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Plan wykładu

• Generowanie drzew.

• Algorytm ID3.

• Wybór testu - miary.

• Przycinanie drzewa.

• Brakujące wartości, atrybuty ciągłe.

• Złożoność i zagadnienia implementacyjne.

Budowanie drzewa - ogólna idea
Podejście ”dziel i rządź”.

• Wybierz “najlepszy” atrybut i ustaw jako test w korzeniu.

• Stwórz gałąź dla każdej wartości atrybutu.

• Usuń atrybut z dalszych rozważań.

• Na końcu każdej gałęzi konstruuj (rekurencyjnie) drzewo z przykładów
odpowiadających tej gałęzi.

Notacja
S - próbka treningowa, zbiór przykładów
an - test w wierzchołku wewnętrznym drzewa an ∈ A
dec(S, d) - zwraca najczęstszą decyzję w S lub wartość domyślną d, gdy

S pusty.
d - domyślna (najczęstsza) decyzja w S.
A - zbiór dostępnych atrybutów (testów).
dl - decyzja dla liścia l w drzewie.
Sa=v = {x ∈ S|a(x) = v}, v ∈ Va
Sda=v = Sd ∩ Sa=v, d ∈ C, v ∈ Va
Algorytm ID3
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ID3(S,A, d)
create root;
if (S pusty) or (wszystkie przykłady z tą samą decyzja) or (A pusty) then
create-leaf l;
dl := dec(S, d);
return(drzewo z pojedynczym liściem l);
endif;
create node n;
an:=choose-attribute(S,A);
root:=n;
d := dec(S, d);
forall v ∈ Van do
add-subtree ID3(Sa=v, A− {an}, d);
end;
return(tree);

ID3 - wybór atrybutu
choose-attribute(S,A);
Zwraca atrybut z A, który prowadzi do najlepszego podziału S tj. atrybut

będący najlepszym dyskryminatorem ze względu na decyzję.
Entropia
Niech C = {d1, . . . , dm} będzie zbiorem możliwych wartości dla atrybutu

decyzyjnego dec.
Niech S będzie zbiorem przykładów i = 1, . . . ,m. Niech Sdi = {x ∈

S; dec(x) = di}.

pi =
Sdi

|S|
Entropia (informacyjna) dla zbioru S:

E(S) =
m∑

i=1

−pi log2 pi

Przyrost informacji - zysk informacyjny
Entropia dla testu (atrybutu) t jest określona dla S jako:

Et(S) =
∑

v∈Vt

|St=v|
|S| E(St=v)

Zysk informacyjny dla testu t i zbioru S:

gt(S) = E(S)− Et(S)
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Zakładamy, że log2 0 = 0.
Kryterium zysku informacyjnego
Wybieramy ten test (atrybut), który ma najwyższy zysk informacyjny

spośród wcześniej nie wykorzystanych.
Wybieramy atrybut, który powoduje podział zbioru przykładów na naj-

bardziej jednolite podzbiory.
Własności entropii
Entropia jest miarą odzwierciedlającą różnorodność (niejednorodność)

zbioru danych (informacji).

Własności ID3

• Przestrzeń hipotez ID3 jest kompletna.

• ID3 stosuje podejście minimalistyczne. Krótsze (mniejsze) drzewa są
preferowane.

• Algorytm jest dokładny, działa dopóki nie może dokonać żadnej zmiany.

Słabości podstawowego ID3

• W większości przypadków dochodzi do nadmiernego dopasowania (prze-
uczenia).

• Kryterium zysku informacyjnego nie zawsze da się dobrze zastosować.

• Tylko atrybuty dyskretne.

• Trzeba się zabezpieczyć przed brakującymi wartościami.

• Duże dane - duży problem.

