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Анотацiя
У данiй статтi розглядається в найближчому наближеннi один з найбiльш популярних алгоритмiв класифiкацiї
тексту – Наївний Баєсовський класивiкатор. Метою статтi є розгляд теоретичних основ порушеного алгоритму, а
так само опис алгоритму для подальшого використання на його практицi.
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ВСТУП

нiсть, того, що клiєнт X буде купувати комп’ютер,
за умови, що ми знаємо вiк i дохiд клiєнта.
На вiдмiну вiд цього, P(H) - апрiорна ймовiрнiсть
H. Для нашого прикладу, це ймовiрнiсть того, що
будь-який клiєнт буде купувати комп’ютер, незалежно вiд вiку, доходу, або iншої iнформацiї. Апостерiорна ймовiрнiсть P(H|X) базується на бiльш
докладнiй iнформацiї (про клiєнта), нiж апрiорна
ймовiрнiсть Р (Н), яка є незалежною вiд значень X.
Згiдно з теоремою Байеса, ймовiрнiсть, котру ми
хочемо,а саме P(H|X),можна виразити в термiнах
ймовiрностей P(H), P(X|Н) i Р(Х), як

З кожним днем об’єми iнформацiї зростають з
неймовiрною швидкiстю, поширення технологiй i
доступу до Iнтернету привели до подвоєння обсягу
iнформацiї за останнi 2 роки i за певними прогнозами
об’єм iнформацiї кожнi 2 – 3 роки буде подвоюватись i зi зростом об’ємiв iнформацiї загострюється
актуальнiсть завдання їх автоматичної класифiкацiї. Помiж багатьох методiв класифiкацiї iнформацiї
ми розглянемо Наївний Баєсовський класивiкатор.
В основi запропонованого методу лежить теорема
Байеса - одна з основних теорем теорiї ймовiрностей,
P (X | H)P (H)
яка дозволяє визначити ймовiрнiсть якої-небудь подiї
,
(1)
P (H | X) =
P (X)
за умови, що сталась iнша статистично взаємозалежна з ним подiя. Iншими словами, теорема дозволяє
розрахувати ймовiрнiсть того, що якась конкретна i цi ймовiрностi можуть бути оцiненi з наведених
даних.
подiя з’явилася внаслiдок якоїсь конкретної подiї.

1. ТЕОРЕМА БАЄСА

2. ПОБУДОВА
НАЇВНОГО
БАЄСIВСЬКОГО КЛАСИФIКАТОРА

Нехай X = {x1 ,x2 , . . . , xn } – вибiрка, компоНаївний байесовский класифiкатор працює таким
ненти якої являють собою значення, на множинi n
чином:
атрибутiв. Нехай Н - деяка гiпотеза, як, наприклад,
1) Нехай T- навчальний набiр виборок, кожен
значення X належить до певного класу С. Для визi своїми значеннями класу. Iснує k класiв,
рiшення класифiкацiйних проблем, нашою метою є
C1 ,C2 ,...,Ck . Кожна вибiрка представлена nвизначення PH | X, ймовiрностi, що гiпотеза Н мiмiрним вектором X = {x1 ,x2 , . . . , xn }, з вiдпостить данi значення, тобто данi з вибiрки X. Iншими
вiдними зображеннями значень на множинi з n
словами, ми шукаємо ймовiрнiсть того, що зразок X
атрибутiв, A1 , A2 , . . . ,An .
належить класу C,з урахуванням того, що ми знаємо
2) Для даної вибiрки X, класифiкатор передбачить,
опис атрибутiв X.
чи належить X до классу з найвищою апостерiP(H|X) - апостерiорна ймовiрнiсть, ймовiрнiсть тоорною ймовiрнiсю, базуючись на значенях атриго, що значення H обумовлене певним атрибутом X.
бутiв X. X належатиме до класу Ci тодi i тiльки
Наприклад, припустимо, що у нас є певна вибiрка
тодi, коли виконується умова:
даних з атрибутами: вiк i дохiд, i об’єктом нашого спостереження, буде n-рiчний чоловiк, з певною
P (Ci |X) > P (Cj |X)f or1 ≤ j ≤ m, j 6= i. (2)
заробiтною платою.
Припустимо, що H - гiпотеза, що наш клiєнт купуТаким чином, ми знаходимо клас, який максиватиме комп’ютер. Тодi P(H|X) - це умовна ймовiрмiзує ймовiрнiсть P(Ci | X). Клас Ci , для якого

