
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ((Α΄ΜΕΡΟΣΑ΄ΜΕΡΟΣ) ) 
ΔΕΝΔΡΑΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ

ΑρχικόςΑρχικός πειραματισμόςπειραματισμός:: εφαρμογήεφαρμογή απλώναπλών κανόνωνκανόνων..

ΑπλοϊκοίΑπλοϊκοί κανόνεςκανόνες:: δημιουργίαδημιουργία κανόνωνκανόνων ενόςενός καικαι μόνομόνο χαρακτηριστικούχαρακτηριστικού. . 

ΟΟ πιοπιο απλόςαπλός 11RR:: αλγόριθμοςαλγόριθμος εκμάθησηςεκμάθησης δέντρουδέντρου απόφασηςαπόφασης ενόςενός επιπέδουεπιπέδου..
ΔημιουργίαΔημιουργία κανόνωνκανόνων ελέγχουελέγχου ενόςενός ξεχωριστούξεχωριστού χαρακτηριστικούχαρακτηριστικού..
ΒασικήΒασική έκδοσηέκδοση: (: (ονομαστικάονομαστικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά))

ΈναςΈνας κλάδοςκλάδος γιαγια κάθεκάθε τιμήτιμή

ΚάθεΚάθε κλάδοςκλάδος εκχωρείεκχωρεί τηντην τάξητάξη μεμε τητη μεγαλύτερημεγαλύτερη συχνότητασυχνότητα

ΤιμήΤιμή σφάλματοςσφάλματος: : ποσοστόποσοστό υποδειγμάτωνυποδειγμάτων πουπου δενδεν ανήκουνανήκουν
στηνστην πλειψηφούσαπλειψηφούσα τάξητάξη τουτου αντίστοιχουαντίστοιχου κλάδουκλάδου

ΕπιλογήΕπιλογή χαρακτηριστικούχαρακτηριστικού μεμε τητη μικρότερημικρότερη τιμήτιμή σφάλματοςσφάλματος..



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣτρατηγικήΣτρατηγική:: απόαπό πάνωπάνω προςπρος τατα κάτωκάτω -- επαναληπτικήεπαναληπτική υλοποίησηυλοποίηση τηςτης
μεθόδουμεθόδου διαίρειδιαίρει καικαι βασίλευεβασίλευε..
ΕπιλογήΕπιλογή χαρακτηριστικούχαρακτηριστικού ωςως ρίζαρίζα..
ΔημιουργίαΔημιουργία ενόςενός κλάδουκλάδου γιαγια κάθεκάθε πιθανήπιθανή τιμήτιμή τουτου χαρακτηριστικούχαρακτηριστικού..
ΔιάσπασηΔιάσπαση υποδειγμάτωνυποδειγμάτων σεσε υποσύνολαυποσύνολα, , έναένα γιαγια κάθεκάθε τιμήτιμή τουτου
χαρακτηριστικούχαρακτηριστικού..
ΕπανάληψηΕπανάληψη αυτώναυτών γιαγια κάθεκάθε κλάδοκλάδο μεμε χρήσηχρήση μόνομόνο τουτου υποσυνόλουυποσυνόλου τωντων
υποδειγμάτωνυποδειγμάτων κάθεκάθε κλάδουκλάδου..
ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση ότανόταν όλαόλα τατα υποδείγματαυποδείγματα ανήκουνανήκουν στηνστην ίδιαίδια τάξητάξη..
ΣτόχοςΣτόχος ::δημιουργίαδημιουργία τουτου μικρότερουμικρότερου δυνατούδυνατού δέντρουδέντρου, , γιγι’’ αυτόαυτό επιλέγεταιεπιλέγεται τοτο
χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό πουπου δημιουργείδημιουργεί τατα περισσότεροπερισσότερο ομοιογενήομοιογενή υποσύνολαυποσύνολα
κλάδωνκλάδων.  .  
ΣύνηθεςΣύνηθες κριτήριοκριτήριο ανομοιογένειαςανομοιογένειας είναιείναι τοτο κέρδοςκέρδος πληροφορίαςπληροφορίας τοτο οποίοοποίο
αυξάνεταιαυξάνεται μεμε τηντην αύξησηαύξηση τηςτης μέσηςμέσης ομοιογένειαςομοιογένειας τωντων υποσυνόλωνυποσυνόλων. . ΈτσιΈτσι
επιλέγεταιεπιλέγεται τοτο χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό πουπου δίνειδίνει μέγιστομέγιστο κέρδοςκέρδος πληροφορίαςπληροφορίας..
ΠρόβλημαΠρόβλημα:: τοτο κριτήριοκριτήριο κέρδουςκέρδους μεροληπτείμεροληπτεί υπέρυπέρ τηςτης επιλογήςεπιλογής
χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών μεμε μεγάλομεγάλο αριθμόαριθμό τιμώντιμών. . ΠιθανήΠιθανή συνέπειασυνέπεια
υπερπροσαρμογήυπερπροσαρμογή..
ΤοΤο πρόβλημαπρόβλημα τηςτης μεροληψίαςμεροληψίας αντιμετωπίζεταιαντιμετωπίζεται μεμε τοτο λόγολόγο τουτου κέρδουςκέρδους



ΑπόΑπό τητη μετατροπήμετατροπή δένδρουδένδρου απόφασηςαπόφασης σεσε σύνολοσύνολο κανόνωνκανόνων προκύπτειπροκύπτει
υπερβολικάυπερβολικά σύνθετοσύνθετο σύνολοσύνολο κανόνωνκανόνων μεμε πολύπλοκεςπολύπλοκες μεθόδουςμεθόδους..
ΕναλλακτικάΕναλλακτικά: : απευθείαςαπευθείας δημιουργίαδημιουργία συνόλουσυνόλου κανόνωνκανόνων μεμε εφαρμογήεφαρμογή
αλγορίθμωναλγορίθμων κάλυψηςκάλυψης. . ΔηλαδήΔηλαδή, , γιαγια κάθεκάθε τάξητάξη εύρεσηεύρεση συνόλουσυνόλου κανόνωνκανόνων
πουπου καλύπτουνκαλύπτουν τοτο σύνολοσύνολο τωντων υποδειγμάτωνυποδειγμάτων..
ΑπλοϊκόςΑπλοϊκός αλγόριθμοςαλγόριθμος κάλυψηςκάλυψης: : δημιουργίαδημιουργία κανόνακανόνα μεμε τηντην προσθήκηπροσθήκη
ελέγχωνελέγχων πουπου μεγιστοποιούνμεγιστοποιούν τηντην ακρίβειαακρίβεια τουτου κανόνακανόνα.. ΑυτάΑυτά υλοποιούνταιυλοποιούνται μεμε
τοντον αλγόριθμοαλγόριθμο PRISM.PRISM.
ID3ID3: : ΗΗ μέθοδοςμέθοδος πουπου περιγράψαμεπεριγράψαμε γιαγια τηντην κατασκευήκατασκευή δένδρουδένδρου μεμε κριτήριοκριτήριο τοτο
κέρδοςκέρδος πληροφορίαςπληροφορίας. . ΕπέκτασηΕπέκταση: : C4.5C4.5 ((αριθμητικάαριθμητικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά, , χειρισμόχειρισμό
άγνωστωνάγνωστων τιμώντιμών, , ανθεκτικότηταανθεκτικότητα στηνστην ύπαρξηύπαρξη θορύβουθορύβου.).)
ΚλάδεμαΚλάδεμα: : πρόληψηπρόληψη υπερπροσαρμογήςυπερπροσαρμογής δένδρουδένδρου σεσε θόρυβοθόρυβο δεδομένωνδεδομένων, , μεμε
2 2 στρατηγικέςστρατηγικές: : μετακλάδεμαμετακλάδεμα καικαι πρόκλάδεμαπρόκλάδεμα..
ΜετατροπήΜετατροπή δένδρωνδένδρων σεσε κανόνεςκανόνες::

ΈναςΈνας κανόναςκανόνας γιαγια κάθεκάθε φύλλοφύλλο..
ΚλάδεμαΚλάδεμα τωντων συνθηκώνσυνθηκών πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν αρνητικάαρνητικά τοτο εκτιμώμενοεκτιμώμενο σφάλμασφάλμα τωντων
κανόνωνκανόνων..
ΕύρεσηΕύρεση όλωνόλων τωντων κανόνωνκανόνων γιαγια κάθεκάθε τάξητάξη
ΕπιλογήΕπιλογή υποσυνόλωνυποσυνόλων μεμε οδηγόοδηγό τηντην αρχήαρχή MDLMDL
ΤαξινόμησηΤαξινόμηση τωντων υποσυνόλωνυποσυνόλων γιαγια αποφυγήαποφυγή αντικρουόμενωναντικρουόμενων υποδείξεωνυποδείξεων
ΑποκοπήΑποκοπή κλάδωνκλάδων σεσε περίπτωσηπερίπτωση πουπου μειώνειμειώνει τοτο συνολικόσυνολικό σφάλμασφάλμα επίεπί τωντων δεδομένωνδεδομένων
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης..
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