
0.1 Klasi�kace

Klasi�kace je úloha, ve které jednotlivé datové poloºky za°azujeme do p°edem daných t°íd
ozna£ených indexem c = 1, 2, · · · , nc, kde nc je po£et t°íd.

P°ístup· k °e²ení úlohy klasi�kace je celá °ada. Jsou to nap°. algoritmy K-means, DBSCAN,
COBWEB a dal²í, shrnuté v systému Weka, voln¥ ke staºení na

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/index_downloading.html.

Bayesovský p°ístup ke klasi�kaci nej£ast¥ji vyuºívá modely ve tvaru sm¥si komponent, o kte-
rých budeme mluvit v Kapitole ??. Nicmén¥ kaºdý model f (yt|ψt) s diskrétním výstupem
yt ∈ {1, 2, · · · , nc} lze vyuºít pro klasi�kaci. Hodnota p°edpov¥di ŷt m·ºe být povaºována za
index t°ídy, do které pat°í regresní vektor ψt. Model tak rozd¥luje prostor v²ech moºných re-
gresních vektor· do nc podprostor· a kaºdý z t¥chto podprostor· tvo°í jednu t°ídu klasi�kace.
Vyuºití diskrétního modelu pro úlohu klasi�kace ukáºeme v následujícím p°íklad¥.

P°íklad [klasi�kace s diskrétním modelem]

Pokra£ujeme v p°íkladu ??.

V na²em p°íklad¥ je yt ∈ {1, 2} . První hodnota odhadu výstupu ŷt = 1 indikuje regresní vektor (vektor
veli£in mající vliv na váºnost nehody) z první t°ídy (lehké nehody) a druhá hodnota ŷt = 2 za°azuje okolnosti
nehody do druhé (t¥ºké nehody).

Pro výpo£et odhadu výstupu máme vzorec (??)

f (yt|ψt, d (t− 1)) =

ˆ
Θ∗
f (yt|ψt,Θ) f (Θ|d (t− 1)) dΘ.

Jestliºe p°ejdeme k bodovým odhad·m parametru, tedy vezmeme aposteriorní hp jako Dirac·v impulz v

bodovém odhadu (??) f (Θ|d (t− 1)) = δ
(

Θ− Θ̂t−1

)
, kde bodové odhady parametr· jsou prvky tabulky

(??) , platí (??)

f (yt|ψt, d (t− 1)) =

ˆ
Θ∗
f (yt|ψt,Θ) δ

(
Θ− Θ̂t−1

)
dΘ = f

(
yt|ψt, Θ̂t−1

)
.

Znamená to, ºe prediktivní hp je p°ímo dána bodovým odhadem výstupu s dosazeným bodovým odhadem
parametr·.

V na²em p°ípad¥, daném tabulkou??, mnoºina v²ech regresních vektor· (z levé £ásti tabulky) je rozd¥lena
podle pravd¥podobností hodnot yt do dvou skupin: {1, 3, 4}- kde v¥t²í pravd¥podobnost má yt = 1 a
{2, 6, 7, 8}- kde pravd¥podobn¥j²í je yt = 0. Regresní vektor 5 je hrani£ní a m·ºe být p°i°azen do libovolné
skupiny. Skupiny jsou charakterizovány hodnotou p°edpovídaného výstupu, který jsme ur£ili jako hodnotu
s nejv¥t²í pravd¥podobností.

Data vypovídají o tom, ºe lehké nehody se stávají v p°ípadech, kdy rychlost byla normální, a po£así a
osv¥tlení byly v¥t²inou dobré. T¥ºké nehody nastávají v¥t²inou za velké rychlosti a p°i po£así a osv¥tlení
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spí²e ²patném.

Logistický model lze rovn¥º vyuºít pro úlohu klasi�kace. V odstavci ?? jsme ukázali, jak
lze na základ¥ odhadu logistické regrese z dat d (t) = {y (t) , ψ (t)} pro libovoln¥ zvolený
regresní vektor ψ ur£it jemu odpovídající predikci ŷ. P°itom mnoºina ψ (t) nemusí zdaleka
obsahovat (v praxi také neobsahuje) v²echny kon�gurace hodnot regresního vektoru ψ. Odhad
logistické regrese a na n¥m zaloºená predikce tak provádí klasi�kaci v prostoru v²ech kon�gurací
regresního vektoru ψ, tj. kaºdý regresní vektor ψ p°i°adí do jedné ze dvou skupin: první skupina
regresních vektor· dává predikci 1 a druhá predikci 2.

P°íklad [klasi�kace s logistickou regresí]

Navazujeme na p°íklad ??.

Do odhadnuté rovnice logistické regrese (??) m·ºeme za regresní vektor postupn¥ dosadit v²echny moºné
hodnoty regresního vektoru a získat tak predikce i pro ty regresní vektory, které ve skute£nosti nebyly
nam¥°eny. Tím získáme optimální odpov¥¤ na otázku: �Co bychom obdrºeli, kdyby nastalo · · · ?�. Situace
je v následující tabulce

i ψi ŷi

1 [1, 1, 1] 1
2 [1, 1, 2] 2
3 [1, 2, 1] 2
4 [1, 2, 2] 2
5 [2, 1, 1] 1
6 [2, 1, 2] 1
7 [2, 2, 1] 1
8 [2, 2, 2] 1

Z této tabulky je vid¥t, ºe mnoºina v²ech regresních vektor· (popisujících ur£itou situaci) se rozpadne

na dv¥ mnoºiny, vzhledem k hodnot¥ p°edpovídaného výstupu (ur£itého p°íznaku situace). První mnoºina

charakterizovaná hodnotou predikce 0 je mnoºina regresních vektor· {1, 5, 6, 7, 8} a druhá mnoºina obsa-

huje regresní vektory {2, 3, 4}. Tím jsme provedli klasi�kaci regresních vektor· (situací) ψ podle hodnoty

predikce výstupu (p°íznaku) y.

2


	Klasifikace

