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do dyskretyzacji  

(w szczególności zastosowanie praktyczne opracowanego algorytmu 
dyskretyzacji danych w medycynie do wyznaczania punktu odcięcia dla 
parametru Topoisomerase II alfa),  

● Metody syntezy logicznej w zastosowaniu do kompresji danych 
i hierarchicznego podejmowania decyzji,  

● Zastosowanie algorytmów syntezy logicznej w efektywnej implementacji 
funkcji generatora indeksu.  
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Zaproponowane algorytmy zyskały duże uznanie w kraju i za granicą otwierając 
nowe możliwości współpracy, m.in. z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie, University of Technology Sydney w Australii, University of Leuven 
w Belgii, TU Bergakademie Freiberg w Niemczech, gdzie miałem możliwość zweryfikowania 
algorytmów. Duże uznanie dla zaproponowanych algorytmów wyraził autorytet w dziedzinie 
informatyki – profesor Bernd Steinbach z Technische Universität Bergakademie Freiberg. 
Byłem zapraszany do wygłoszenia wielu referatów, m.in. na University of Technology 
Sydney w Australii, University of Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii, University of 
Applied Sciences Upper Austria w Hagenbergu, Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo w Ekwadorze, czy Universidad San Francisco de Quito w Ekwadorze. W 2014 
r. zorganizowałem sesję specjalną na konferencji ICSEng w Las Vegas, a w styczniu 2015 r. 
– wspólne seminarium z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. 
 Efektem przeprowadzonych prac badawczych było również umieszczenie ich 
rezultatów w podręczniku akademickim „Synteza logiczna” [Bor15h], którego jestem 
współautorem. Podręcznik ten jest używany na wielu kierunkach studiów technicznych, 
takich jak np. Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Informatyka, Mechatronika, 
Automatyka i Robotyka. Recenzenci zaznaczyli oryginalny i nowatorski charakter książki, 
a w szczególności szeroką możliwość zastosowania metod i algorytmów syntezy logicznej 
zarówno w analizie, jak i eksploracji danych. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych) 
 

W swojej działalności naukowej poza głównym nurtem badań związanych 
z metodami i algorytmami syntezy logicznej w analizie i eksploracji danych, realizowałem 
badania związane z modelowaniem i analizą algorytmów optymalizacji układów cyfrowych 
dla potrzeb telekomunikacji, w szczególności związanych z efektywną realizacją układów 
FPGA oraz ich testowaniem. Inne moje badania dotyczyły kryptografii i teorii liczb, Internetu 
Rzeczy, przetwarzania sygnałów oraz analizy danych dla celów bezpieczeństwa 
publicznego. 
 

Zastosowanie struktur programowalnych do realizacji systemów cyfrowych nie może 
odbywać się bez udziału komputerowych systemów wspomagających projektowanie. Jest to 
szczególnie ważne, kiedy projekt jest realizowany z wykorzystaniem najnowszych układów 
programowalnych zawierających komórki LUT oraz wbudowane bloki pamięci, ponieważ 
wiele tradycyjnych metod odwzorowania technologicznego jest ukierunkowanych na 
struktury bramkowe. Metody te używają zwykle minimalizacji i faktoryzacji funkcji 
boolowskich. Niestety, ze względu na niedoskonałości tradycyjnych metod projektowania 
układów cyfrowych, możliwości stworzone przez nowoczesne technologie 
mikroelektroniczne nie są w pełni wykorzystywane, a dostępne narzędzia projektowe nie 
pozwalają wykorzystać wszystkich cech architektonicznych dostępnych w nowoczesnych 
strukturach programowalnych. 

W moich pracach wykazałem, że znacznie skuteczniejszą metodą syntezy 
przeznaczoną dla struktur CPLD i FPGA jest dekompozycja funkcjonalna 84,104,105,106,107,108,109. 
Dlatego ukierunkowałem badania na metody syntezy logicznej dla struktur FPGA 
z wbudowanymi blokami pamięci. Szczególnie istotne dla tej techniki było wykorzystanie 
miary r-przydatności do doboru zmiennych związanych w schemacie dekompozycji, a tym 
samym minimalizacja powierzchni projektu w układzie programowalnym. W rozwiązaniach 
zaproponowałem zastosowanie dekompozycji rozłącznej i nierozłącznej wielowyjściowych 

