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МЕТОДИ БАЛАНСУВАННЯ НАБОРІВ ДАНИХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ РОБОТИ АЛГОРИТМІВ КЛАСИФІКАЦІЇ 
 

Дана стаття присвячена дослідженню методів балансування незбалансованих даних та з’ясуванню, чи призводить балансування даних 

до покращення якості роботи алгоритмів класифікації. Розглядається задача бінарної класифікації, в якій кількість екземплярів одного 

з класів набагато більша чим у другому класі. Розглядаються різні методи балансування даних, серед яких частина методів вимагає 

зміни оригінальних даних шляхом видалення, додавання або генерації нових екземплярів (андерсемплінг, оверсемплінг, синтетична 

генерація нових даних (SMOTE)), а інша частина вирішує проблему дисбалансу даних на алгоритмічному рівні, а саме: шляхом зміни 

порогу прийняття рішення або приписання ваги класам. В статті описані деякі тонкощі балансування даних, стосовно рівня 

врівноваження класів. Проводиться дослідження кожного методу балансування з використанням ряду обраних методів класифікації. 

З’ясовується який з методів балансування може давати найбільше покращення якості роботи алгоритмів класифікації.  
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Постановка проблеми: В останні роки 

відбувається значний розвиток технологій в області 

машинного навчання. З розвитком технологій 

відбувається і ріст області їх застосування, а це 

призводить до збільшення розміру даних для 

аналізу. В зв’язку з цим, нерідко, класифікація 

даних стає проблемою, оскільки, характерною 

рисою реальних даних є дисбаланс.  

Проблема дисбалансу виникає тоді, коли у 

наборі даних один з класів має набагато менше 

екземплярів, ніж інший. Ця проблема дуже часто 

зустрічається при розв’язанні прикладних задач  і 

може спостерігатися в різних областях, включаючи 

виявлення шахрайства, виявлення аномалій, 

медичну діагностику, виявлення розливів нафти, 

розпізнавання зображень і т.д. Як правило, в таких 

даних найбільший інтерес представляють саме 

екземпляри меншого класу, але через характер 

таких даних, більшість алгоритмів класифікації 

фокусуються на класифікація екземплярів 

більшого класу, ігноруючи екземпляри меншого 

класу. Це відбувається в зв’язку з тим, що 

екземпляри меншого класу зустрічаються в таких 

даних дуже рідко.  

Аналіз досліджень та наукових публікацій: 

В дослідженні проблеми дисбалансу класів, як 

правило, розглядається бінарна класифікація, де 

загальна кількість спостережень одного класу (як 

правило він вважається позитивним) набагато 

менша, ніж загальна кількість спостережень 

іншого класу (негативного).  

Більшість алгоритмів машинного навчання 

зазвичай дають погані результати, коли 

стикаються з наборами даних, в яких класи 

представлені не в рівній мірі. Відбувається це 

через те, що будь-який алгоритм класифікації 

прагне мінімізувати загальну помилку 

класифікації, а так як менший клас вносить свій 

внесок дуже мало, алгоритми стають більш 

упередженими відносно більшого класу. Іншими 

словами, відбувається це через те, що алгоритм не 

отримує необхідну інформацію про екземпляри 

меншого класу, щоб зробити точний прогноз. 

Існують різні методи боротьби з 

дисбалансом[1]. Загалом ці методи діляться на: 

методи, що вирішують проблему на рівні даних 

та методи, що вирішують проблему на 

алгоритмічному рівні. Наразі найбільш 

поширений підхід вирішення проблеми 

дисбалансу на рівні даних будується на 

повному балансуванні даних, тобто на 

балансуванні до рівня врівноваженості 

кількості екземплярів в класу.  

Мета статті: Провести дослідження щодо 

можливості покращення якості класифікації 

при балансуванні незбалансованих даних; 

з’ясувати які методи балансування дають 

найкращі результати. 

