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Lēmumu koki: uzdevuma piemērs
Attēls 5.1 no kursa grāmatas 145.lpp.

Mūsu rīcībā ir (nosacīti) dati par vīniem, kas iegūti no 3 vīnogu 
šķirnēm (attēlā tām atbilst aplīši, zvaigznītes un krustiņi). Katram
vīnam ir izmērīts alkohola saturs (AC) un krāsas intensitāte (CI) 
un datu attēloti divās dimensijās. Attēlā redzams, ka katras 
šķirnes vīnu dati grupējas kopā, tiesa, visi trīs punktu “mākoņi” 
kaut kādā mērā tomēr pārklājas.
Vīnogu šķirne - cultivar, sk. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_grape_varieties

No datu organizācijas viedokļa, mums ir tabula ar 3 kolonnām 
(AC, CI, vīnogu-škirne) un vairākiem desmitiem rindiņu.

Uzdevums ir izveidot klasifikācijas algoritmu, kas pēc AC un 
CI nosaka vīnogu šķirni, tiekot galā ar “mākoņu” pārklāšanos 
(t.i., iespējams, kļūdoties, bet minimāli).

Algoritmam būtu jāstrādā pietiekami pareizi ne tikai uz dotajiem 
datiem (treniņa kopa), bet arī uz tādiem, ko mēs vēl neesam 
redzējuši (t.i. pietiekami labi jāprognozē vīnogu šķirne, iepriekš 
to nezinot).
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Tas nebūs iespējams, ja treniņa kopa nav pietiekami 
reprezentatīva. Ja tā ir reprezentatīva, tad varam cerēt, ka mūsu 
klasifikācijas algoritms “uzmodelēs” ne tikai treniņa kopu, bet arī
pašu fenomenu. 

Lēmumu koki
Ievedīsim specifisku klasifikācijas algoritmu veidu – t.s. lēmumu
kokus. Piedāvāt algoritmu – šeit tas nozīmē izveidot koku, kas 
“saņem” kāda vīna parauga AC un CI. Tas var būt paraugs no 
treniņa kopas (t.i. tam atbilst iezīmēts punkts mūsu attēlā), vai arī



kaut kas agrāk neredzēts.

Lēmumu koks padotajam vīna paraugam "uzdod jautājumus" 
AC<a vai CI<b ar dažādiem skaitļiem a, b, un atkarībā no 
atbildes, iet pa koka zariem tālāk.

Grāmatas piemērā: [attēls 5.2 146.lpp.]

CI<4 --------------- (šajā zonā ir gandrīz tikai aplīši), 
prognozējam, ka tā ir šķirne O

CI>=4 -------------- jautājam tālāk

AC>13,8 ------------- (šajā zonā ir gandrīz tikai krustiņi), 
prognozējam, ka tā ir šķirne X

AC<=13,8 ----------------------jautājam tālāk

CI>7 ---------------- (šajā zonā ir gandrīz tikai zvaigznītes),
secinām, ka tā ir šķirne *

CI<=7 ----------- (šajā zonā ir "viss kas"), beidzam jautāt, 
prognozējam, (kaut vai) ka tā ir šķirne X.

Ja mēs šeit beidzam, pieņemot, ka CI<=7 atbilst 
šķirne X, tas nozīmē, ka mēs atļaujam mūsu 
kokam kļūdīties - pieļaujam misclassification.
Bet mēs varam arī turpināt jautāt, veidojot lielāku lēmumu 
koku, bet toties samazinot kļūdīšanās iespēju. Piemēram, 
pievienosim vēl vienu soli: attēls 5.3 148.lpp.

AC<13 --------------- (šajā zonā ir gandrīz tikai 
zvaigznītes), secinām, ka tā ir šķirne *

AC>=13 ---------------- (šajā zonā ir vairākumā ir 
krustiņi), tā ir šķirne X

Tālāka jautāšana gan izskatās bezcerīga...