                                                
104 Borowik G., Łabiak G., Bukowiec A., FSM-Based Logic Controller Synthesis in Programmable 
Devices with Embedded Memory Blocks, Innovative Technologies in Management and Science: 
Ryszard Klempous, Jan Nikodem (Eds.), 123-151, Springer International Publishing, 2015, ISBN: 
978-3-319-12651-7, DOI: 10.1007/978-3-319-12652-4_8 
105 Borowik G., Improved State Encoding for FSM Implementation in FPGA Structures with 
Embedded Memory Blocks, International Journal of Electronics and Telecommunications (Electronics 
and Telecommunications Quarterly), Vol. 54, No. 1, pp. 9-28, 2008, Polish Academy of Sciences, 
Committee of Electronics and Telecommunication, ISSN: 0867-6747 
106 Rawski M., Tomaszewicz P., Borowik G., Łuba T., Logic Synthesis Method of Digital Circuits 
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Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-27579-1_44, Las Palmas de Gran Canaria, Spain 
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funkcji boolowskich. Przeprowadzone doświadczenia wykazały znaczne zmniejszenie 
wykorzystanych zasobów. 
 

W literaturze można znaleźć wiele technik wykrywania błędów dla różnych typów 
układów cyfrowych. Niestety przedstawiane techniki CED (ang. Concurrent error detection) 
dla realizacji układów sekwencyjnych są ukierunkowane głównie na implementacje oparte 
na bramkach logicznych oraz przerzutnikach. W moich pracach110,111,112 zaproponowałem 
techniki detekcji błędów w układach sekwencyjnych realizowanych przy użyciu struktur 
FPGA. Niektóre z tych technik zakładają, że układ sekwencyjny jest realizowany 
z wykorzystaniem komórek logicznych oraz wbudowanych bloków pamięci. W pracach 
porównałem różne schematy CED pod kątem realizacji układu sekwencyjnego 
z wykorzystaniem modyfikatora adresu. Proponowany zestaw schematów CED oferuje 
projektantowi możliwość balansowania skuteczności wykrywania błędów z kosztami 
implementacji (ilość wykorzystanych zasobów sprzętowych). Wykazałem również, że 
rozwiązania umożliwiają osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu wykrywania błędów 
kosztem mniejszym niż 15% w postaci narzutu dodatkowych zasobów. 
 

Głównym celem prac projektowych113,114,115,116 było przeprowadzenie badań 
mających na celu opracowywanie innowacyjnego na skalę międzynarodową rozwiązania 
technologicznego w zakresie metod nieniszczących i służących do diagnostyki 
wytrzymałości (ogólnej, strefowej i lokalnej) oraz poziomu eksploatacji konstrukcji i maszyn 
oraz do ostrzegania o możliwych sytuacjach awaryjnych dla obiektów o wymaganym 
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wysokim poziomie bezawaryjności. Opracowany system jest przeznaczony między innymi 
do tworzenia map uszkodzeń, które wskazują miejsca odbicia fali w badanej strukturze. 

W szczególności celem tych badań była optymalizacja algorytmów dla 
projektowanego systemu wbudowanego przetwarzania sygnałów odpowiedzialnego za 
generowanie i wykrywanie fali sprężystej, akwizycję oraz przetwarzanie sygnału. 
Początkowo, ze względu na dużą złożoność obliczeniową algorytmów i długi czas działania, 
system lokalizowania uszkodzeń wykorzystujących propagację fali sprężystej w badanej 
strukturze został opracowany z wykorzystaniem układu programowalnego FPGA. Następnie, 
dokładna analiza wykorzystanych algorytmów pozwoliła mi na opracowanie nowego 
algorytmu o liniowej złożoności obliczeniowej. Ostatecznie algorytmy zostały 
zaimplementowane w języku Java dla urządzeń z systemem Android, w tym telefonów 
i tabletów, co pozwala na niedrogą i mobilną wizualizację lokalizacji uszkodzeń. Czas 
obliczeń dla urządzenia mobilnego zajmuje tylko kilka sekund, co pozwala na szybką analizę 
stanu monitorowanej struktury. 
 

Głównym celem pracy opublikowanej w 117,118,119 była aktualizacja i modyfikacja 
wybranych szyfrów strumieniowych i prymitywów kryptograficznych. Zaproponowane 
rozwiązanie generuje dynamicznie wielomiany pierwotne w ciele skończonym GF(3). 
Zaproponowane modyfikacje zostały zaprojektowane w układzie programowalnym FPGA. 
System umożliwia bezpieczną komunikację przez sieć TCP/IP z wykorzystaniem 
zmodyfikowanego szyfru strumieniowego A5/1, stosowanego w standardzie GSM. 
 