P(Ci | X) є максимальним будемо називати класом з максимальною апостерiорною гiпотезою.
За теоремою Баєса:
P (X|Ci )P (Ci )
P (Ci |X) =
.
P (X)
3) Враховуючи той факт, що ймовiрнiсть P(X) –
константна, тобто є однаковою для всiх класiв,
то тiльки P (X | Ci )P (Ci ) має бути максимiзована. Апрiорна ймовiрность класу P (Ci ) може
бути оцiнена, як P (Ci ) = f req(Ci , T )/|T |,тобто
частотою зустрiчання Ci на множинi T.
4) Ймовiрностi Р(x1 | Ci ),P(x2 | Ci ),...,Р(xn | Ci )
можуть бути легко оцiненi по навчальнiй вибiрцi, де xk - це значення атрибуту Ak виборки X.
Звiдси,ми отримуєм два випадки:
• Якщо
значення
Ak
дискретна(категорiйована) змiнна (тобто Ak
прийматиме значення з певної фiксованої
множини), то P (xk |Ci ) це кiлькiсть зразкiв
класу Ci в множиннi значень навчальної
вибiрки Т, що мають значення xk для
атрибуту Ak , роздiлене на частоту(Ci ,T),
кiлькостi Ci -тих зразiв класу C в T.
• Якщо значення Ak безперервна (цифрова)
змiнна (тобто така, яка може приймати
будь-яке значення в безперервному дiапазонi), то зазвичай припускається, що змiннi
мають Гауссiвський розподiл з середнiм µ i
стандартним вiдхиленням σ, i визначається
формулою
1
(x − µ)2
g(x, µ, σ) = √
exp −
,
2σ 2
2πσ
так що:
P (xk |Ci ) = g(xk , µCi , σCi ).
Ми повиннi обчислити µCi i σCi , якi являють собою середнє i стандартне вiдхилення
значень атрибуту Ak для навчальних вибoрок класу Ci .
5) Класифiкатор прогнозує, що клас Ci буде еталонниму у виборцi X, тодi i тiльки тодi, коли
ми отримаєм максимальне значення ймовiрностi
P (X|Ci)P (Ci). З чого можна зробити висновок,
що у найпростiшому виглядi, Наївний баєсовський класифiкатор можна зобразити
як
Q
P (X|C) = argmaxj=1..n P (Cj ) nk=1 P (xk |Cj )

ПРОБЛЕМА "НУЛЬОВОЇ ЧАСТОТИ"
Лапласова корекцiя - спосiб боротьби з нульовою
ймовiрнiстю змiнних, який вiдповiдає на питання:
що робити, якщо X має значення атрибуту хк, таке,
що для нього не iснує вiдповiдного значення атрибуту в класi С? У цьому випадку P (xk |Ci ) = 0,що
призводить до P (X|Ci ) = 0, хоча P (xk |Ci ) для всiх
iнших атрибутiв в X може бути великим. Iснує простий трюк, щоб уникнути цiєї проблеми. Ми можемо
припустити, що наш навчальний набiр настiльки
великий, що додавши до кожної змiнної, значення
котрої нам треба пiдрахувати, одиницю привнесе
мiзернi змiни в розрахунок ймовiрностей, але допоможе оминути отримання нульової ймовiрностi.

Якщо у нас є q змiнних, до якихми додаємо одиницю,
то як результат потрiбно додати q до вiдповiдного
знаменника при обрахунку ймовiрностей . Отримана
“пiдкоректована” за лапласом ймовiрнiсть практично
не буде вiдрiзнятись, зате буде уникнуто нульової
ймовiрностi.

ВИСНОВКИ
Незважаючи на доволi дивне припущення взаємної
незалежностi атрибутiв, наївний Байесiвський класифiкатор є одним з найефективнiших класифiкаторiв
на практицi, його класифiкацiя може бути найточнiшою серед iнших подiбних йому класифiкаторiв,
навiть не зважаючи, на те, що ймовiрнiсть певних
атрибутiв може бути розрахована неточно. Нами був
описаний алгоритм роботи як наївного баєсовського
класифiкатора, так i формули Баєса, на якiй вiн базується. Хочеться вiдмiтити що класифiкатор можна
дуже легко навчати, що в сукупностi з його вiдносною простотою реалiзацiї i високою ефективнiстю
робить його одним з найпростiших в реалiзацiї та
одним з найефективнiших у класифiкацiї великих
об’ємiв даних.
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