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یادگیري از طریق

درخت تصمیم
Decision Tree



مقدمه
O برو هستیمرودو جنبه مختلف با یادگیريدر یک مسئله:

Oنحوه نمایش فرضیه ها
Oبرمی گزینیمیادگیريکه براي روشی

O تفاده از درخت تصمیم اسنمایش فرضیه ها در این فصل براي
استفاده ID3روش این درخت از یادگرفتنمیکنیم و براي 

.میکنیم



)ادامه(مقدمه 
O با توابع هدفتقریب یادگیري درخت تصمیم روشی براي

اوم بوده این روش نسبت به نویز داده ها مق. استمقادیر گسسته
.وقادر است ترکیب فصلی گزاره هاي عطفی  را یاد بگیرد

O ستقرائی جزو مشهورترین الگوریتمهاي یادگیري ااین روش
کار گرفته آمیزي در کاربردهاي مختلف بموفقیتاست که بصورت 

.شده است



)ادامه(مقدمه 
O ندي دسته برا به نحوي نمونه ها  درخت تصمیم درختی است که در آن

راي یادگیري میکنند ویک مدل باز ریشه به سمت پائین رشد میکند که 
میرسدنهایت به گره هاي برگ نظارت شده است که در 

O ند فرایآن با درخت تصمیم این است که این درخت علت نامگذاري
.نشان میدهدتصمیم گیري را براي تعیین دسته یک مثال ورودي

Oتار ساخمختلفی نظیر مفاهیمدرهوش مصنوعی براي نمایش درختها
–اریها جمالت، معادالت، حاالت بازي، و نیزبراي تشخیص بیم

تفاده میشوداسدسته بندي گیاهان واستراتژي بازاریابی مشتري 



Introduction
O A decision tree is a decision support tool that 

uses a tree-like graph or model of decisions 
and their possible consequences, including 
chance event outcomes, resource costs, and 
utility. It is one way to display an algorithm.



Introduction (Cont.)
O Decision Tree is a flow-chart like structure 

in which a. Internal node represents test on 
an attribute, b. Each branch represents 
outcome of test and c. Each leaf node 
represents class label (decision taken after 
computing all attributes). A path from root to 
leaf represents classification rules.



اجزاء درخت تصمیم
OAttribute, Branch, Leaf Node

O یاغیر برگگره داخلیهر(non leaf)  با یک ویژگی(attribute)
مطرح مثال وروديبا رابطهسوالی را در ویژگیاین .مشخص میشود

رفتن یک در نظر گدر هر گره ، بهترین صفت یافتن براي. میکند
زیرمجموعه کوچک از نمونه هاي آموزشی که از آن گره 

.عبور می کنند کافی است



اجزاء درخت تصمیم
O اخهشبا این سوال جوابهاي ممکن درهر گره داخلی به تعداد

(branch) وجود دارد که هر یک با مقدار آن جواب مشخص
یک آزمون اعمال می ٬درهرگره٬که به یک ورودي معین.میشوند

.دشودویکی از شاخه هاي وابسته به این گره حاصل می شو

O هاي این درختبرگ)leaf Node ( یک کالس و یا یکبا
ر برگ که مقدار نوشته شده د.مشخص میشونددسته از جوابها

.را تشکیل می دهدخروجی



Decision Tree Algorithms
O There are many specific decision-tree algorithms. Notable 

ones include:
O ID3 (Iterative Dichotomiser 3) 
O C4.5 (successor of ID3) 
O CART (Classification And Regression Tree) 
O CHAID (CHi-squared Automatic Interaction Detector). 

Performs multi-level splits when computing classification 
trees.

O MARS: extends decision trees to better handle numerical data. 

O ID3 and CART were invented independently at around same 
time (b/w 1970-80), yet follow a similar approach for learning 
decision tree from training tuples.



Node Types in DT
O A decision tree consists of 3 types of nodes:

O Decision nodes - commonly represented by 
squares

O Chance nodes - represented by circles
O End nodes - represented by triangles



DT Presentation
O Tree Type

O Flowchart



DT (Cont.)
O It is one of the predictive modeling approaches 

used in statistics, data mining and machine 
learning.  