Основні результати дослідження: Підходи 

до вирішення проблеми незбалансованості 

набору даних можна класифікувати на такі дві 

категорії: балансування на рівні даних (так 

звана стадія обробки) та балансування на 

алгоритмічному рівні. Були розглянуті 

наступні методи балансування:  
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Балансування на рівні даних (на стадії 

обробки): оверсемплінг (Over-sampling) - 

додавання екземплярів до меншого класу, 

андерсемплінг (Under-sampling) - видалення 

деяких спостережень з більшого класу, 

синтетична генерація нових даних (SMOTE)[2] 

- створення нових спостережень меншого класу. 

Балансування на алгоритмічному рівні: 

регулювання ваги класу (ціни помилок класифікації), 

налаштування порогу прийняття рішення. 

В якості алгоритмів класифікації були 

обрані: логістична регресія (logistic 

regression)[3], метод опорних векторів 

(SVM)[4], випадковий ліс (random forest)[5]. 

Більшість метрик класифікації оцінюють 

якість на підставі відсотка правильно 

класифікованих спостережень. При 

незбалансованих даних, результати досить 

оманливі, так як менший клас має мінімальний 

вплив на загальну точність. З урахуванням 

цього, були обрані наступні метрики F-score[6], 

Kappa[7] та MСС[8]. Основною метрикою при 

експериментах вважалася MCC метрика.  

ВИБІР ДАНИХ ТА ЇХ АНАЛІЗ  
Дані для дослідження були взяті з сайту 

www.kaggle.com із змагання Credit Card Fraud 

Detection. Цей набір даних містить опис 

операцій, зроблених за кредитними картками у 

вересні 2013 року європейськими власниками 

карт протягом двох днів. Набір представляє 

собою 284,807 банківських операцій, де лише 

492 з них виявилися шахрайськими, 

співвідношення між класами приблизно 1:600.  

Тобто цей набір даних вкрай незбалансований, 

так як позитивний клас (шахрайство) 

складають лише 0,172% всіх операцій. В цьому 

випадку класифікатор буде прагнути до 

класифікації шахрайських операцій, як не 

шахрайських. Але бажано, щоб як можна 

більше шахрайських операцій було виявлено і 

як можна менше нешахрайських операцій були 

помічені шахрайськими. Тобто в цьому 

випадку варто спробувати покращити якість 

класифікації за рахунок подолання дисбалансу.  

Початковий набір даних було розбито на дві 

частини у відношенні 70:30, одна з яких 

використовувалася для навчання (набір даних 

для тренування), а інша для оцінки якості 

класифікації (набір даних для тестування). 

Набір даних для тестування складається з 85279 

звичайних операцій та 163 шахрайських.  

Перед тим, як застосовувати методи 

балансування, було обчислено якість 

класифікації при навчанні на оригінальних 

даних. Оцінка якості проводилася за трьома 

метриками, але головною вважається mcc 

метрика. В таблиці 1 наведені результати 

класифікації. 

 

 F-SCORE KAPPA MCC 

Логістична регресія 0.6917 0.6913 0.7096 

Метод опорних векторів 0.6692 0.6687 0.6915 

Випадковий ліс 0.8231 0.8228 0.8278 

Таблиця 1: Оцінка якості класифікації алгоритмів за трьома метриками 

 

Для більш детального зрозуміння того, як 

класифікуються навчальні дані, було 

побудовано матриці помилок для кожного з 

алгоритмів. Ці матриці приведені в таблиці 2. 

 

 
Передбачувані  

нешахрайські 

Передбачувані 

шахрайські 

Істинно 

нешахрайські 

LOGREG - 85268 

SVM - 85269 

RF - 85269 

LOGREG- 11 

SVM – 10 

RF -10 

Істинно 

шахрайські 

LOGREG - 72 

SVM - 76 

RF - 42 

LOGREG - 92 

SVM - 87 

RF - 121 

Таблиця 2: Матриці помилок для кожного з алгоритмів (LOGREG – логістична регресія, SVM 

– машини опорних векторів, RF – випадковий ліс) 

 

Судячи з таблиці 2, при класифікації 

логістичною регресією та алгоритмом машини 

опорних векторів майже половина екземплярів 

меншого класу класифікуються як екземпляри 

більшого класу, тобто значна частина 

шахрайських операцій не розпізнається. 

http://www.kaggle.com/
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Алгоритм випадковий ліс краще за всі інші обрані 

алгоритми справляється з класифікацією 

незбалансованих даних, але все одно при цьому 

чверть усіх шахрайських операцій не 

розпізнається. Тобто, як і слід було очікувати, 

класифікатор зміщений в бік більшого класу. 

