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1. Wprowadzenie
Drzewa decyzyjne s  graficzn  metod  wspomagania procesu decyzyjnego. Jest to jedna

z najcz ciej wykorzystywanych technik analizy danych. Drzewo sk ada si  z korzenia oraz

ga zi prowadz cych z korzenia do kolejnych wierzcho ków. Wierzcho ki, z których

wychodzi co najmniej jedna kraw , s  nazywane w ami, a pozosta e wierzcho ki – li mi.

W ka dym w le sprawdzany jest pewien warunek dotycz cy danej obserwacji, i na jego

podstawie wybierana jest jedna z ga zi prowadz ca do kolejnego wierzcho ka. Klasyfikacja

danej obserwacji polega na przej ciu od korzenia do li cia i przypisaniu do tej obserwacji

klasy zapisanej w danym li ciu. W przypadku uczenia maszynowego drzewa decyzyjne s

do wyodr bniania wiedzy z zestawu przyk adów.

Przyk adem mo e by  drzewo decyzyjne stanów pogody:

Rysunek 1. Przyk adowe drzewo decyzyjne dla stanów  pogody

2. Konstruowanie drzewa decyzyjnego
Ogólny schemat

Budowa drzewa rozpoczyna si  od podj cia decyzji, czy ma ono by  li ciem czy w em,

oraz odpowiednio wyboru dla niego etykiety kategorii w pierwszym przypadku lub testu

w drugim przypadku. Je li zosta  utworzony w ze , to poszczególnym wynikom testów

odpowiadaj  ga zie prowadz ce z tego w a do poddrzew skonstruowanych zgodnie z tym

samym schematem. Konkretne algorytmy ró ni  si  kryteriami podejmowania wspomnianych

wy ej dwóch decyzji: o utworzeniu li cia lub w a oraz o wyborze testu dla w a. Schemat

konstruowania drzewa decyzyjnego zosta  przedstawiony poni ej:



Funkcja buduj-drzewo(P, d, S)

argumenty wej ciowe:

• P – zbiór przyk adów etykietowanych poj cia c,

• d – domy lna etykieta kategorii,

• S zbiór mo liwych testów;

je li kryterium-stopu(P, S) to

   utwórz li l;

   d1 := kategoria(P, d);

   zwró  l;

koniec je li

utwórz w ze n;

tn := wybierz-test(P, S);

d := kategoria(P, d);

dla wszystkich r∈Rtn wykonaj

n[r] := buduj-drzewo(Ptnr, d, S  {tn});

koniec dla

zwró  n

Algorytm 1. Schemat zst puj cego konstruowania drzewa decyzyjnego

Kryterium stopu

Kryterium stopu okre la, kiedy ma by  zatrzymany proces rozrostu drzewa, czyli kiedy

dla pewnego zbioru przyk adów nie powstanie kolejny w ze  wewn trzny, lecz li . Sytuacja

taka nast pi gdy:

• aktualny zbiór przyk adów P jest pusty,

• wszystkie przyk ady ze zbioru P nale  do tej samej kategorii poj cia c,

• zbiór mo liwych do u ycia testów S jest pusty.

Kryterium wyboru testu

Kryterium wyboru testu decyduje o z ono ci drzewa decyzyjnego. Przy wyborze testu

nale y si  kierowa  zasad , aby zbudowa  mo liwie jak najprostsze drzewo.

Najbardziej popularne jest wykorzystanie entropii do pomiaru nierównomierno ci rozk adu

kategorii. Oparta na niej funkcja oceny testu, nazywana przyrostem informacji, jest obliczana



w nast puj cy sposób:

gt(P) = I(P)  Et(P),

gdzie Et(P) entropi  zbiorów przyk adów P a I(P) jest informacja zawart  w zbiorze

etykietowanych przyk adów P. Entropia jest pewn  miar  informacji zawartej w zjawisku,

które w przypadkowy sposób mo e przyjmowa n stanów. Oznacza wi c tak e warto

redni  ilo ci informacji niezb dnej do zapami tania faktu, e dane zjawisko przyjmuje jeden

spo ród n dost pnych stanów.

Preferowane s  testy maksymalizuj ce przyrost informacji, co jest równoznaczne

z minimalizacj  entropii.