O Descriptive names for such tree models are: 
O Classification trees
O Regression trees. 

O In these tree structures, leaves represent class 
labels and branches represent conjunctions of 
features that lead to those class labels.



نحوه ساختن درخت
O ه عالمت استفاده میشود کساختن درخت تصمیم از مثالهائی براي

. شده باشند(label)گذاري 
O هر ه کورودي سیستم  یادگیر مجموعه اي از مثالهاست  درواقع

ی مهرویژگیبیان شده است،ویژگی ها توسط  مجموعه اي از مثال 
ال عالوه براي هر مث. مختلف باشدمجموعه متناهی ازمقادیر تواند داراي 

.بر ویژگیها مقدار دسته بندي آن  نیز الزم می باشد
O بندي دستهدر این فصل با درختهاي تصمیمی آشنا خواهیم شد که براي

م ساخت بکار می روند ولی درحالت کلی می توان یک درخت تصمیبولی 
.که براي هر نوع دسته بندي بکار می رود



نحوه نمایش درخت تصمیم
ارتباط مستقیمی بین درخت

تصمیم ونمایش توابع منطقی
هردرختدرواقع .وجود دارد

تصمیم ترکیب فصلی گزاره هاي
عطفی است

از ویژگی ها را مشخص نموده و (AND)عطفی مسیر از ریشه به برگ ترکیب 
.این ترکیبات را میسازد(OR)فصلیخوددرخت ترکیب 



کاربردها
O ح نمود که دارد که بتوان آنها را بصورتی مطرکاربرددرخت تصمیم در مسایلی

.ارائه دهندپاسخ واحدي بصورت نام یک دسته یا کالس 
O یماري ب: میتوان درخت تصمیمی ساخت که به این سوال پاسخ دهدمثالبراي

به آیا مریض: مریض کدام است؟ و یا درختی ساخت که به این سوال پاسخ دهد
هپاتیت مبتالست؟

O ویژگی-رمقدا(مثالهاي آموزشی بصورت زوج براي مسائلی مناسب است که  (
.مشخص شده باشند

O خیرو بلهبا مثال هر مثال. باشدتابع هدف داراي خروجی با مقادیر گسسته
.تعیین شود

O نیاز به توصیف گر فصلی(disjunctive)باشد.



مثال
محل درد

تب سرفھ

شکم

باکتری

گلو

سکتھ

سینھ ھیچکدام

بلھ خیر

آپاندیس

ویروسی تب

بلھ خیر

آنفوالنزا سرماخوردگی

بلھ خیر

ھیچکدام



باتوجه به مثال قبل
.هر برگ این درخت یک کالس یا دسته را مشخص میکند•
:یک مثال آموزشی در درخت تصمیم به این صورت دسته بندي میشود•

.از ریشه درخت شروع میشود•
.ویژگی معین شده توسط این گره تست می گردد•
اخه و سپس منطبق با ارزش ویژگی در مثال داده شده در طول ش•

.ها حرکت رو به پائین  انجام می دهد
.شوداین فرآیند براي گره هاي زیردرختان  گره جدید تکرار می•



مثالی از ترسیم درخت تصمیم از
نمونه ها



ارتفاع درخت تصمیم
ویژگی باشد، ارتفاع درخت تصمیم چقدر خواهد mاگر مسئله ما داراي 

بود؟
:جواب

ت،اسیک ویژگی است که آن خود یک ریشه درخت تصمیم داراي 
.استیویژگمی رسیم که آن خود نیز، پاسخیدر سئوال از آن ویژگی به 

1ویژگی.  خواهد بودmپس حداکثر ارتفاع درخت 

2ویژگی

mویژگی

BدستهAدسته



Divide and Conquer
O Internal decision nodes

O Univariate: Uses a single attribute, xi
O Numeric xi : Binary split : xi > wm
O Discrete xi : n-way split for n possible values

O Multivariate: Uses all attributes, x
O Leaves

O Classification: Class labels, or proportions
O Regression: Numeric; r average, or local fit



درختهاي تک متغیره  
Univariate)خصوصیات(

Oا را در هرگره داخلی تنها یکی از متغیره٬در یک درخت تک متغیره
ي الزم وضروررابه کارمی برد که متغیرهاییوتنها به کار می برد

.هستند

Oدمشخصه هاي نزدیک به ریشه به طورکلی مهمترهستن.