Андерсемплінг більшого класу 
Для обраного набору даних «шахрайський» 

клас приблизно у 600 разів менший за «не 

шахрайський», тому у цьому випадку повне 

балансування, тобто зменшення більшого класу 

до розмірів меншого класу, може призвести до 

«недонавчання» на більшому класі.  

Для того, щоб з’ясувати до якої міри слід 

балансувати класи, застосовувалася 10-ти частинна 

перехресна перевірка. Для навчання брався різний 

відсоток більшого класу, а менший клас при цьому 

залишався таким, як і раніше. Таким чином 

встановлювалося, видалення якої кількості 

відсотків більшого класу забезпечує найкращий 

результат. Для того, щоб моделі не були 

«підстроєними» під данні, параметр андерсемплінгу 

визначався на даних для тренування. 

Були побудовані та проаналізовані криві 

залежності якості класифікації від міри 

дисбалансу класів (тобто від того, у скільки 

«шахрайський» клас менший за «не 

шахрайський»). Таким чином було 

встановлено, яке нове співвідношення між 

класами призводить до покращення 

класифікації. Так для логістичної регресії 

видалення екземплярів призводить до 

покращення якості класифікації при зменшенні 

кількість екземплярів більшого класу 

максимум у 8 разів. Для методу опорних 

векторів – при зменшуванні у 22 рази. Для 

алгоритму класифікації випадковий ліс – 

відбувається суттєве погіршення в якості 

класифікації при зменшенні більшого класу 

більш ніж у 8 разів. 

Покращення якості відбувається, головним 

чином, через те, що балансування відбувалося не 

до повної міри збалансованості (1:1). Тобто тим 

самим можна сказати, що встановлювалося 

«ідеальне співвідношення» між двома класами, 

що й призводить до покращення. Так у випадку 

логістичної регресії «ідеальне співвідношення» 

між класами - 1:225, у випадку методу опорних 

векторів – 1:123, для випадкового лісу – 1:447.  

Оверсемплінг меншого класу 
Для обраного набору даних «шахрайський» 

клас приблизно у 600 разів менший за «не 

шахрайський», тому у цьому випадку повне 

балансування, тобто збільшення меншого класу 

до розмірів більшого класу, може призвести до 

«перенавчання» на меншому класі.  

Для того, щоб з’ясувати, до якої міри слід 

балансувати класи, застосовувалась 10-ти частинна 

перехресна перевірка. Для навчання дублювалися 

екземпляри меншого класу, а більший клас при 

цьому залишався таким, як і раніше. Таким чином 

встановлювалось, дублювання якої кількості 

екземплярів меншого класу забезпечує найкращий 

результат. Для того, щоб моделі не були 

«підстроєними» під данні, параметр оверсемплінгу 

визначався на даних для тренування.  

Були побудовані та проаналізовані криві 

залежності якості класифікації від міри 

дисбалансу класів. Таким чином було 

встановлено нове співвідношення між класами, 

яке призводить до покращення класифікації. 

Так, для логістичної регресії дублювати дані 

краще не більше ніж у 24 рази, тобто до 

встановлення співвідношення між класами 

1:25, оскільки далі якість класифікації починає 

падати в порівнянні з якістю на початкових 

даних. Щодо методу опорних векторів, то 

дублювати дані краще не більше ніж у 56 разів, 

тобто до співвідношення між класами 1:12.  

Щодо алгоритму випадковий ліс – не 

відбувається значних змін в якості 

класифікації. З перехресної перевірки можна 

зробити висновок, що «ідеальним 

співвідношенням» класів  для логістичної 

регресії є 1:200, методу опорних векторів – 

1:150, випадкового лісу – 1:30.  

