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Modelowanie danych za pomocą

drzew decyzyjnych.

Entropia.

Modelowanie za pomocą reguł.

DRZEWA DECYZYJNE
Metoda reprezentacji wiedzy (modelowania tablic 

decyzyjnych).

Pozwala na przejrzysty opis regularności zawartych w danych, 

a także na proste przedstawienie algorytmu klasyfikacji.

test 1 dopełnienie testu 1

Przykład: drzewo binarne.

Węzły odpowiadają zbiorom danych,

krawędzie – warunkom (testom).

tablica danych

podtablica spełniająca test 1

podtablica niespełniająca testu 1
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ZSTĘPUJĄCY ALGORYTM 
BUDOWY DRZEWA

Korzeń: cały zbiór danych.

Pojedynczy krok budowy drzewa: 

- wybieramy węzeł do podziału

- wybieramy test i dokonujemy podziału

- sprawdzamy kryterium stopu

Kryterium stopu: Najprostsze – gdy nie ma już więcej liści 

wymagających podziału, tzn. takich, które zawierają więcej niż jedną

klasę decyzyjną.

Wybór testu: najczęściej metodą zachłanną, tzn. wybieramy taki test, 

który najlepiej podzieli rozpatrywany węzeł.

RODZAJE  TESTÓW
W zależności od rodzaju danych, najczęstsze rodzaje testów to:

- większościowy:

stosowany głównie w przypadku danych ciągłych,

- równościowy:

stosowany w przypadku danych dyskretnych (np. symbolicznych). 

Wówczas drzewo nie jest binarne.

ai ≥≥≥≥ v ai< v

ai= v1 ai= v2 ai= v3 ai= vk
...
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Sunny Rain

Overcast

Outlook

Humidity Wind

High Normal Strong Weak

Outlook Temp. Humid. Wind Sport?

1 Sunny Hot High Weak No

2 Sunny Hot High Strong No

3 Overcast Hot High Weak Yes

4 Rain Mild High Weak Yes

5 Rain Cold Normal Weak Yes

6 Rain Cold Normal Strong No

7 Overcast Cold Normal Strong Yes

8 Sunny Mild High Weak No

9 Sunny Cold Normal Weak Yes

10 Rain Mild Normal Weak Yes

11 Sunny Mild Normal Strong Yes

12 Overcast Mild High Strong Yes

13 Overcast Hot Normal Weak Yes

14 Rain Mild High Strong No

PRZYKŁAD  DYSKRETNY

Sport=No Sport=Yes

PRZYKŁAD  CIĄGŁY

a1

a2

12

a2 ≥≥≥≥ 12 a2< 12

7

a1< 7 a1≥≥≥≥ 7

6

a1< 6 a1≥≥≥≥ 6

8

a1< 8 a1≥≥≥≥ 8

(całe dane)

Jeśli przyjmiemy poziom 

dokładności 90%, ostatni krok 

będzie niepotrzebny. 



4

KLASYFIKACJA

a1

a2

12

a2 ≥≥≥≥ 12 a2< 12

7

a1< 7 a1≥≥≥≥ 7

6

a1< 6 a1≥≥≥≥ 6

8

a1< 8 a1≥≥≥≥ 8

*

( 7 , 5 )

odpowiedź:

czerwony

CEL OPTYMALIZACJI
Dążymy do zbudowania modelu (drzewa) jak najlepiej 

sprawdzającego się na nowych danych. Optymalizacja może być

tylko pośrednia, gdyż nie znamy jeszcze nowych danych.

Dobre drzewo powinno być:

- poprawne przynajmniej w stosunku do danych treningowych;

- ogólne, czyli takie, które wychwytuje pewne prawa ukryte w 

danych, co pozwala na prawidłową klasyfikacje przypadków 

niewidzianych wcześniej.

Ogólność możemy oszacować zgodnie z zasadą minimalnego 

opisu: dobry model danych to taki, który jest jak najmniejszy.

Typowa strategia: minimalizujemy wielkość drzewa przy stałym 

progu poprawności (100% lub mniej).
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ENTROPIA
Kryterium wyboru testu:

Dory test powinien zmniejszać głębokość drzewa, tzn. zbliżać nas 

do liści jednolitych pod względem decyzji.

Jednolitość tę można mierzyć za pomocą entropii (ozn. H):

∑
=

−=
k

i

ii ppPH
1

log)(

gdzie P=(p1, ... pk) to pewien rozkład prawdopodobieństwa. W 

naszym przypadku P będzie rozkładem decyzji w węźle drzewa.

Im entropia mniejsza, tym rozkład decyzji jest bardziej 

nierównomierny. Entropia jest równa 0, gdy w danym węźle 

wszystkie obiekty mają tę samą decyzję.

