
The Development of Holte’s 1R Classifier

 Εισαγωγή
• 1 Rule: απλή και αποδοτική διαδικασία μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιείται για απόδοση
τιμής.
• Holte, 1993: προώθησε την άποψη ότι τα σύνολα πραγματικών δεδομένων δεν έχουν
ενσωματωμένους πολύπλοκους κανόνες και είναι ασυσχέτιστα, υιοθέτησε την προσέγγιση «Πρώτα
τα βασικά», με πειραματικά αποτελέσματα έδειξε ότι οι απλοί κανόνες αποδίδουν.
 Ο Αλγόριθμος
• Δέχεται ένα σύνολο υποδειγμάτων για κάθε χαρακτηριστικό και μία κλάση. Σκοπός είναι να 
δημιουργηθεί ένας κανόνας που να προβλέπει την κλάση, δεδομένων των τιμών των άλλων 
χαρακτηριστικών.
• Για ονομαστικά χαρακτηριστικά:
Διαλέγει ένα υποσύνολο υποδειγμάτων ενός χαρακτηριστικού a που έχουν την τιμή v και υπολογίζει 
τις συχνότητα της κλάσης. Αν c η πιο συχνή τιμή της κλάσης τότε φτιάχνει τον κανόνα: «Αν το 
χαρακτηριστικό a έχει την τιμή ν τότε η κλάση είναι c». Όπου οι υψηλότερες συχνότητες είναι ίσες 
γίνεται τυχαία επιλογή κλάσης.
Από το golf dataset επιλέγω το χαρακτηριστικό outlook:
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Outlook Play Don’t play
Overcast 4 0
Sunny 2 3
Rain 3 2
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 Για αριθμητικά χαρακτηριστικά
• Για να αποφύγουμε τη δημιουργία μεγάλου αριθμού κανόνων που ειδικεύονται στα δεδομένα και
δεν γενικεύονται (πρόβλημα υπερπροσαρμογής) κάνουμε διακριτοποίηση.
• Προσέγγιση Holte: σε 3 ή 6 διαστήματα ανάλογα με το πλήθος των υποδειγμάτων και
συγχώνευση διαστημάτων που προβλέπουν την ίδια κλάση.
• Νέα προσέγγιση:
Από το golf dataset επιλέγω το χαρακτηριστικό temperature:
Καταγράφω τις τιμές με αύξουσα σειρά και για κάθε διαφορετική τιμή τοποθετώ διαχωριστικό

Δημιουργώ διαστήματα αφαιρώντας τα διαχωριστικά μεταξύ τιμών που προβλέπουν την ίδια κλάση

Δημιουργώ νέα διαστήματα αφαιρώντας τα διαχωριστικά μεταξύ τιμών που προβλέπουν
διαφορετική κλάση και προκαλούν τη μικρότερη μείωση της απόδοσης

• Γράφημα πλήθος διαστημάτων-απόδοσης κάθε χαρακτηριστικού, φθίνουσα καμπύλη. Περίπου
ευθεία γραμμή δηλώνει ότι οι τιμές του χαρακτηριστικού δεν συνεισφέρουν στην ομαδοποίηση, το
χαρακτηριστικό δεν είναι ικανό για άντληση πληροφορίας.
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 Ελλειπούσες τιμές
• Προσέγγιση Holte: θεωρούνται ως ξεχωριστή τιμή του χαρακτηριστικού, διαθέτουν πληροφορία
χρήσιμη για την πρόβλεψη.
• Μειονέκτημα: μπορεί οι ελλειπούσες τιμές να δίνουν μεγάλη απόδοση σε κάποιο χαρακτηριστικό,
δύσκολα όμως ένα χαρακτηριστικό με πολλές ελλειπούσες τιμές θα συμπεριληφθεί στα κατάλληλα.
• Νέα προσέγγιση: οι ελλειπούσες τιμές δεν διαθέτουν πληροφορία, για τα δεδομένα που λείπουν
προβλέπεται η πιο συχνά εμφανίσιμη κλάση.

 Επέκταση του 1R
• Άπληστη αναζήτηση: τα περισσότερα σχήματα μηχανικής μάθησης ελέγχουν κάθε σημείο 1-1.
• 2R διαδικασία με Ο(n2) πολυπλοκότητα: θεωρεί ως νέες μεταβλητές ζεύγη των αρχικών
χαρακτηριστικών, για το νέο dataset τρέχει ο 1R, εντοπίζει χρήσιμο ζεύγος χαρακτηριστικών το
οποίο μπορεί να αγνοούνταν από την άπληστη αναζήτηση.
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