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Określanie kluczowych elementów oceny

w szacowaniu ryzyka innowacyjnego

z wykorzystaniem pakietu indukcyjnego DeTreex

Chcąc zminimalizować zakres niepewności występujący wokół projektów innowacyjnych,
dąży się do określa elementów o najważniejszym wpływie na sukces realizacji takich projek-
tów. W tym celu można zastosować np. techniki uczenia maszynowego.

Podstawowa idea uczenia maszynowego wymaga wiedzy z zastosowaniem metod rozumo-
wania: indukcji, dedukcji lub analogii. Spośród wielu metod indukcji wyróżnia się metody:
indukcję drzew decyzyjnych [1, 2] oraz indukcję reguł za zastosowaniem zbiorów przybliżo-
nych [3]. W metodach tych konieczne jest użycie tzw. atrybutowego modelu opisu przestrzeni
zainteresowania (dziedziny) oraz wyszczególnienie atrybutów tworzących tzw. zbiór uczący.
Efektywną metodą indukcji drzew decyzyjnych jest system DeTreex, umożliwiający zapis
drzew w postaci reguł i wyznaczania najważniejszego czynnika.

Informacja zawarta w zbiorze przykładów uczących jest równa
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gdzie: E — zbiór przykładów uczących, |Ei|— liczba przykładów, które opisują i-ty obiekt,
|E| — liczba przykładów w zbiorze uczącym E. W wyborze atrybutu stosuje się kryterium
względnego przyrostu entropii ∆I(E, a) = I(E)− I(E, a).

Przykład 1. W celu określenia kluczowych elementów oceny ryzyka innowacyjnego
wykorzystano dane z 48 przedsiębiorstw produkcyjnych wdrażających innowacje techniczne.
Analizie poddano wybrane kryteria oceny innowacji [4, 5, 6], do których należą: W1. Okres
stosowania technologii na świecie; W2. Czas realizacji projektu w miesiącach; W3. Wartość
całego projektu; W4. Wielkość przedsiębiorstwa; W5. Środki własne przeznaczone na reali-
zację innowacji; W6. Skala innowacji; W7. Płynność bieżąca; W8. Wskaźnik zadłużenia;
W9. Wartość bieżąca netto (NPV); W10. Decyzja o przyznaniu dofinansowania.

Uzyskane drzewo zostało zapisane w regułowym formacie reprezentacji wiedzy (Rys. 1).

Rys. 1. Indukcyjne drzewo decyzyjne
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W celu wygenerowania drzewa indukcyjnego tworzy się zbiór przykładów uczących, po-
przez opisanie atrybutów wejściowych (we) oraz wyjściowych (wy).

Tabela przedstawia fragment danych dotyczących przeprowadzonej analizy ryzyka:

Program na podstawie wygenerowanego drzewa tworzy zestaw reguł opisujących prio-
rytet poszczególnych zmiennych w procesie przyznania dotacji, a tym samym szacowania
ryzyka. Przykładowe reguły:
0001 : decyzja = "dofinansowane" if //(14.0)

wielkosc_przed = "duze";

0002 : decyzja = "odrzucone" if //(9.0)

wielkosc_przed = "mikro",

czas_reali <= 28;

0008 : decyzja = "odrzucone" if //(2.0)

wielkosc_przed = "srednie",

wskaznik_zad <= 74,

okres_st = "ndntl",

plynnosc_biezaca > 1.57;
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