براي مثال

xi > wm

xiنمونه

wmمشخصه جداکننده



مثال خرید کامپیوتر توسط مشتري
Oمجموعه داده هاي آموزشی

age income student credit_rating buys_computer
<=30 high no fair no
<=30 high no excellent no
31…40 high no fair yes
>40 medium no fair yes
>40 low yes fair yes
>40 low yes excellent no
31…40 low yes excellent yes
<=30 medium no fair no
<=30 low yes fair yes
>40 medium yes fair yes
<=30 medium yes excellent yes
31…40 medium no excellent yes
31…40 high yes fair yes
>40 medium no excellent no
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		age		income		student		credit_rating		buys_computer

		<=30		high		no		fair		no

		<=30		high		no		excellent		no

		31…40		high		no		fair		yes

		>40		medium		no		fair		yes

		>40		low		yes		fair		yes

		>40		low		yes		excellent		no

		31…40		low		yes		excellent		yes

		<=30		medium		no		fair		no

		<=30		low		yes		fair		yes

		>40		medium		yes		fair		yes

		<=30		medium		yes		excellent		yes

		31…40		medium		no		excellent		yes

		31…40		high		yes		fair		yes

		>40		medium		no		excellent		no







نحوه نمایش در درخت تصمیم

overcast

student? credit rating?

no yes fairexcellent

<=30 >40

no noyes yes

yes

30..40

age?



کالس بندي درختها
Oفرایندي دو مرحله اي است

O ساخت مدل  :
O است و مجموعه اي از نمونه هاي پایگاهتحلیل یک مجموعه آموزشی که

. ها نمونهمربوط به این مشخص کردن برچسب کالس هاي 
O ی گوییم مهرکالس با یک صفت که به آن صفت برچسب کالس

.مشخص می شود 
O ود می شبه صورت تصادفی از پایگاه انتخاب مجموعه آموزشی .
O ، نیز می گویند مرحله یادگیري به این مرحله.

O استفاده از مدل:
O از طریق یک تابعy=f(X) نمونهبرچسب  کالس هرX از پایگاه پیش بینی

. می شود 
Oا این تابع به صورت قواعد کالسه بندي ، درخت هاي تصمیم گیري ی

. فرمول هاي ریاضی است 



اهداف اصلی دسته بندي کننده هاي 
درخت تصمیم

.داده هاي ورودي را تا حد ممکن درست دسته بندي کنند) 1

که دانش یادگیري شده از داده هاي آموزشی را به گونه اي عام سازي کنند) 2
يته بندبیشتر دسنادیده بتوانند با دقت هرچهي نمونه ها

.شوند

، در صورت اضافه شدن داده هاي آموزشی جدیدآسان درخت، یبروزرسان)3
اصیت داراي خ(دادگسترشبتوان به راحتی درخت تصمیم گیري را 

).افزایشی باشند

.سادهتا سرحد امکان ساختار داشتن یک )4



طبقه بندي بر اساس ویژگی
O در درخت تصمیم)ID3 ( از یک مقدار آماري به نام بهره

استفاده می شود تا اینکهInformation Gainاطالعات  
ت یک ویژگی تا چه مقدار قادر اسمشخص کنیم که 

دا مثالهاي آموزشی را بر حسب دسته بندي آنها ج
.کند



مثال
Oمبراي یادگیري نحوه دسته بندي مثال ساده اي را بررسی می کنی.
Oدر مثال ذیل کدام ویژگی باید در ریشه درخت قرار گیرد؟

x2

x1

x0
می توانند ریشه باشندx2یا x0با توجه به صفحه عبوري از مکعب زیر 



حل مثال
O ما به ایندرخت کامل

:صورت است 

این درخت کامل و پیچیده
.است وضمنا خطا هم ندارد

در بایاس کردن هم 
هدف

کهساده کردن است 
.دممکن است ایجاد خطا کن



Classification Trees
O For node m, Nm instances reach m, Ni

m belong to Ci

O Node m is pure if pi
m is 0 or 1

O Measure of impurity is entropy

( )
m

i
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mi N
NpmCP =≡,|ˆ x
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i
mm pp
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2logI



