
fextor - Zadanie #3789
[fextor2lexcsd.py] Konwersja wielowartościowa dla cechy
20 lut 2012 19:53 - Adam Wardyński

Status: Zamknięty Data rozpoczęcia: 20 lut 2012
Priorytet: Normalny Data oddania:
Przypisany do: Paweł Kędzia % Wykonane: 50%
Kategoria: Szacowany czas: 0.00 godzina
Wersja docelowa: beta
Opis

Przydałoby się wsparcie w fextor2lexcsd dla konwersji, która zamiast dostarczać klasyfikatorowi X cech zerojedynkowych dostarczy
jedną cechę przyjmującą X różnych wartości

(chodzi mi przede wszystkim o cechy, o któych wiem, że zwracają pojedyncze wartości np. base0, stąd cecha o X wartościach, ale dla
porządku dodam, że jest możliwe uogólnienie na cechy zwracające zbiór wartości, gdzie ów zbiór chcemy potraktować całościowo
jako pojedynczą wartość dla klasyfikatora bez rozbijania na składowe, co naturalnie może nadać więcej niż X możliwych wartości
takiej cesze.. max 2^X)

Powiązane zagadnienia:
powiązane z fextor - Zadanie # 3852: [fextor2lexcsd] różne dziedziny dla różn... Odpowiedź 15 mar 2012

Historia
#1 - 28 lut 2012 11:55 - Paweł Kędzia

Pytanie: co robimy jeśli w kilku kolumnach posiadamy konwersję, ustalmy jej nazwę np na numeric. Czy te same wartości zwrócone przez różne
ekstraktory (różne kolumny) powinny mieć te same wartości?

#2 - 28 lut 2012 12:36 - Paweł Kędzia
- Zmieniono Status z Nowy na Rozwiązany
- Ustawiono Wersja docelowa na beta
- Zmieniono % Wykonane z 0 na 100

W sumie, to z Adamem R uznaliśmy, że taka ,,globalna'' informacja jest ,,lepsza'' ;-) Zatem, aktualnie jest jedna mapa na wszystkie kolumny.
W razie, gdyby jednak miało być odwrotnie, to zostawiłem zakomentowany kod (odkomentować linię 577, zakomentować 50).

#3 - 14 mar 2012 20:05 - Bartosz Broda
- Zmieniono Status z Rozwiązany na Odpowiedź
- Zmieniono % Wykonane z 100 na 50

Proszę o motywację takiego postępowania. Wg mnie i Adama W. to nie jest dobre podejście i każdy typ cechy powinien mieć własną dziedzinę.

#4 - 15 mar 2012 09:49 - Paweł Kędzia

Po dzisiejszej rozmowie wynikło, że każdy generator cech powinien mieć swoją dziedzinę, więc tak będzie.

#5 - 03 wrz 2014 12:28 - Paweł Kędzia
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- Zmieniono Status z Odpowiedź na Zamknięty

Chyba gotowe, jak się okaże w przyszłości, że nie, to się otworzy.
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