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Niezorientowani w ogólnej teorii prawdopodobieństwa po dziś dzień zapy-
tują, czemu właściwie Trurl uprawdopodobnił smoka, a nie elfa czy krasnala,
a czynią to z ignorancji, nie wiedza bowiem, że smok jest po prostu bardziej
od krasnala prawdopodobny (...)

Stanisław Lem, Cyberiada

Plan wykładu

• Prawdopodobieństwa, twierdzenie Bayes’a.

• MAP i ML.

• Wyliczanie prawdopodobieństw z danych.

• Optymalny klasyfikator bayesowski (BOC).

• Naiwny klasyfikator bayesowski (NBC).

• Zasada minimalnego opisu.

Motywacja
Dysponując zbiorem etykietowanych przykładów i nowym przykładem

chcielibyśmy umieć powiedzieć jaka jest najbardziej prawdopodobna war-
tość decyzji dla tego przykładu.
Jakie jest prawdopodobieństwo przypisania nowego przykładu do jakiejś

klasy w świetle posiadanych danych treningowych.
Notacja
T - zbiór danych treningowych.
T d - zbiór danych treningowych o decyzji d.
T dai=v - zbiór danych treningowych o wartości atrybutu ai równej v i de-

cyzji d.
H - przestrzeń hipotez.
V SH,T - przestrzeń wersji, podzbiór tych hipotez z H, które są zgodne z

T .
0 ¬ Pr(A) ¬ 1 - prawdopodobieństwo A.
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Pr(A|B) - prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem B.
Prawdopodobieństwo
Pr(A ∧B) = Pr(A) Pr(A|B) = Pr(B) Pr(B|A).
Pr(A ∨B) = Pr(A) + Pr(B)− Pr(A ∧B).
Jeśli A1, . . . , An są wzajemnie wykluczające:

n∑
i=1

Pr(Ai) = 1⇒ Pr(B) =
n∑
i=1

Pr(B|Ai) Pr(Ai)

Twierdzenie Bayesa
Sformułowanie, które wykorzystamy dalej.
Dla dowolnej hipotezy h ∈ H i zbioru danych T ⊂ X zachodzi:

Pr(h|T ) = Pr(T |h) Pr(h)
Pr(T )

Uwagi do wzoru Bayesa
Pr(h|T ) - prawdopodobieństwo a posteriori hipotezy h przy posiadaniu

danych T - tego szukamy.
Pr(T ) - prawdopodobieństwo danych. Nie musimy go znać (na szczęście),

żeby porównywać prawdopodobieństwa a posteriori hipotez.
Potrzebujemy wyznaczyć Pr(h) i Pr(T |h). Na razie zakładamy, że potra-

fimy je wyznaczyć, a także, że mamy ustalone H.
Maximum A Posteriori - MAP
Mając dany zbiór T , klasyfikujemy nowy przykład x ∈ X wykorzystując

hipotezę hMAP ∈ H czyli przypisujemy obiektowi x wartość decyzji zwróconą
przez hMAP (x), gdzie:

hMAP = argmax
h∈H
Pr(h|T ) = argmax

h∈H
Pr(T |h) · Pr(h)

Maximum Likelihood - ML
Mając dany zbiór T , klasyfikujemy nowy przykład x ∈ X wykorzystując

hipotezę hML ∈ H czyli przypisujemy obiektowi x wartość decyzji zwróconą
przez hML(x), gdzie:

hML = argmax
h∈H
Pr(T |h).

Uwagi do ML i MAP
Obie metody wymagają znajomości Pr(T |h). W przypadku MAP musimy

też znać Pr(h), aby wykorzystać wzór Bayesa.
MAP jest dość naturalny, ale ma pewne istotne słabości.
Obie metody zakładają, że zbiór treningowy nie zawiera błędów i że po-

szukiwana hipoteza występuje w H.
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ML jest bliski intuicyjnemu rozumieniu uczenia w oparciu o przykłady.
Jest to proces wyboru hipotezy, która podaje najlepszy powód dla istnienia
posiadanego przez nas zbioru danych.
Słabości MAP
Reguła MAP wybiera najbardziej prawdopodobną hipotezę, pod-

czas gdy nas tak naprawdę interesuje wybranie najbardziej prawdopo-
dobnej wartości decyzji dla konkretnego przykładu.
Przyjmijmy C = 0, 1,H = {hMAP , h1, . . . , hm}, ∀1¬i¬mh(x) = 0, hMAP (x) =

1 oraz

Pr(hMAP |T )�
m∑
i=1

Pr(hi|T )

Wyznaczanie prawdopodobieństw
Pr(h) - prostszy kawałek. To prawdopodobieństwo może wynikać ze sto-

sowanej metody konstruowania hipotez, lub (najczęściej) wszystkie hipotezy
są jednakowo prawdopodobne. W tym dugim przypadku:

Pr(h) =
1
|H|

Problem stanowi rozmiar H. To może być ogromna przestrzeń. Ponadto, w
wielu rzeczywistych zastosowaniach nie znamy całego H.
Wyznaczanie prawdopodobieństwa apriori
Pr(T |h) - trudniejszy kawałek. Zauważmy, że nas interesuje tylko podej-

mowanie decyzji. Chcemy tylko wiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że
zbiór przykładów T będzie zgodny (będzie miał tą samą decyzję) z hipotezą
h. To daje nam:

Pr(T |h) =
{
1 if h ∈ V SH,T
0 if h /∈ V SH,T

Niestety, pozostaje stary problem z rozmiarem i znajomością H.
Użyteczność ML i MAP
MAP i/lub ML mogą, pomimo wad, znaleźć zastosowanie w pewnych

szczególnych sytuacjach, na przykład gdy:

• Przestrzeń hipotez jest bardzo ściśle ograniczona (i mała).