 Entropyآنتروپی
Oدم عبی نظمی یا (یک تابع براي اندازه گیري میزان خلوص را

کمترین ٬درنظریه اطالعاتی . می گویندآنتروپی) بودنخالص
مونه تعدادبیتهاي موردنیاز براي رمزکردن کالس بندي ازیک ن

.رامشخص می کند

O در هرnodeدر ، خصوصیتی که بیشترین کاهش را
دآنتروپی نمونه ها ایجاد می کند، انتخاب می شو

O 1وقتی/k=piدر این حالت حداکثر آنتروپی میتواندk log2باشد.



آنتروپی مثال
شامل مثالهاي مثبت و منفی از یک مفهوم Sاگر مجموعه :مثال

ورت نسبت به این دسته بندي بولی بصSهدف باشد آنتروپی 
.زیر تعریف می شود

به منفیالهاي به کل مثالها و      نسبت مثمثبتکه       نسبت مثالهاي 
فرض میشودlog0=0 0همچنین  . کل مثالها می باشد



مثال

O   آنتروپیx0 وx1 وx2چقدراست؟

Oاگر همه اعضاء : سئوالS       صفریکسان باشند آنتروپی چقدر است؟

)
8
6log

8
6()

8
2log

8
2( 22 −−=E

8
2

=⊕P

8
6

=ΘP



سوال
O اگر اعضايSقدر است نیمی مثبت و نیمی منفی باشد آنتروپی چ

؟
Oیک



Best Split
O If node m is pure, generate a leaf and stop, otherwise

split and continue recursively
O Impurity after split: Nmj of Nm take branch j. Ni

mj
belong to Ci

O Find the variable and split that min impurity (among 
all variables -- and split positions for numeric variables)

( )
mj

i
mji
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Split (Ex.)



یآنتروپی براي دسته بندي هاي غیر بول

Oاگر ویژگی هدف دارايC مقدار مختلف باشد آنتروپیS نسبت
:گانه بصورت زیر تعریف میشودCبه این دسته بندي 

O که در آنpi نسبتی ازS است که به دستهiتوجه . تعلق دارند
در این حالت . گرفته میشود2همچنان در مبناي logشود که 

.باشدlog2Cحداکثر آنتروپی میتواند 



بهره اطالعات
(Information Gain)

O که ی کاهش آنتروپیک ویژگی عبارت است از مقدار بهره اطالعات
.مثالها از طریق این ویژگی حاصل میشودبواسطه جداسازي 

O بعبارت دیگر بهره اطالعاتGain(S,A) براي یک ویژگی نظیرA نسبت به
:بصورت زیر تعریف میشودSمجموعه مثالهاي 

O که در آنValues(A) مجموعه همه مقدار ویژگی هايA بوده وSV
.استVداراي مقدار Aاست که براي آن Sزیرمجموعه اي از 

O م عبارت دوو عبارت اول مقدار آنتروپی داده ها در تعریف فوق
.مقدار آنتروپی مورد انتظار بعد از جداسازي داده هاست



مثال
Oاي با استفاده از مثاله

آموزشی زیر درختی
خش بسازید که لذت ب

بودن بازي در 
اي روزهایی با ویژگیه
.ندمختلف راتعیین ک

 
Day Outlook Temperature Humidity Wind Play 

Tennis 

Day1 Sunny Hot High Weak No 
Day2 Sunny Hot High Strong No 

Day3 Overcast Hot High Weak Yes 

Day4 Rain Mild High Weak Yes 

Day5 Rain Cool Normal Weak Yes 

Day6 Rain Cool Normal Strong No 
Day7 Overcast Cool Normal Strong Yes 

Day8 Sunny Mild High Weak No 

Day9 Sunny Cool Normal Weak Yes 

Day10 Rain Mild Normal Weak Yes 

Day11 Sunny Mild Normal Strong Yes 

Day12 Overcast Mild High Strong Yes 

Day13 Overcast Hot Normal Weak Yes 

Day14 Rain Mild High Strong No 

 