WŁASNOŚCI  ENTROPII

Entropia jest równa zero wtw. gdy 

rozkład jest skupiony na jednej 

wartości.
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Entropia jest największa dla 

rozkładu równomiernego.

H(P) = 2

Jeśli logarytm ma podstawę 2, to 

wynik podany jest w bitach.
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KRYTERIUM WYBORU TESTU
Mając dany pewien przykładowy test t dzielący tablicę danych na 

|t| podtablic, jego jakość liczymy następująco:

)()(
1

ii t

t

i

t PHPtQ ∑
=

=

gdzie |Pt| to wielkość podtablicy spełniającej warunek t,

H(Pt) to entropia rozkładu decyzji w odpowiedniej podtablicy.

Wyrażenie Q powinniśmy starać się zminimalizować.

WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU
INFORMACJI

W przypadku porównywania warunków generujących różną liczbę

węzłów potomnych, potrzebujemy miary, która jest mało (w 

porównaniu z innymi metodami) wrażliwa na liczbę klas:

( )PH

PHP
it

t

i
it

t
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1)(
∑
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gdzie |Pt| to wielkość podtablicy spełniającej warunek t,

H(P) to entropia podziału tablicy na podtablice, czyli:

( ) ∑
=

−=
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ALGORYTM WYBORU TESTU

• Dla każdego atrybutu ai

• Dla każdej wartości testu tij policz jego jakość Q(tij).

• Zapamiętaj najlepszy test.

• Wybierz atrybut i test najlepszy dla danego węzła.

REGUŁY DECYZYJNE
Metoda reprezentacji wiedzy (modelowania tablic decyzyjnych).

Łatwy do interpretacji opis regularności zawartych w danych 

(najczęściej dyskretnych), a także narzędzie automatycznej 

klasyfikacji.

Reguły decyzyjne mają postać implikacji. Po lewej stronie znajdują

się warunki, po prawej - wartość atrybutu decyzyjnego. Systemy 

oparte na regułach zawierają zwykle wiele (np. tysiące) reguł.

Najpopularniejsza postać: koniunkcja deskryptorów (selektorów 

pojedynczych postaci ai=vj, ewent. ai∈∈∈∈[v1,v2] ) opartych na 
wybranych pojedynczych atrybutach.

decyzjawarunki

a1=v1 ∧∧∧∧ a4=v4 ∧∧∧∧ ... ∧∧∧∧ a9=v9 ⇒⇒⇒⇒ Dec=1
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PARAMETRY REGUŁ

Oznaczmy symbolicznie rozpatrywaną

regułę jako  α⇒β .

Przez nαβ oznaczmy liczbę obiektów 

spełniających obie strony reguły, przez n

– liczbę wszystkich obiektów 

treningowych, przez nα - liczbę obiektów 

spełniających lewą stronę itd.

dec=1

dec=0

Regułę można opisać następującymi parametrami:

- wsparcie:

- dokładność:

β

αβ

n

n
=supp

α

αβ

n

n
=acc

Obie wielkości chcemy 

maksymalizować.

kontrprzykłady

nαααα nαβαβαβαβ

Temp=Mild ∧∧∧∧ Humid=Normal ⇒⇒⇒⇒ Sport=YesOutlook Temp. Humid. Wind Sport?

1 Sunny Hot High Weak No

2 Sunny Hot High Strong No

3 Overcast Hot High Weak Yes

4 Rain Mild High Weak Yes

5 Rain Cold Normal Weak Yes

6 Rain Cold Normal Strong No

7 Overcast Cold Normal Strong Yes

8 Sunny Mild High Weak No

9 Sunny Cold Normal Weak Yes

10 Rain Mild Normal Weak Yes

11 Sunny Mild Normal Strong Yes

12 Overcast Mild High Strong Yes

13 Overcast Hot Normal Weak Yes

14 Rain Mild High Strong No

PRZYKŁAD

Wind=Weak ⇒⇒⇒⇒ Sport=Yes

Wsparcie reguły:  0,22

(2 obiekty pasujące, 9 obiektów w 

klasie Sport=Yes)

Dokładność reguły: 1

Wsparcie reguły:  0,66

(6 obiektów pasujących do obu 

stron, 9 obiektów w klasie 

Sport=Yes)

Dokładność reguły: 0,75
(6 obiektów pasujących do obu 

stron, 8 obiektów mających 

Wind=Weak)
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PRZYKŁAD

a1

a2

Zbiór reguł zwykle konstruujemy 

tak, żeby pokrywał wszystkie 

przypadki treningowe. To nie 

znaczy, że pokryje również

wszystkie przypadki testowe!