Przycinanie drzewa
Mając skonstruowane drzewo decyzyjne możemy je modyfikować tak, aby

lepiej uogólniało.
Przycinanie (post-prunning) jest procesem zastępowania pewnych frag-

mentów drzewa (poddrzew) pojedynczymi wierzchołkami.
Do przycinania możemy wykorzystać zbiór walidacyjny lub treningowy.
Ogólny schemat przycinania
prune-tree(T, S)

forall n ∈ T do (dla każdego z wierzchołków wewnętrznych)
zastąp n liściem l o etykiecie dec(ST,n, d) if nie zwiększa to znacząco błędu
oszacowanego na podstawie S;
end;
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return T ;

ST,n - zbiór przykładów z S odpowiadający wierzchołkowi n w drzewie
T .

Szczegóły przycinania
Jeśli zbiór V wykorzystany do przycinania jest różny od S to, w najprost-

szym przypadku, kryterium dla przycinania opiera się na zmniejszeniu błędu
próbki ecV dla zbioru walidacyjnego.

Jeśli jedyną próbką, jaką dysponujemy jest próbka treningowa S to mu-
simy użyć estymacji.

Estymacja błędu przy przycinaniu
Gdy mamy do dyspozycji tylko dane treningowe, możemy próbować przy-

bliżyć błąd całkowity. Domyślnie w C4.5 wykorzystuje się pesymistyczną es-
tymatę dwumianową.

Przycinamy drzewo gdy spełniony jest warunek:

ecS(l) ¬ ecS(n) + uδ

√√√√ecS(n)(1− ecS(n))
|ScT,n|

Parametr uδ = 1 w większości przypadków, co odpowiada ufności na poziomie
68%.

Inne estymaty
Statystyka χ2 jest także często wykorzystywana do wyestymowania błędu

całkowitego z błędu próbki. To podejście wymusza jednak (czasami) koniecz-
ność zmian w danych, tak aby spełniały kryterium Cochran’a.

Aby uzyskać statystyczna poprawność naszych estymat musimy spełnić
pewne podstawowe warunki dotyczące liczby przykładów i ich dystrybucji.

Przycinanie reguł

1. Skonwertuj drzewo na zbiór reguł. Jedna reguła dla każdej ścieżki w
drzewie.

2. Przytnij reguły usuwając warunki, które prowadza do poprawy esty-
mowanego błędu.

3. Posortuj reguły ze względu na spodziewaną (wyestymowaną) jakość.

Kryterium wyboru testu
Kryterium oparte o zysk informacyjny ma niepożądane własności, gdyż

preferuje testy o dużej liczbie możliwych odpowiedzi.
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Najpopularniejsze remedium to użycie względnego zysku informacyjnego:

ϑt(S) =
gt(S)

IVt(S)

gdzie wartość informacyjna (wartość podziału) to:

IVt(S) =
∑

v∈Vt
−|St=v||S| log2

|St=v|
|S|

Inne miary
Istnieje wiele miar specyficznych dla konkretnych zastosowań. Możemy

wyróżnić trzy główne kategorie:

• Mierzące rożnicę między S a St=v for v ∈ Vt ze względu na częstościowy
rozkład klas (kategorii).

• Mierzące rożnicę między podzbiorami St=v dla różnych v ze względu
na częstościowy rozkład klas (kategorii).

• Mierzące (statystyczną) niezależność między rozkładem klas, a podzia-
łem na podzbiory za pomocą testu.

Atrybuty ciągłe (numeryczne)
Zamiast sprawdzać (testem) jaka jest wartość atrybutu, musimy spraw-

dzać do jakiego przedziału ta wartość należy.
Potrzebny jest nam sposób ustalania granic dla takich przedziałów.
Dyskretyzacja oparta o zysk informacyjny

1. Posortuj wartości atrybutu.

2. Wybierz granicę przedziału wykorzystując kryterium zysku .

3. Powtarzaj 2 dla zbioru przykładów trafiających poniżej i powyżej gra-
nicy, aż do spełnienia kryterium MDL-STOP.

To jest zgrubny zarys metody Fayyad’a & Irani. Ten algorytm wykorzystuje
metoda C4.5.

Brakujące wartości
W trakcie uczenia brakujące wartości mogą być traktowane na jeden ze

sposobów wspomnianych na wcześniejszych wykładach. Te metody są ogólne
i stosują się dla drzew.

Istnieja też metody dostosowane do algorytmów indukcji drzew:

• Wykorzystanie obiektów ułamkowych.
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• Stworzenie dodatkowej gałęzi dla wartości atrybutu nieznany.

Brakujące wartości c.d.
Metody stosowane do klasyfikacji za pomocą skonstruowanego drzewa

nowych dla nowych przypadków z brakującymi wartościami:

• Wykorzystanie dodatkowej gałęzi (gdy istnieje).

• Stop. Klasyfikacja jest zatrzymywana i przypadek jest klasyfikowany z
użyciem arbitralnej zasady (np. większościowej).

• Wypełnienie brakującego miejsca.

• Klasyfikacja probabilistyczna. Wszystkie możliwe gałęzie są rozpatry-
wane. Efektywna, ale potencjalnie kosztowna obliczeniowo metoda.

Duże zbiory danych
Duże dane = duży problem?
Nie tak wielki jak można by się spodziewać. Metoda okienkowania (fra-

ming, windowing) działa nieźle dla algorytmów indukcji drzew.
Okienkowanie
Jest ogólną metodą znajdującą zastosowanie dla różnych algorytmów

uczących.
framing(S)

repeat
wybież losowo W ⊆ S;
repeat

naucz się hipotezy h na podstawie W ;
testuj h na S \W ;
dodaj losowo przykładów z S \W do W ;

until nie ma poprawy błędu próbki na S dla h;
przytnij uzyskaną hipotezę;

end repeat;
return najlepsza z otrzymanych hipotez;

Okienkowanie w praktyce
Okienkowanie pojawia się najczęściej przy tworzeniu drzew decyzyjnych.
Zwykle rozpoczynanie z okienkiem będącym 10% początkowej próbki daje

przyzwoite rezultaty po kilku iteracjach.
Złożoność konstrukcji drzewa (bez przycinania):

O(n|S| log n)

Drzewa uwzględniające koszt
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Jeżeli poszczególnym testom (atrybutom) towarzyszy koszt ich wykony-
wania, to możemy zmodyfikować algorytm indukcji drzewa tak, aby brał to
pod uwagę. W tym celu modyfikujemy miarę w kryterium oceny testów. Ta
modyfikacja zwykle jest silnie zależna od konkretnego zadania.

Miary uwzględniające koszt
Niech ρ(t) będzie kosztem testu t. Przykłady miar:

ϑt(S) =
g2
t (S)
ρ(t)

ϑt(S) =
2gt(S)

(1 + ρ(t))α

gdzie α ∈ [0, 1].
Inkrementalne budowanie drzewa

• Wartości |S|, |St=v|, |Sd|, |Sdtr|muszą być przechowywane dla wszystkich
testów na próbce treningowej S i wszystkich wartości decyzji.

• Dodanie nowych przypadków może zmienić strukturę drzewa. Kryte-
rium decydujące o wprowadzeniu zmiany może być analogiczne do tego
stosowanego przy konstrukcji drzewa.

Bardzo ważne jest zadbanie o zniwelowanie efektów związanych z kolejnością
prezentowania przykładów.

Podsumowanie - plusy

• Umiemy efektywnie konstruować drzewa.

• Uzyskane hipotezy łatwo zrozumieć.

• Cała przestrzeń hipotez jest przeszukiwana.

• Drzewa są relatywnie odporne na zakłócenia.

• Istnieje wiele rozszerzeń i udoskonaleń.

Podsumowanie - minusy

• Tylko atrybuty nominalne o niewielkiej liczbie wartości(dyskretyzacja/grupowanie
konieczne).

• Podejście typu brzytwy Ockham’a.

• Dla pewnych zadań i miar drzewa mogą rosnąć eksponencjalnie.
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