		Day

		Outlook

		Temperature

		Humidity

		Wind

		Play Tennis



		Day1

		Sunny

		Hot

		High

		Weak

		No



		Day2

		Sunny

		Hot

		High

		Strong

		No



		Day3

		Overcast

		Hot

		High

		Weak

		Yes



		Day4

		Rain

		Mild

		High

		Weak

		Yes



		Day5

		Rain

		Cool

		Normal

		Weak

		Yes



		Day6

		Rain

		Cool

		Normal

		Strong

		No



		Day7

		Overcast

		Cool

		Normal

		Strong

		Yes



		Day8

		Sunny

		Mild

		High

		Weak

		No



		Day9

		Sunny

		Cool

		Normal

		Weak

		Yes



		Day10

		Rain

		Mild

		Normal

		Weak

		Yes



		Day11

		Sunny

		Mild

		Normal

		Strong

		Yes



		Day12

		Overcast

		Mild

		High

		Strong

		Yes



		Day13

		Overcast

		Hot

		Normal

		Weak

		Yes



		Day14

		Rain

		Mild

		High

		Strong

		No







یمالگوریتم هاي یادگیري درخت تصم
Oتجوي اغلب الگوریتم هاي یادگیري درخت تصمیم بر پایه یک عمل جس

در فضاي درختهاي موجود ) top-down(باال به پائین ) greedy(حریصانه 
.عمل میکنند

O ،این الگوریتم پایهConcept Learning System (CLS) نامیده می
.معرفی شده است1950شود که در سال 

O این الگوریتم توسطRoss Quinlan بصورت کاملتري 1986در سال
)  تکرار دوتایی(Iterative Dichotomiser 3(ID3)تحت عنوان 

.مطرح گردید

O بعدها الگوریتم کاملتر دیگري تحت عنوانC4.5 ارائه گردید که برخی
. را برطرف میکندID3نقائص 



ID3الگوریتم پایه 
O این ایده توسطOcuum’s Razorاو می . بنا نهاده شده است

:گوید 
“  دنیا ذاتا ساده است” 

Oا داده بنابراین از کوچکترین درخت تصمیم که ب
ه را به سازگار باشد انتظار می رود که مثالهاي نادید

.درستی دسته بندي کند
Oاین . ه میشوددر این الگوریتم درخت تصمیم از باال به پائین ساخت

ی ب: الگوریتم با این سوال شروع میشود م ویژگ دا در ک د  ای
د؟ قرار گیر ش  د آزمای ت مور خ در ریشه 

Oا براي یافتن جواب از یک آزمون آماري استفاده میشود ت
هاي مشخص گردد هر کدام تا چه حد قادر است به تنهائی مثال

تفاده می که در اینجا از آنتروپی اس.(آزمایشی را دسته بندي کند
)کنیم



...)ادامه( ID3
O ک براي هر یک از مقادیر ممکن آن یبا انتخاب این ویژگی

مرتب و مثالهاي آموزشی بر اساس ویژگی هر شاخهشاخه ایجاد شده 
ته در هر براي مثالهاي قرار گرفبدنبال آن عملیات فوق . میشوند
عدي انتخاب میشود تا بهترین ویژگی براي گره بتکرارشاخه 

.شود
O هاي انتخاباین الگوریتم یک جستجوي حریصانه است که در آن

.قبلی هرگز مورد بازبینی قرار نمیگیرند
O ه هرشاخه ازدرخت راآنقدربه عمق می بردکاین الگوریتم

این عمل ندبتواندبطورکامل مثالهاي آموزشی رادسته بندي ک
.شودoverfittingمیتواندمنجربه 



Questions about the user/course 
under consideration. Ex:

O You: Is the course under consideration in Systems?
O Me: Yes
O You: Has this student taken any other Systems 

courses?
O Me: Yes
O You: Has this student like most previous Systems 

courses?
O Me: No
O You: I predict this student will not like this course.