Генерація нових екземплярів (SMOTE) 
Для того, щоб з’ясувати до якої міри слід 

балансувати класи, застосовувалась 10-ти 

частинна перехресна перевірка. За допомогою 

методу SMOTE створювалися нові екземпляри 

меншого класу. Більший клас при цьому 

залишається таким, як і раніше. Таким чином 

встановлювалося, створення якої кількості 

екземплярів меншого класу забезпечує 

найкращий результат. Для того, щоб моделі не 

були «підстроєними» під данні, параметр 

SMOTE визначався на даних для тренування. 

Були побудовані та проаналізовані криві 

залежності якості класифікації від міри 

дисбалансу класів. Таким чином було 

встановлене нове співвідношення між класами, 

яке забезпечує найкращий результат. Так, для 

логістичної регресії та для методу опорних 
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векторів створювати нові екземпляри потрібно 

так, щоб кількість екземплярів в меншому класі 

була щонайбільше у 60 разів більше від 

кількості екземплярів в оригінальному наборі 

даних, бо далі відбувається погіршення якості 

класифікації. Для логістичної регресії краще за 

все збільшувати кількість екземплярів меншого 

класу у 9 разів, тобто до співвідношення між 

класами 1:60; для методу опорних векторів - до 

1:120, для випадкового лісу  -  до 1:42. 

Зміна порогу 
Оскільки метод опорних векторів не 

повертає апостеріорні ймовірності 

приналежності екземплярів класам, було 

використано лише 2 алгоритми класифікації, а 

саме: логістична регресія та випадковий ліс.  

Для початку були розглянуті графіки 

точності, які були отримані при оцінці якості 

роботи двох алгоритмів класифікації за рахунок 

mcc метрики при різних значеннях порогу. На 

цих графіках вертикальна лінія відповідає 

отриманій точності за MCC метриці для 

оригінальних даних. Графіки приведені на 

рисунках 1–2. 

 

 
 

Рисунок 1: Графік залежності якості 

класифікації від порогу для логістичної регресії. 

Рисунок 2: Графік залежності якості 

класифікації від порогу для випадкового лісу. 

 

З цих графіків можна побачити, при якому 

значенні порогу буде найбільша якість 

класифікації. Так, з рисунку 1 для логістичної 

регресії найкращим порогом буде значення 0.10. 

Щодо рисунку 2 для випадкового лісу - 0.38. 

Використання ваги 
Для застосування цього методу необхідно, щоб 

класам або екземплярам набору даних для 

тренування можна було задати вагу в алгоритмі 

класифікації. Так, були побудовані графіки 

залежності якості класифікації від заданої класу ваги.  

З аналізу графіків було встановлено, що для 

логістичної регресії не варто приписувати вагу 

меншому класу більше ніж 20,  для методу 

опорних векторів – більше ніж 70, а для 

випадкового лісу можна зробити висновок, що 

найкращим є приписання ваги 20 меншому класу.  

Аналіз отриманих результатів та висновки: 

Для аналізу роботи методів балансування була 

побудована таблиця 3, у якій приведені якості 

класифікації кожного з алгоритмів класифікації для 

кожного з методів балансування у порядку 

зростання якості класифікації за метрикою MCC.  
Метрика  MCC 

Метод/Якість класифікації «Логістична 

регресія» 

«Метод опорних 

векторів» 

«Випадковий ліс» 

Оригінальні дані 0.7096 0.6914 0.8277 

Оверсемплінг 0.7828 0.8338 0.8240 

Зміна порогу 0.7839 - 0.8346 

Андерсемплінг 0.7922 0.8358 0.8368 

Використання ваги 0.8027 0.8369 0.8447 

Синтетична генерація (SMOTE) 0.8122 0.8368 0.8560 

Талиця 3: Якість класифікації трьох алгоритмів по метриці MCC для різних методів 

балансуваня. 

 

За результатами, наведеними в таблиці, було 

зроблено висновок, що всі методи балансування 

можуть призводити до покращення якості 

класифікації. Однак, варто зауважити, що 
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найбільший приріст якості класифікації для 

досліджуваного набору даних забезпечує метод 

синтетичної генерації нових даних (SMOTE) при 

умові, що данні балансувалися до певної міри, а не 

до повного врівноваження). Наступний за 

ефективністю метод є метод, який потребує 

задання ваги класам. 