• Wykorzystujemy MAP i/lub ML do porównania (kilku) konkurujących
hipotez skonstruowanych wcześniej innymi metodami. To wiąże się z
zagadnieniami uczenia warstwowego.

Klasyfikatory bayesowskie
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Optymalny klasyfikator bayesowski (Bayesian Optimal Classifier – BOC)
zawsze zwraca najbardziej prawdopodobną wartość decyzji dla danego przy-
kładu i próbki uczącej. Nie może zatem być pokonany przez żaden algorytm
uczący, jeśli porównujemy błędy rzeczywiste (globalne).
Niestety, BOC jest niezbyt dobrze stosowalny w praktyce, gdyż wykorzy-

stuje pełną przestrzeń hipotez.
Hipoteza, którą zwraca BOC może nie należeć do H.
BOC
Niech c(.) będzie przybliżanym pojęciem, T próbką treningową.

hBOC = argmax
d∈C
Pr(c(x) = d|T )

gdzie:
Pr(c(x) = d|T ) =

∑
h∈H
Pr(c(x) = d|h) Pr(h|T )

Pr(c(x) = d|h) =
{
1 if h(x) = d
0 if h(x) 6= d

Naiwny klasyfikator bayesowski
Niech x∗ będzie nowym przykładem, który mamy sklasyfikować. Powin-

niśmy wybrać taką hipotezę (decyzję) h, że:

h(x∗) = argmax
d∈C
Pr(c(x) = d|

n∧
i=1

ai(x) = ai(x∗))

czyli, ze wzoru Bayesa

argmax
d∈C
Pr(c(x) = d) · Pr(

n∧
i=1

ai(x) = ai(x∗)|c(x) = d)

Naiwny Bayes
Naiwny klasyfikator bayesowski (Näıve Bayes classifier - NBC).
Jeżeli przyjmiemy (naiwne) założenie, że poszczególne atrybuty (ko-

lumny) sa niezależne, to wzór z poprzedniego slajdu przyjmuje postać:

argmax
d∈C
Pr(c(x) = d) ·

n∏
i=1

Pr(ai(x) = ai(x∗)|c(x) = d)

Rzeczy, które pozostaje nam wyliczyć (z danych) to:
Pr(c(x) = d) i Pr(ai(x) = v|c(x) = d).
NBC - prawdopodobieństwa
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Ponownie (patrz Wykład 5), wykorzystamy m-estymatę by otrzymać:

Pr(ai(x) = v|c(x) = d) =
|T daiv|+mp
|T |+m

Jeśli nie mamy dodatkowej wiedzy o rozkładzie wartości atrybutów to zwykle
ustalamy jednakowe prawdopodobieństwo wszystkich wartości czyli p = 1

|Ai| ,
gdzie Ai jest (skończonym) zbiorem możliwych wartości atrybutu ai. Najczę-
ściej ustalamy m = |Ai|.
Złożoność NBC
Dla każdego przykładu musimy zwiększać licznik wystąpień odpowiedniej

klasy decyzyjnej i wartości odpowiednich atrybutów. To daje razem:

O(n|T |)
Jest to najniższa złożoność (liczba kroków), jaką może osiągnąć “rozsądny”
algorytm uczący się. Ponadto, każdy pojedynczy krok w NBC jest bardzo
prosty i szybki.
Zagadnienia praktyczne

• Atrybuty numeryczne (ciągłe) - mogą być obsługiwane przez samą me-
todę, ale zdrowy rozsadek nakazuje dokonać dyskretyzacji.

• Brakująca informacja może zostać zaniedbana przy uczeniu jeśli nie jest
zbyt powszechna. Przy klasyfikacji brakujące wartości mogą być pomi-
jane lub zastępowane najbardziej prawdopodobnymi w tym miejscu.
Algorytm jest bardzo odporny na tego rodzaju zakłócenia.

• Wprowadzenie funkcji błędu uzywającej kosztów jest proste.

Podsumowanie - plusy

• Prostota naiwnego klasyfikatora bayesowskiego.

• Odporność na zakłócenia.

• Zasada najkrótszego opisu – MDL principle.

Podsumowanie - minusy

• Ogólne metody (ML, MAP, BOC) można stosować tylko w bardzo ogra-
niczonym zakresie.

• Naiwne założenie niezależności w NBC.

• Niezbyt intuicyjna interpretacja wyników.
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