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Celem uczenia maszynowego jest cz¦sto wybieranie celów dla okre±lonego
dziaªania takiego jak terapia medyczna lub kampania promocyjna. Typowe
przykªady to medycyna spersonalizowana i kampanie marketingu bezpo±redniego. Niestety klasyczne metody uczenia maszynowego nie nadaj¡ si¦ do tego
zadania, poniewa» nie s¡ w stanie okre±li¢ jego rzeczywistego efektu. Powodem
jest to, »e si¦ nie bior¡ pod uwag¦, wyniku w przypadku gdyby dziaªanie nie
zostaªo podj¦te. Rozwi¡zaniem tego problemu jest zastosowanie drugiego zbioru
danych treningowych zawieraj¡cego grup¦ kontroln¡, która nie zostaªa danemu
dziaªaniu poddana. Celem jest budowa modelu, który przewiduje ró»nic¦ mi¦dzy
zachowaniami osób poddanych i nie poddanych dziaªaniu: czyli realn¡ korzy±¢
z jego podj¦cia. Takie podej±cia znane s¡ jako modelowanie ró»nicowe (ang.
uplift modeling) lub heterogeneous treatment eect estimation.
Wi¦kszo±¢ klasycznych modeli uczenia maszynowego zostaªa dostosowana do
problemu modelowania ró»nicowego [2, 3], istnieje jednak szereg otwartych obszarów badawczych. Jednym z nich jest tzw. learning to rank. Modele uczenia
maszynowego s¡ zazwyczaj u»ywane do szeregowania potencjalnych celów (pacjenci, klienci) wedªug przewidywanego prawdopodobie«stwa sukcesu. Learning
to rank pozwala na bezpo±rednie nauczenie si¦ prawidªowej kolejno±ci zamiast
uczenia si¦ funkcji skoruj¡cej, na podstawie której przypadki b¦d¡ sortowane [1].
Poniewa» wi¦kszo±¢ metod modelowania ró»nicowego sªu»y do wyboru najlepszych celów dla danego dziaªania, dostosowanie metod learning to rank do przypadku modelowania ró»nicowego jest wa»ne z punktu widzenia zastosowa«.
Inne mo»liwe mo»liwe tematy badawcze obejmuj¡ opracowanie teorii uczenia si¦ dla modelowania ró»nicowego lub opracowanie bardziej zaawansowanych
metod opartych o drzewa decyzyjne i ich komitety.
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