W niektórych praktycznych zastosowaniach drzew decyzyjnych istotnym kryterium wyboru

testów podczas konstrukcji drzewa, oprócz ich jako ci, mo e by  koszt. Je li nasz  dziedzin

dzie zbiór pacjentów, a atrybuty reprezentuj  wyniki ró nego rodzaju bada

diagnostycznych, to ich warto ci s  dost pne dopiero po przeprowadzeniu tych bada . Koszt

testów mo e w tym przypadku oznacza  nie tylko pieni dze, lecz tak e czas potrzebny na ich

przeprowadzenie i dolegliwo  lub niebezpiecze stwo dla pacjenta. Powstaje potrzeba

ciwego po czenia kryteriów jako ci i kosztu przy ocenie testów, tak aby „tanie” testy

by y stosowane zawsze, kiedy jest to mo liwe, a „drogie” tylko kiedy jest to konieczne.

Przycinanie drzew

Przycinanie drzewa polega na zast pieniu jego wybranych poddrzew przez li cie, którym

przypisuje si  etykiet  kategorii najcz ciej wyst puj cej w ród zwi zanych z nim

przyk adów. Tego typu uproszczenie spowoduje na ogó  pogorszenie dok adno ci klasyfikacji

dla zbioru trenuj cego, ale mo e dawa  lepsze efekty dla danych spoza tego zbioru. Uzyskane

po przyci ciu drzewo b dzie mniejsze i prostsze, co daje lepsz  czytelno  dla cz owieka,

oszcz dno  pami ci i wi ksz  efektywno  obliczeniow  procesu przez skrócenie cie ek

cz cych korze  drzewa z li mi.

Implementacj  algorytmów przycinania drzew decyzyjnych mo na przeprowadzi  na kilka

sposobów:

• przycinanie w trakcie wzrostu – jest to przycinanie podczas konstrukcji drzewa,

jednak znalezienie kryterium stopu realizuj cego przycinanie w trakcie wzrostu

z dobrymi efektami okazuje si  trudne,

• przycinanie od rodka – jest to zast powanie przyci tego w a jednym z jego w ów

potomnych, nie jest wówczas usuwane ca e drzewo, a jedynie jego korze ,

• przycinanie proste – jest to zast powanie przyci tego w a w em zawieraj cym



etykiet  klasy-decyzji; jest to stosunkowo prosty mechanizm i bardzo cz sto

stosowany.

Oprócz odpowiedniego algorytmu modyfikacji drzewa, nale y jeszcze zdecydowa  w jaki

sposób szacowany b dzie wspó czynnik b du rzeczywistego drzewa, na podstawie którego

podejmuje si  decyzj  o przyci ciu poddrzewa. Mo na wyró ni  dwa g ówne podej cia:

• Przycinanie z oddzielnym zbiorem przycinania – podej cie to stosuje si , je li

dost pna jest dostatecznie du a ilo  danych, które dzieli si  na zbiór trenuj cy

i testuj cy (np. w stosunku 1/2). Poddrzewo jest przycinane, je li po zast pieniu go

li ciem nie zwi kszy si  b d próbki na zbiorze testuj cym.

• Przycinanie na podstawie przyk adów trenuj cych – podej cie musi by

stosowane, je li nie mo na sobie pozwoli  na podzielenie niewielkiej ilo ci

dost pnych danych na zbiór trenuj cy i testuj cy. Wówczas decyzja o przyci ciu

mo e by  podejmowana w oparciu o ró ne heurystyczne oszacowania bazuj ce

wy cznie na zbiorze trenuj cym.

Okienkowanie

Drzewa cz sto s  konstruowane na bardzo du ym zbiorze przyk adów (tysi ce, setki

tysi cy), zachodzi wi c potrzeba z agodzenia kosztów, jakie niesie za sob  analizowanie

du ej liczby danych. W takich przypadkach stosuje si  min. algorytmy okienkowania.

Polegaj  one na wybraniu losowo niewielkiej grupy danych, przy pomocy których buduje si

drzewo decyzyjne, nast pnie inna, wi ksza grupa danych (te  wybierana losowo) s y do

testowania i ewentualnie uaktualnienia powstaj cego drzewa. Takie rozwi zanie

w wi kszo ci przypadków zwraca drzewo w du ym stopniu spójne z ca ym zbiorem

przyk adów ucz cych. Czasami mo na spotka  algorytmy oparte na okienkowaniu, ale

dokonuj ce wyboru nie na drodze losowanie, ale wybieraj c próbk  najbardziej

reprezentatywn .

Problem brakuj cych warto ci

Cz sto zdarza si , e dla niektórych przyk adów warto ci niektórych atrybutów nie s

znane. Wyró niamy nast puj ce rozwi zania tego problemu:

• Pomijanie – ze zbioru P s  usuwane przyk ady, dla których warto  atrybutu a jest

nieznana.



• Redukcja – warto  funkcji oceny dla rozwa anego testu, obliczona z pomini ciem

przyk adów z brakuj cymi warto ciami atrybutu a, jest mno ona przez wspó czynnik

redukcji.

• Wype nienie – brakuj ce warto ci atrybutu s  wype niane warto ciami z jego

przeciwdziedziny, wybranymi zgodnie z pewn  strategi .

• Podzia  – zast pienie ka dego przyk adu z nieznan  warto ci  atrybutu a przyk adami

amkowymi dla ró nych warto ci tego atrybutu wyst puj cych w zbiorze P,

w proporcji zgodnej z cz sto ci  ich wyst powania.

3. Zastosowanie drzew decyzyjnych
Drzewa decyzyjne znajduj  praktyczne zastosowanie w ró nego rodzaju problemach

decyzyjnych, szczególnie takich gdzie wyst puje du o rozga ziaj cych si  wariantów a tak e

w warunkach ryzyka.

Wiele algorytmów uczenia si  poj  wykorzystuje drzewa decyzyjne do reprezentacji hipotez.

Zgodnie z ogólnym celem uczenia si  indukcyjnego, d  one do uzyskania drzewa

decyzyjnego klasyfikuj cego przyk ady trenuj ce z niewielkim b dem próbki i o mo liwie

niewielkim rozmiarze, w nadziei, e takie drzewo b dzie mia o równie  niewielki b d

rzeczywisty.

Drzewa decyzyjne znajduj  szerokie zastosowanie w problemach zwi zanych z klasyfikacj

i predykcj   poj  typu:

• diagnostyka medyczna,

• przewidywanie wydajno ci,

• akceptacja i udzielanie kredytów.

Proces klasyfikacji z wykorzystaniem drzew decyzyjnych jest efektywny obliczeniowo,

wyznaczenie kategorii przyk adu wymaga w najgorszym razie przetestowania raz wszystkich

jego atrybutów.

Przyk adem zastosowania drzew decyzyjnych w klasyfikacji mo e by  planowanie czasu

i miejsca spotka . Przyk ad takiego drzewa zosta  przedstawiony na rysunku 2.



Rysunek 2. Przyk adowe drzewo decyzyjne dla planowania czasu i miejsca spotka

4. Podsumowanie
Zalety

• Drzewa decyzyjne mog  reprezentowa  dowolnie z one poj cia pojedyncze lub

wielokrotne, je li tylko ich definicje da si  wyrazi  w zale no ci od atrybutów.

• Efektywno  pami ciowa reprezentacji drzewiastej.

• Czas decyzyjny ograniczony liniowo przez liczb  atrybutów (maksymalna g boko

drzewa).

• Forma reprezentacji czytelna dla cz owieka.

• atwo  przej cia od reprezentacji drzewiastej do reprezentacji regu owej.

Wady

• Testuje si  warto  jednego atrybutu na raz, co powoduje niepotrzebny rozrost drzewa

dla danych gdzie poszczególne atrybuty zale  od siebie (inne metody reprezentacji

mog  by  w tym przypadku o wiele mniej z one).

• Kosztowna reprezentacja alternatyw pomi dzy atrybutami – znaczny rozrost drzewa

(w przeciwie stwie do reprezentacji koniunkcji, która jest zapisywana jako

pojedyncza „ cie ka”, czyli droga od korzenia do li cia).

• Drzewa decyzyjne nie stwarzaj atwej mo liwo ci do ich inkrementacyjnego

aktualizowania, algorytmy udoskonalaj ce gotowe ju  drzewa poprzez zestaw nowych

przyk adów s  bardzo z one i zazwyczaj wynikiem jest drzewo gorszej jako ci ni

drzewo budowane od pocz tku z kompletnym zestawem przyk adów.
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