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Αφελής Μπεϋζιανός ταξινομητήςΑφελής Μπεϋζιανός ταξινομητής

•  Μπεϋζιανή προσέγγιση:

  

•  Υπόθεση ανεξαρτησίας χαρακτηριστικών δεδομένης κλάσης

•  Υπόθεση μη ύπαρξης κρυφών / λανθασμένων χαρακτηριστικών

•  Υπόθεση κανονικότητας:

  ++     Απλές παραδοχές με εξαιρετικά όμως αποτελέσματα

−−    Οι παραδοχές δεν ισχύουν πάντοτε ⇒ απομάκρυνση συσχετιζόμενων χαρακτηριστικών /        
       χρήση συνδυασμών χαρακτηριστικών / επιλογή κατάλληλων κατανομών για κάθε περίπτωση
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Πρότερη πιθανότητα
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Ύστερη πιθανότητα



Ευέλικτος Μπεϋζιανός ταξινομητήςΕυέλικτος Μπεϋζιανός ταξινομητής

• Δομή όμοια με εκείνη του αφελούς Μπεϋζιανού ταξινομητή

• Διαφοροποίηση στην επιλογή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας:  Kernel στη θέση της Gauss

• Συνήθης επιλογή το κανονικό kernel και                    .

• Ικανοποίηση κριτηρίων επάρκειας της προτεινόμενης εκτιμήτριας

  ++     Περιγραφή κατανομής με μεγαλύτερη επιτυχία

−−    Πραγματοποίηση n υλοποιήσεων (για κάθε χαρακτηριστικό

          όλων  των κλάσεων) με υπολογιστικές συνέπειες αποθήκευσης

          και ταχύτητας
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Αξιολόγηση ταξινομητώνΑξιολόγηση ταξινομητών

Πραγματικά δεδομένα

• Συγκριτικές δοκιμασίες σε 11 τομείς από τους οποίους ο ευέλικτος ταξινομητής πέτυχε 
μεγαλύτερη ακρίβεια σε 5 και μικρότερη σε 2 (ιατρικούς τομείς) σε σχέση με τον αφελή

• Συστηματικά σφάλματα στρογγυλοποίησης ~ 10 κελιών ⇒    απομάκρυνση προβληματικών 
χαρακτηριστικών

Τεχνητά δεδομένα

• Εάν η κανονικότητα ισχύει, τότε ο αφελής ταξινομητής

        επικρατεί όσον αφορά την ταχύτητα σύγκλισης (όχι όμως

        όταν το δείγμα είναι μεγάλο)

• Εάν η κανονικότητα δεν ισχύει, τότε ο ευέλικτος ταξινομητής

        είναι εκείνος που επικρατεί

Μελλοντικές βελτιώσεις

• Προσαρμοστική εκτίμηση εύρους κελιού kernel και ενσωμάτω-

        ση αλγόριθμου ΕΜ
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