Krótka reguła zwykle pokrywa 

więcej obiektów, ale bywa 

niedokładna (ma wyjątki na 

zbiorze treningowym).

a1=2  ∧∧∧∧ a2=7  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Red

a1∈∈∈∈[4,6]  ∧∧∧∧ a2 ∈∈∈∈[8,10]  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Red

a1=8  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Green

KLASYFIKACJA

a1=2  ∧∧∧∧ a2=7  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Red

a1∈∈∈∈[4,6]  ∧∧∧∧ a2 ∈∈∈∈[8,10]  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Red

...

...

...

...

a2=7  ∧∧∧∧ a6 ∈∈∈∈[9,14]  ⇒⇒⇒⇒ Dec=Green

Zbiór reguł

( 2 , 7 , 8 , 1 , 3 , 10 , 7 )

Obiekt testowy

Jeżeli obiekt nie pasuje do żadnej reguły, wówczas jest 

nierozpoznany. Jeżeli pasuje do kilku, wykonujemy głosowanie, 

np. większościowe lub ważone (wsparciem reguły).

Dec=Red

Dec=Red

Dec=Green

Dec=Red

Głosowanie

Odpowiedź

Pasujące reguły
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OPTYMALIZACJA  PARAMETRÓW

Dążymy do znalezienia zbioru reguł najlepiej klasyfikujących zbiór 

testowy. Powinniśmy dbać z jednej strony o poprawność reguł

(prawdziwość na zbiorze treningowym), a z drugiej o ich ogólność

(stosowalność w przyszłych, nieznanych sytuacjach).

0

200

400

600

800

1000

1200

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66

Nierozpoznane

Prawidłowe odpowiedzi

Dopuszczalny błąd reguł [%]

Wyniki na zbiorze testowym

wysoka poprawność wysoka ogólność

ALGORYTM  AQ

Algorytm oparty na pokrywaniu sekwencyjnym, według schematu:

- wybieramy obiekt niepasujący do żadnej dotychczas znalezionej 

reguły,

- znajdujemy najlepszą regułę, do której pasuje,

- itd., aż pokryjemy wszystkie reguły.

Kryterium oceny reguły decyzyjnej jest jej wysokie wsparcie 

(liczba pasujących obiektów) przy założonym progu dokładności 

reguły (np. nie więcej, niż 1% kontrprzykładów).

W przypadku, gdy algorytm daje kilka alternatywnych (zbliżonych 

pod względem jakości) ścieżek – stosujemy przeszukiwanie 

wiązkowe.
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ALGORYTM  AQ

Wejście: cały zbiór danych.

1. Znajdź niepokryty obiekt x*.
2. Niech reguła r=(*,*,...,*).
3. Znajdź obiekt y z innej klasy decyzyjnej, niż x*, pasujący do r.
4. Jeśli y nie istnieje – idź do 7.
5. Znajdź taką najlepszą (ze względu na wsparcie) specjalizację r, 

aby y nie był pokrywany przez r.
(Specjalizacja polega na zamianie pewnej „*” na wartość

pochodzącą z obiektu x*.)
6. Jeśli reguła r ma nadal zbyt dużo kontrprzykładów, wróć do 3.
7. Zapamiętaj r, oznacz pokryte obiekty, wróć do 1.

Czasem wygodnie jest przedstawiać lewe strony reguł w postaci 

wzorców. Jeśli mamy 5 atrybutów a1...a5, to regułę:                            

zapisujemy jako (2, 7, *, *, *)
a1=2  ∧∧∧∧ a2=7

REGUŁY ASOCJACYJNE

Rodzaj reguł, dla których decyzja nie jest z góry określona. Modelują

wewnętrzne zależności między atrybutami, np:

a1=v1 ∧∧∧∧ a9=v9 ⇒⇒⇒⇒ a4=v4

Przykład zastosowania: analiza koszykowa.

Jakie towary najczęściej kupowane są w supermarkecie wspólnie?
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ALGORYTM  APRIORI
(zarys)

Ten algorytm podchodzi do problemu szukania reguł od strony 

najkrótszych z nich: 

- szukamy wszystkich możliwych wzorców o małej liczbie 

deskryptorów,

- staramy się najsilniejsze z nich łączyć w bardziej złożone wzorce 

(im opis dłuższy, tym mniej obiektów będzie pasowało),

- reguły asocjacyjne powstają, gdy z wzorców krótszych 

przechodzimy do dłuższych o tym samym wsparciu:

a1=v1 ∧∧∧∧ a4=v4 ∧∧∧∧ a9=v9 (supp=15)a1=v1 ∧∧∧∧ a9=v9 (supp=15)

a1=v1 ∧∧∧∧ a9=v9 ⇒⇒⇒⇒ a4=v4stąd:


