
fextor - Zadanie #3710
[fextor2lexcsd.py] Konwersja kontekstów i etykiet klas
06 lut 2012 16:14 - Radosław Ramocki

Status: Zamknięty Data rozpoczęcia: 06 lut 2012
Priorytet: Niski Data oddania:
Przypisany do: Paweł Kędzia % Wykonane: 0%
Kategoria: Szacowany czas: 0.00 godzina
Wersja docelowa:
Opis

Podczas podania opcji -x lub/i -l konwerter wymaga podania typu konwersji dla odpowiednich "cech". Jest to niepotrzebne bo
konteksty i etykiety klas nie podlegają konwersji. Wprowadza to natomiast zamęt w pliku konfiguracyjnym gdyż nie ma to określonej
semantyki i wymaga wprowadzania zbędnych danych.

Historia
#1 - 07 lut 2012 08:37 - Paweł Kędzia

Etykieta klasy i kontekst to są cechy, a z naszych wcześniejszych ustaleń wynika, że każda cecha powinna mieć ustawiony typ konwersji (dla etykiet
klas czy też kontekstów użycia może to być none jeśli nic nie konwertujemy). Wydaje mi się, że wprowadzanie przy jednym "typie" cech typu
konwersji, a w innym nie, spowoduje większy zamęt niż wprowadzenie w każdym przypadku. A co z przypadkiem kiedy ja chcę konwertwoać klasy
binarnie? Wiem, że mam klasy Yes/No ale chcę je przedstawić za pomocą 1/0 -- potrzebna jest konwersja, więc muszę określić jej typ, to samo tyczy
się labelek klas. Skoro ustalaliśmy wcześniej, że wymagany jest typ konwersji, to się tego trzymajmy ;)

#2 - 07 lut 2012 08:48 - Paweł Kędzia
- Zmieniono Typ zagadnienia z Błąd na Zadanie

#3 - 07 lut 2012 11:38 - Bartosz Broda

Może ustawić typ konwersji none jako domyślny, którego nie trzeba podawać w konfigu?

#4 - 07 lut 2012 11:55 - Paweł Kędzia
Według mnie to:
    -  może wprowadzić trochę zakłopotania dla kogoś, kto nie wie, że istnieje coś takiego jak konwersja -- w wyniku zawsze będzie otrzymywał
nieprzekonwertowaną macierz.
    -  wprowadzenie domyślnego typu konwersji, jako braku konwersji jest naturalne. 

Są dwie strony medalu, więc trzeba wybrać mniejsze zło ;)

#5 - 03 wrz 2014 12:29 - Paweł Kędzia
- Zmieniono Status z Nowy na Zamknięty
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