Ze względu na szybki wzrost liczby systemów komunikacji bezprzewodowej widmo 
sygnału radiowego nie jest wydajnie wykorzystywane. Ponadto większość współistniejących 
systemów używa tego samego widma, dlatego problem zakłócenia sygnału przez inne 
systemy może stanowić poważne wyzwanie. Praca120 przedstawia rozwiązanie oparte na 
radiu kognitywnym z wykorzystaniem aktywnego systemu redukcji zakłóceń MIMO 
i estymacją kierunku nadejścia sygnału (DOA). Radio kognitywne jest używane do 
wykrywania współistniejących systemów i klasyfikowania typu interferencji, a następnie 
negocjowania między systemami, w taki sposób, aby widmo sygnału radiowego mogło być 
przydzielane bardziej efektywnie. 
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Głównym celem prac projektowych i opublikowanych w pracach121,122,123,124,125,126,127 
było opracowanie modeli prognostycznych i symulacyjnych rozwoju przestępczości w Polsce 
oraz modeli optymalizacyjnych w zakresie wykorzystania sił i środków będących 
w posiadaniu Policji celem skuteczniejszego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. 
Moje badania skoncentrowały się na analizie sezonowości zdarzeń. W badaniach 
wykorzystałem analizę częstotliwościową oraz różne modele dekompozycji szeregów 
czasowych. 
 

W okresie 2004 – 2019 byłem/jestem wykonawcą lub kierownikiem dziesięciu 
projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych, m.in.: 

● kierowanego przeze mnie grantu przemysłowego z firmą Nethone „Nethone ATO - 
sztuczna inteligencja, biometria oraz zaawansowane profilowanie dla innowacyjnej 
ochrony kont użytkowników w bankowości elektronicznej”. Projekt ma na celu 
stworzenie innowacyjnego rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa - systemu 
Nethone ATO, mającego znacząco zwiększyć poziom dostępnej na rynku ochrony 
właścicieli kont osobistych bankowości internetowej i mobilnej przed przestępstwami 
polegającymi na nieuprawnionym przejmowaniu kontroli dostępu. Projekt jest 
dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

● wykonawcą grantu mającego na celu stworzenie systemu prognozowania rozwoju 
przestępczości jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Projekt był dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

● kierownikiem i wykonawcą grantu dla młodych naukowców „Nowa metoda redukcji 
atrybutów dla potrzeb eksploracji danych do zastosowań w systemach 
podejmowania decyzji i ochrony informacji”. Grant był finansowany ze środków 
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 
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● wykonawcą grantu “System monitorowania stanu technicznego konstrukcji metodą 
analiz propagacji fal Lamba” przy współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych 
im. Roberta Szewalskiego PAN. Projekt był finansowany z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

● wykonawcą grantu “Projektowanie układów cyfrowych do zastosowań w systemach 
i sieciach telekomunikacyjnych o wysokiej wiarygodności działania, realizowanych 
przy użyciu struktur programowalnych FPGA/CPLD”. Projekt był finansowany przez 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 

● wykonawcą grantu “Novel Digital Signal and Image Processing Software and 
Hardware for Information Systems”, przy współpracy z Nanyang Technological 
University w Singapurze. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w Polsce oraz Agency for Science, Technology and 
Research A*STAR w Singapurze. 

 
Byłem uczestnikiem trzech długoterminowych staży zagranicznych.  
Pierwszy staż odbył się na Uniwersytecie w Nevadzie, Las Vegas w Stanach 

Zjednoczonych na wydziale Electrical and Computer Engineering w okresie 2009.12.28 - 
2010.02.28. Prowadzone przeze mnie badania (w okresie pobytu oraz późniejszej 
współpracy) dotyczyły syntezy cyfrowych układów sterowania dla realizacji w strukturach 
FPGA, analizy alokacji procesorów dla systemów Network-on-Chip w kontekście obniżenia 
poboru mocy oraz ograniczeń termicznych128. W szczególności zainicjowane w tym okresie 
przeze mnie badania dotyczące zastosowania syntezy logicznej w analizie i eksploracji 
danych zaowocowały powstaniem niniejszego autoreferatu. 