Jebkurā versijā šāda veida jautājumu izvēle izveidos lēmumu 
koku, kas pēc dotajiem AC, CI klasificēs doto vīnu, dažos 

gadījumos kļūdoties (misclassification). Jo ātrāk beigsim 



jautāt (t.i. jo mazāks būs lēmumu koks), jo 
lielāka būs kļūdīšanās iespēja.

Piemērā mēs koku būvējām “uz aci”, bet kā šo 
uzdevumu varētu uzdot datoram? 

Šīm nolūkam mums būs jāizveido klasifikatoru 
ģenerators – būvēšanas algoritms, kas jebkuru 
doto treniņa kopu pārstrādā par piemērotu 
lēmumu koku. (WEKA piedāvā vairākus tādus algoritmus: 
J48, RandomTree u.c.). 

Dotajai treniņa kopai uzbūvētais lēmumu koks – arī tas būs 
algoritms – klasifikācijas algoritms – konkrētam klasifikācijas 
uzdevumam. Klasifikatoru ģenerators ģenerē klasifikatorus 
(klasifikācijas algoritmus). Sarunvalodā arī pašus klasifikatoru ģeneratorus 
nereti sauc par klasifikatoriem (piemēram, “klasifikators J48”).

Lēmumu koki rīkā WEKA
Atveram datu failu credit-g.arff, kurā ir dati (German Credit) par 
1000 kredītiem, katram doti 20 atribūti un pēdējā kolonnā Class 
pievienots slēdziens good/bad, t.i. te ir divas klases.

Kredītu atribūti te ir kā skaitliski, tā nomināli. Lēmumu koku 
algoritmiem tas problēmas nerada: var jautāt A<7, bet var jautāt 
arī A=yes.

Gribam uzģenerēt lēmumu koku, kas spēs noteikt, vai kredīts 
būs “good”, pirms to akceptējam.

Cilnē Classify izvēlamies Use training set, Choose-Tree-J48 un 
nospiežam pogu Start. Iegūstam lēmumu koku ar 140 virsotnēm 
(103 – lapas).
Koka fragments:

checking_status = <0

|   foreign_worker = yes

|   |   duration <= 11

|   |   |   existing_credits <= 1



|   |   |   |   property_magnitude = real estate: good (8.0/1.0)

|   |   |   |   property_magnitude = life insurance

|   |   |   |   |   own_telephone = none: bad (2.0)

|   |   |   |   |   own_telephone = yes: good (4.0)

|   |   |   |   property_magnitude = car: good (2.0/1.0)

|   |   |   |   property_magnitude = no known property: bad (3.0)

|   |   |   existing_credits > 1: good (14.0)

|   |   duration > 11

|   |   |   job = unemp/unskilled non res: bad (5.0/1.0)

|   |   |   job = unskilled resident

. . .

|   |   savings_status = 500<=X<1000: good (11.0/3.0)

|   |   savings_status = >=1000: good (13.0/3.0)

|   |   savings_status = no known savings: good (41.0/5.0)

|   credit_amount > 9857: bad (20.0/3.0)

checking_status = >=200: good (63.0/14.0)

checking_status = no checking: good (394.0/46.0)

Te korekti klasificēti ir tikai 855 kredīti no 1000, jeb 85,5%. 
Katrā koka lapā ir parādīts pareizi un nepareizi klasificēto 
objektu skaits, piemēram, (394.0/46.0). 

Pilnīgi nederīgs rezultāts  - 1000 kredītu, salīdzinot ar to – 
ļoti liels koks (140 virsotnes) un tikai 85,5% precizitāte, pie 
tam – biežākās kļūdas – uz sliktajiem kredītiem.

Izmēģinām arī datu failu hypothyroid. Te rezultāti daudz 
labāki: 3772 instances, koks ar 29 virsotnēm, 99,4% precizitāte.

Klasifikācijas algoritma kvalitātes mērs
Kāda jēga veidot klasifikācijas algoritmu, kas kļūdās?

Protams, ja visi iespējamie dati jau būtu iekļauti treniņa kopā (un
citi vairs nebūtu gaidāmi), tad mēs varētu izveidot pilnīgi precīzu
algoritmu.