Overfitting
O براي فرضیه اي مثلh متعلق به فضاي فرضیهH دو نوع خطا

:تعریف میشود
O آموزشی روي داده هاي خطاerrortrain(h)
O ممکن کل داده هاي خطا رويDerrorD(h)
O میگوئیم براي فرضیهh  H  روي داده هاي آموزشی

Overfitting رخ میدهد  اگر فرضیه اي مثلh0   H وجود
:داشته باشد که

O errortrain(h) < errortrain(h0)
O and
O errorD(h) > errorD(h0)



Overfittingدالیل بروز 
O الگوریتمID3هر شاخه از درخت را آنقدر به عمق میبرد که

این امر . ندکبتواند بطور کامل مثالهاي آموزشی را دسته بندي 
overfittingدالیل بروز . شودOverfittingمیتواند منجر به 

:عبارتند از

Oوجود نویز در داده هاي آموزشی

Oتعداد کم مثالهاي آموزشی.

Oشیر آمده اگر فقط دو بار پرتاب سکه داشته باشیم و هر دو بار: مثال
باشد چه نتیجه اي در مورد این آزمایش میتوان گرفت؟



Overfittingپرهیز از
جلوگیري از رشد درخت قبل از رسیدن به مرحل. ه اي 1

.مایدکه بطور کامل داده هاي آموزشی را دسته بندي ن
اجازه به رشد کامل درخت و سپس حرس کردن . ه شاخ2

(Post Pruning). هائی که مفید نیستند

O اندازه بیشتر استفاده شده است زیرا تخمیندر عمل روش دوم
.صحیح درخت کار ساده اي نیست



Sample of Overfitting on 
Trained & Test Data



Overfitting یک پدیده عمومی
است

شهاي و سایر روبه درخت هاي تصمیم نیست منحصرoverfittingپدیده 
:اق می افتد کهاین پدیده غالبا وقتی اتف. یادگیري ماشینی نیز با آن مواجه هستند

O the hypothesis space is very large
O the hypothesis search is not biased toward simple 

models
O there is little training data
O there is a lot of noise in the training data

:رخ داده استoverfittingدر عمل با دیدن شرایط زیر میتوانیم بگوئیم که 
Oهاي اختالف زیاد بین دقت دسته بندي داده هاي آموزشی و داده

تست
O ن به یک درخت مثال رسید( رسیدن به فرضیه و یا مدلهاي خیلی پیچیده

)تصمیم خیلی بزرگ



در نظر گرفتن  ویژگی هاي با مقادیر 
پیوسته

O درخت یادگرفته شده توسطID3 مقدار محدود به توابع و ویژگی هاي با
.استگسسته 

Oمل شود، میتوان براي اینکه این الگوریتم ویژگی هاي با مقدار پیوسته را نیز شا
تعریف Acیک ویژگی بولی مثل Aیک ویژگی پیوسته مثل براي 

باشد و در غیر اینصورت A<Cدرست است اگر Acگرد که 
.نادرست است

OC نکار ای. کندبهره اطالعات را حداکثر باید طوري انتخاب شود که
وانتخاب نقاطی که مقادیر Aمیتواند با مرتب کردن مقادیر ویژگی 

دومثال انگین در چنین حالتی می. انجام شودمثالهاي مجاور تغییر میکنند 
.انتخاب شودمجاور میتواند بعنوان آستانه 



سایر معیارهاي انتخاب ویژگی براي 
درخت

O این ویژگی به ،اضافه شودتاریخاگر به مثال قبل یک ویژگی به نام
در . دي کندتنهائی قادر خواهد بود تا کلیه مثالهاي آموزشی را دسته بن

است بهره اطالعات زیاديواقع بعلت اینکه این ویژگی داراي 
عمقبعنوان ریشه درخت انتخاب خواهد شد و درخت حاصله داراي 

.خواهد بودکمی بسیار
O ته مثالهاي آموزشی را بخوبی دسبا وجود اینکه این درخت

عیف مثالهاي نادیده بسیار ضاما در مورد بندي خواهد کرد
زیرا این درخت در عمل مثالهاي آموزشی را حفظ . عمل خواهد نمود

.کرده و قادر به تعمیم نیست



C4.5–الگوریتم 
O 4,5-الگوریتمCالگوریتمينسل بعدID3 رس حاز قانون یاست و از نوع

داده و مقدارصفات فاقد، صفات گسستههمچنین قادر است . کندیاستفاده م
.را استفاده کندي نویزيها

O خالص عدم(ینظمیرا با استفاده از معیار ببهترین صفت این الگوریتم
قادر به GainRatioعامل استفاده ازکند و به دلیل یانتخاب م) بودن

.باشدیمصفات با مقادیر بسیار زیاديبکارگیر
O

Oد وجود نداشته باشیآموزشيدر داده هایاگر هیچ خطاییحت
تر به شود درخت عام تر شده و کمیباعث مشود کهی رس انجام مح

.دوابسته شویمجموعه آموزش



قاعده استخراج ازدرخت
Oه قابل فهمندگره ها حاصل شرایطی هستندک.توانایی تفسیرکردن رادارند.

O ن راجبران کندایبایدحصول به برگ ازآنجائیکه تمام این شرایط
که اساس IF-THENمسیرهادرکنار هم می توانند به عنوان مجموعه اي ازقواعد

.قواعدنامیده می شود مطرح شوند

O دقت درحرس کردن باید.پذیراستحرس کردن براي ساده سازي امکان
ي مثال در عبارت برا. داشته باشیم تاعناصرمهم رابه اشتباه حذف نکنیم

اسالید بعد می توانیم از سن صرفنظرکنیم

R3' : IF (job-type='A') THEN y =0.4



قاعده استخراج ازدرخت:مثال
C4.5Rules 
(Quinlan, 
1993)



Gain Ratioمعیار نسبت بهره یا 
Oن از معیار براي پرهیز از ویژگی هائی مثل تاریخ میتوا

استفاده نمود که gain ratioدیگري با نام نسبت بهره و یا
ی با چه خاصیت آن حساسیت داشتن به این است که یک ویژگ

.گستردگی و یکنواختی داده ها را جدا میکند
Oبراي اینکار عبارتی بصورت زیر تعریف میشود:

Oریف میشودبا استفاده از عبارت فوق نسبت بهره بصورت زیر تع:



Gain Ratioمعیار نسبت بهره یا 
OSI(Split Info.) یر ویژگی هائی که مقادباعث میشود تا

.زیادي با توزیع یکنواخت دارند حذف گردند

O ها توزیع براي تک تک مثالتاریخبراي مثال یک ویژگی نظیر
SI=lognدارد از اینرو یکسانی

خواهد شد در حالیکه اگر یک 2
.خواهد شدSI=1ویژگی مثالها را به دو دسته تقسیم کند 

O  که ممکن عملی استفاده ازمعیار نسبت بهره این استمشکلیک
در . ودشمخرج این عبارت صفر و یا خیلی کوچک است 

.استفاده میشودروشهاي هیوریستیک این حالت از 



ویژگی هائی با هزینه متفاوت
O ست هزینه تممکن است در بررسی پرونده یک بیمار

یرغم باشد و یا اینکه علباالکردن برخی ویژگی ها بسیار 
. باشدویژگی تست آن خطرناك موثربودن 

O گی ویژکرد که درخت را طوري بایاس در این حالت باید
ت براي مثال ممکن اس. هاي با هزینه کم را ترجیح دهد

.نمودبهره را بر هزینه تقسیم 



مثالهائی با ویژگی هاي نامعلوم

Oشده جمع آوريمدارك پزشکی از کاربردها نظیر در برخی
یژگی مقدار برخی از ودر بیمارستانهاي مختلف ممکن است 

در این صورت یک انتخاب. باشدها درست ثبت نشده
مثالها در متداولترین مقدارمیتواند این باشد که به آن مقدار 

.داده شودنسبتnگره 



ابزار دسته بندي–درخت تصمیم 
O عمل می کندکاهش آنتروپی معموال بر مبناي.
O ،روپی نمونه خصوصیتی که بیشترین کاهش را در آنتدر هر ند

:ها ایجاد می کند، انتخاب می شود

O نمونه ها بر حسب مقدار خصوصیت انتخاب شده درnode
.جاري، بین زیر شاخه هاي آن تقسیم می شوند

O هرnodeد،  ي که تمام نمونه هاي آن از یک کالس باشن
.یک برگ است

∑
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−=
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یک مثال–درخت تصمیم 
Oمجموعه نمونه هاي آموزشی:

Id Age Education Gender Hours 
Per 

Week

Income Buys

1 21-30 BS Male 30-40 <50K Yes

2 30-40 BS Female 30-40 <50K No

3 30-40 MS Female 40-50 >50K Yes

4 21-30 BS Male 40-50 <50K Yes

5 21-30 MS Male 30-40 <50K No

6 21-30 BS Female 30-40 >50K No



یک مثال–درخت تصمیم 
O Entropy (S) = -(3/6) log (3/6) – (3/6) log(3/6) 

Entropy (S) = 1
O Gain (S, Age) = 1 – ( (4/6) + (2/6) ) = 0
O Gain (S, Education) = 1 – 1 = 0
O Gain (S, Gender) = 1 – ( -(2/3)log(1/3) –

(1/3)log(1/3) ) =0.08
O Gain (S, Hours) = 1 – 0.6 = 0.4
O Gain (S, Income) = 1 – 1 = 0
O Gain (S, Hours) = max Gain  Root Node = Hours



Pseudocode
O



کاربردها
Oبندیکالسھگستردهکاربردباوکارآمدھایروشازیکی

)classification(.است

O نمود که در مسایلی کاربرد دارد که بتوان آنها را بصورتی مطرحدرخت تصمیم
.ارائه دهندپاسخ واحدي بصورت نام یک دسته یا کالس 

Oماري بی: میتوان درخت تصمیمی ساخت که به این سوال پاسخ دهدبراي مثال
ض به آیا مری: ویا درختی ساخت که به این سوال پاسخ دهدمریض کدام است؟

سرطان مبتالست؟

O ژگیوی-مقدار(بصورت زوج براي مسائلی مناسب است که مثالهاي آموزشی  (
.مشخص شده باشند

تابع هدف داراي خروجی Temperature}گرم، معتدل، خنک{:مقدارصفت: مثال
.مثال هر مثال با بله و خیر تعیین شود. با مقادیر گسسته باشد



Decision Treeمزایا 
قوانین تولید شده و به کارگرفته شده . می ابل فهم قابل استخراج و ق1

.باشند
درخت تصمیم، . .  را داردسته توانایی کار با داده هاي پیوسته و گس2

ه هاي شبکمثالً . روش هاي دیگر فقط توان کار با یک نوع را دارند(
رابطه با عصبی فقط توان کار با داده هاي پیوسته وقوانین

)داده هاي گسسته
درخت تصمیم از . . کندمینواحی تصمیم گیري ساده استفاده3
مقایسه هاي غیرضروري . حرس (.در این ساختار حذف می شود4

)کردن
اي تست هدر درخت هاي تصمیم با استفاده از تایید یک مدل 5.

)ان دادمدل را می توان نشقابلیت اطمینان .(امکان پذیر استآماري 

روابط غیرمنتظره یا نامعلوم را می یابند. 6.

درخت هاي تصمیم قادر به . ار سازگار کردن داده هاي فاقد مقد7
.می باشند



Decision Treeمعایب 
در موارد با تعداد دسته ها. کم، احتمال خطا یزیاد و نمونه آموزشي1

.  باالست
تولید درخت تصمیم گیر. .  باال داردی، هزینه محاسباتي2
هرس کردن درخت هزینه باالی. .داردی3
در مسائل. وند و جدا نشیبه خوبیبا نواحی مکعبيوروديکه دسته های4

.کنندیداشته باشند، خوب عمل نمیدسته ها همپوشان
در صورت همپوشان. . شودیزیاد میپایانيگره ها تعداد گره های5
طراح. دسته یک درختیکارای. بهینه، دشوار استيدرخت تصمیم گیری6

.داردیطراحی خوب آن بستگیچگونگکننده بهيبند
احتمال تولید روابط نادرست وجود دارد. 7  .
بازنمای. .  درخت تصمیم دشوار استی8
وقتی تعداد دسته ها زیاد است، م. يه هاتواند باعث شود که تعداد گری9

  یتجوو فضابوده و بنابراین زمان جسیواقعيتعداد دسته هاپایانی بیشتر از
.دهدیحافظه را افزایش م
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