Drugi prestiżowy staż pod nazwą “Program TOP 500 Innovators” odbył się na 
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Stanach Zjednoczonych w Haas School of 
Business w okresie 2015.09.28-2015.11.29. Staż miał na celu podniesienie kwalifikacji 
naukowców i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy 
z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. 
Program wyjazdowy był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze 
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Trzeci staż miał formę post doktoratu i odbył się w Auckland University of Technology 
w Nowej Zelandii w Knowledge Engineering and Discovery Research Institute w okresie 
2015.12.04-2016.09.27. Staż był realizowany w ramach programu PANTHER w ramach 
działania II programu Erasmus Mundus. Głównym celem programu był rozwój współpracy 
badawczej między uniwersytetami Unii Europejskiej, Australii i Nowej Zelandii, ze 
szczególnym uwzględnieniem inżynierii i technologii. Celem mojego wyjazdu było 
opracowanie modeli obliczeniowych i wydajnych algorytmów eksploracji danych, a także 
opracowanie eksperymentalnych narzędzi dla systemów wspomagania decyzji. W wyniku 
prac powstały artykuły [Bor16b, Bor16a] oraz opublikowany po powrocie do Polski [Bor18b]. 
W czasie programu miałem możliwość zaznajomienia się i uczestniczenia w badaniach 
dotyczących sieci neuronowych trzeciej generacji (Spiking Neural Networks) i ich 
zastosowań praktycznych. 
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W swojej działalności dydaktycznej w latach 2004 – 2019 prowadziłem:  
● wykłady i zajęcia pomocnicze z przedmiotów: „Układy logiczne”, “Podstawy układów 

logicznych”, “Podstawy Techniki Cyfrowej”, “Języki programowania”, “Podstawy 
programowania”, “Wstęp do Informatyki”; 

● zajęcia pomocnicze z przedmiotów: “Programowanie obiektowe”, “Układy cyfrowe”, 
„Projektowanie programowalnych układów scalonych”, „Projektowanie wiarygodnych 
systemów cyfrowych”, “Synteza i optymalizacja układów cyfrowych”, “Programowanie 
niskopoziomowe”. 
W roku 2013 zająłem piąte miejsce w klasyfikacji Złota Kreda, niezależnym konkursie 

samorządu studenckiego wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej. 

W okresie mojej pracy dydaktycznej sprawowałem opiekę nad około 30 
dyplomantami.  

Byłem recenzentem czterech prac doktorskich prowadzonych na University of 
Technology, Sydney, w Australii oraz University of the Basque Country w Hiszpanii, 
odpowiednio w latach 2012, 2014, oraz dwie w 2016 roku. Prace obejmowały dziedziny - 
Internet Rzeczy, przetwarzanie sygnałów, równoważenie obciążenia w chmurze 
obliczeniowej oraz przemysłowe zastosowanie rekurencyjnych sieci neuronowych. 

W latach 2016/2017 uczestniczyłem w przygotowaniu i uruchomieniu kierunku 
Informatyka na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie. Moje prace polegały na częściowym opracowaniu programu studiów oraz 
przygotowaniu wybranych sylabusów. 
 

Jestem stypendystą Centrum Studiów Zaawansowanych przy Politechnice 
Warszawskiej w okresie grudzień 2009 – luty 2010 oraz dwukrotnym stypendystą Fundacji 
Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odpowiednio w okresach 
lipiec 2012 – grudzień 2012129 oraz styczeń 2013 – czerwiec 2013130. 
 

W latach 2008-2016 byłem redaktorem zarządzającym (ang. managing editor) 
czasopisma „International Journal of Electronics and Telecommunications” (poprzednia 
nazwa: „Electronics and Telecommunications Quarterly”) Komitetu Elektroniki 
i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. W okresie swojej działalności wprowadziłem 
w czasopiśmie wiele zmian mających na celu rozpowszechnienie periodyka 
w międzynarodowym środowisku naukowym. Między innymi wprowadzona została 
publikacja elektroniczna oraz darmowy dostęp do artykułów. Czasopismo zyskało nowy 
ujednolicony format, a na początku 2010 roku został zmieniony tytuł. W kolejnych latach 
wraz z redaktorem naczelnym wdrożyliśmy system OJS (ang. Open Journal System), który 
ułatwia zarządzanie procesem redakcyjnym i bezpośredni kontakt z autorem w każdym 
etapie tego procesu. Czasopismo IJET jest notowane w wielu krajowych 
i międzynarodowych bazach bibliograficznych i bibliometrycznych. Periodyk stara się 
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