


مدل گرافیکی 

 شبکه های بیزی 

 استفاده ازConditional Probability Distribution 
(CPD)   و استفاده از آن برای بیان توزیع مشترک 

جدایی جهت دار 

در شبکه های بیزی استقالل 

شبکه های بیزی ساده (Naïve Bayes)  



 مدل گرافیکی



یشبکه اهی بیز  
 شبکه ها این .هستند احتمال نظریه و گراف نظریه شاخه دو از ترکیبی واقع در  بیزی، شبکه های

 برای بیزی شبکه یک گراف ساختار .می باشند متغیرها میان معلولی و علی روابط دهنده نشان عمدتا

 معلوم گراف ساختار که هنگامی  .می رود کار به شبکه  متغیرهای توأم احتمال توزیع صورت بندی

 در و کارروند به متغیرها درمورد بینی پیش و استدالل برای می توانند احتماالتی مد  ل های باشد،

 مدل ساختار یادگیری به می توان مدل ها این از استفاده با گراف، ساختار بودن نامشخص صورت

 با ارتباط در مختلفی روش های .داد انجام را متغیرها مورد در بینی پیش و استدالل آنگاه و پرداخت

 .شده اند ارائه تاکنون شبکه هایی چنین در یادگیری فرآیند



یشبکه اهی بیز  



یشبکه اهی بیز  

Conditional Probability Distribution (CPD)  



 فرمول بازسازی شبکه بیز







پرتاب سکه: مثال  



(1)مدل ترافیک : مثال  



(2)مدل ترافیک : مثال  



 مدل علّی و مدل تشخیصی



 مدل علّی یا مدل تشخیصی؟



 شبکه بیزی و فرایند علی



پرتاب سکه ها: مثال  



ترافیک: مثال  



زنگ هشدار: مثال  



 مثال زنگ هشدار



 :مثال











 مسائل مرتبط با شبکه های بیز



 اندازه شبکه  بیز



 مثال از اندازه یک شبکه  بیز



 مقایسه توزیع توأم و شبکه  بیز



 بازسازی توزیع توأم از شبکه  بیز





 .است Iبه شرط  Gمستقل از  Sگفته می شود 





 استقالل شرطی در شبکه  بیز





D-separation 



















 و استقالل شرطی   دسترس پذیری



 D-Separation))جدایی جهت دار 



 مسیر فعال، گزاره و گزاره معادل



 (D-Separation) دسترس پذیری 



D-Separation 







 :مثال



 :مثال



 :مثال



 :مثال



 :مثال



 :مثال



 :مثال



 :مثال



 :مثال



 تعیین استقالل شرطی





:کالس بندی مبتنی بر مدل  

 پایه بر ساده دسته بندی کننده های از گروهی به ماشین یادگیری در ساده بیز دسته بندی کننده

 ساخته بیز قضیه براساس و تصادفی متغیرهای استقالل فرض با که می شود گفته احتماالت

 وقوع عدم یا وقوع احتمال پایه بر پدیده ها، دسته بندی برای روشی بیز روش ساده به طور .می شوند

 , دارد هم قبولی قابل دقت که است پیش بینی الگوریتم های ساده ترین از روش این .پدیده است یک

 شیوه .برد باال توجهی قابل صورت به کرنل چگالی برآورد از استفاده با می توان را آن دقت

 میان در ١٩٦٠ دهه در روش این .است نظارت با یادگیری نوع از ساده بیز روش در یادگیری

 به اسناد دسته بندی در محبوب روش های از هم هنوز و یافت توسعه اطالعات بازیابی دانشمندان

  .می آید شمار



:کالس بندی مبتنی بر مدل  

















 شرایط احتمال جدول هر در .می رسد زیر جداول به داده ها این از استفاده با دسته بندی کننده

   .آمده است نکند یا کند بازی گلف شخص که این شرط به هوایی و آب مختلف