При використанні в якості алгоритму 

класифікації методу опорних векторів 

андерсемплінг, оверсемплінг та метод синтетичної 

генерації (SMOTE) дають приблизно однакові 

покращення (андерсемплінг ~ 14.44%, оверсемплінг 

~ 14.24 %, синтетична генерація ~ 14.54%). Також 

при використанні в якості алгоритму класифікації 

випадкового лісу усі методи балансування не 

призводили до суттєвого покращення якості 

класифікації (андерсемплінг ~ 0.69%, оверсемплінг 

~ 0.37 %, синтетична генерація ~ 2.8%). У випадку 

використання логістичної регресії в якості 

алгоритму класифікації відбулося покращення від 

7.43% для оверсемплінгу до 10.26% для методу 

синтетичної генерації нових даних (SMOTE).  

Крім того, приведена схема дослідження була 

використана для аналізу ще декількох 

незбалансованих наборів даних, узятих із сайту 

UCI Machine Learning Repository,  а саме: Adult та 

Wilt. Було виявлено покращення якості 

класифікації при балансуванні (при умові 

балансування  не до врівноваження, а до певної 

встановленої експериментально міри). Але у 

випадку цих наборів даних різні методи 

балансування призвели до найкращих результатів. 

Так, для набору даних Wilt найкращим виявився 

метод використання ваги (якість класифікації для 

різних алгоритмів класифікації у середньому 

покращувалася на ~ 5.12%), а для Adult – 

синтетична генерація нових даних (SMOTE) 

(якість класифікації для різних алгоритмів у 

середньому покращувалася на ~ 3.2%).  

Таким чином, можна зробити висновок, що у 

випадку незбалансованих даних варто намагатися 

застосовувати методи балансування, так як це може 

призвести до значного покращення якості роботи 

алгоритмів класифікації. 
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Доновская Н.С., Хаитов В.А  

МЕТОДЫ БАЛАНСИРОВКИ НАБОРОВ ДАННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

Данная статья посвящена исследованию методов балансировки несбалансированных данных и выяснению, приводит ли балансировка данных 

к улучшению качества работы алгоритмов классификации. Рассматривается задача бинарной классификации, в который один из классов 

гораздо больше  другого. Рассматриваются различные методы балансировки данных, среди которых часть методов требует изменения 

оригинальных данных, путем удаления, добавления или генерации новых экземпляров (андерсэмплинг, оверсэмплинг, синтетическая генерация 

новых данных (SMOTE)), а другая часть решает проблему дисбаланса классов на алгоритмическом уровне, а именно: путем изменения порога 

принятия решения или предписания веса классам. В статье описаны некоторые тонкости балансировки данных, касающиеся мери 

балансирования. Проводится исследование каждого метода балансировки с использованием определенных методов классификации. 

Устанавливается какой из методов балансировки может давать больше улучшения качества работы алгоритмов классификации. 

Ключевые слова: машинное обучение, классификация, несбалансированные данные, дисбаланс классов, sampling, SMOTE, андерсэмплинг, оверсэмплинг. 

 

Donovska N., Khaitov Vl. 

METHODS OF BALANCING DATASETS TO IMPROME THE QUALITY OF CLASSIFICATION ALGORITHMS 

This article is devoted to the study of methods of balancing imbalanced data and finding out whether balancing leads to an improvement in the quality of 

work of classification algorithms. A binary classification problem is considered, in which one of the classes is much larger than the other. Various methods 

of balancing data are considered, among which some of the methods that require changing the original data by deleting, adding or generating new instances 

(undersampling, oversampling, synthetic generation of new data (SMOTE)), and the other part that solves the problem of class imbalance at the algorithmic 

level, namely: by changing threshold decision or adjusting weights to classes. The article describes some of the subtleties of balancing data apropos the rate 

of imbalance. A study is conducted on each balancing method using certain classification methods. It is established which of the balancing methods can 

give more improvements in the quality of the work of the classification algorithms. 

Keywords: machine learning, classification, imbalanced data, sampling, SMOTE, under-sampling, over-sampling. 
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