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Класифікатори на основі ансамблевих методів використовують кілька моделей щоб отримати більш високу точність класифікації даних. Ансамблеві
методи класифікації були використані в багатьох дослідницьких галузях, таких, як обчислювальний інтелект, статистика та машинне навчання. Однією з
широко досліджуваних задач машинного навчання є автоматизація розпізнавання медичних зображень. Класифікатори на основі ансамблевих методів також використовуються у подібних дослідженнях та демонструють високі результати. У [1] наведено аналітичний огляд публікацій щодо діагностики захворювання раку грудей за допомогою ансамблевих класифікаторів, у [2] попередня обробка зображень та розроблений дослідниками ансамбль класифікаторів було використано для діагностування меланоми.
Основні способи організація ансамблевих класифікаторів можна розділити на такі категорії [3]:
стекінг - використовується декілька різноманітних моделей класифікаторів, отриманні відповіді від цих моделей консолідуються “мета-класифікатором”;
беггінг - одноманітні моделі навчаються на різних даних та паралельно
виконують класифікацію, кінцевий результат отримується щляхом знаходження середнього значення (регресія) або голосування (класифікація);
бустінг - одноманітні моделі навчаються послідовно, та на кожному наступному етапі покращують результат попереднього етапу.
Метою доповіді є продовження дослідження [4] з класифікації гістопатологічних знімків легень. В доповіді наводяться результати використання технології стекінгу для розробки ансамблевий класифікаторів, що дозволило підвищити результуючу точність класифікації на тестовому наборі даних.
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