Cita lieta, ja mums ir jāizveido algoritms, kas labi strādā ne tikai 
ar dotajiem datiem, bet arī ar tiem datiem, kuru šobrīd vēl nav, 
bet kas (tajā pašā procesā) parādīsies vēlāk! Tad kļūdīšanās 



varētu būt neizbēgama, bet tā nedrīkstētu būt pārāk bieža...

Dotajos datos var būt “trokšņi”: nejaušas kļūdas vai lokālas 
likumsakarības, kam nav plašākas nozīmes.
Ja dots datu masīvs (treniņa kopa, testa kopa, vai jauni dati):

D= {<AC(i), CI(i), k(i)> | i=1...n},

kur k(i) ir vīnogu šķirne i-tajam vīnam, tad mūsu izveidotā lēmumu koka K 
prognozēšanas "kvalitāti" datu masīvam D varētu mērīt šādi ("kļūdu procents"):

S (K , D)= 1
n ∑i=1

n

[ k̂ (i)≠k (i)] .

Šeit k^(i) ir lēmumu koka prognozētā vīnogu šķirne i-jam vīnam, k(i) – de facto 
šķirne, bet

 [N]=1, ja nosacījums N izpildās, un 0 – citādi.

Jo S(K, D) vērtība mazāka, jo labāks lēmumu koks K? Bet te ir 
jāuzmanās...

Pārlieka pielāgotība (overfitting)
 un testēšana

Labāks tulkojums: pārpielāgotība (paldies Anetei Albertei, 2019)

Var gadīties, ka izveidotais lēmumu koks labi strādā uz treniņa 
datu kopas (t.i. uz tiem datiem, uz kuru pamata šo koku 
izveidojām), bet slikti – uz līdzīgiem datiem, kas parādīsies 
vēlāk.

Algoritma pārbaudi uz datiem, kurus tas vēl nav 
“redzējis", sauc par testēšanu. 
Praksē to var veikt, piemēram, tā: sadalām visus dotos datus 
divās “nejaušās” (kāpēc?) apakškopās – treniņa kopā un testa 
kopā (WEKA ļauj izvēlēties Percentage split: cik procentus no visiem datiem 

iedalīt treniņa kopā, noklusētā vērtība – 66%). Izmantojot treniņa kopu, 
veidojam pašu lēmumu koku, bet ar testa kopas palīdzību 
novērtējam izveidotā koka kvalitāti. 

Par stiprāku testēšanas metodi – cross-validation, sk. tālāk.

Kāpēc tas vajadzīgs? Te darbojas svarīgs likums:



Ja mūsu algoritmam ir atļauts veidot patvaļīgi 
sarežģītu lēmumu koku, tad parasti mēs 
jebkuru treniņa datu kopu varēsim iemācīties 
"noklasificēt" bez kļūdām. Bet līdz ar to mēs būsim savā
kokā "uzmodelējuši" ne tikai būtiskas likumsakarības, bet arī 
"troksni" (datu kļūdas, lokālas likumsakarības utml.). Un tad, 
strādājot ar citu (testa) datu kopu, parasti izrādās, ka šāds liels 

“pārpielāgots” lēmumu koks daudz kļūdās! Šo fenomenu 
sauc par pārlieku pielāgotību (overfitting).
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting

Google attēli “overfitting”

Piemērs. Daigas Plases 2017.gada eksperiments:

Datu te ir maz – tikai 6 punkti (dati par janvāri-jūniju), tāpēc tos 
var pilnīgi precīzi uzmodelēt ar 5-ās pakāpes polinomu (sarkanā
līkne). Sekas – pilnīgi neticama ieņēmumu prognoze jūlijam! (Jo 
5-ās pakāpes polinomam ir ne vairāk par 4 lokāliem ekstrēmiem, 
un tie visi ir “iztērēti”. Daudz ticamāku prognozi dod lineārā 
izteiksme (zaļā taisne), kas, protams, treniņa datus atveido ne tik 
precīzi.
Šis varētu būt Runges fenomena speciāl-gadījums.

https://en.wikipedia.org/wiki/Runge's_phenomenon
https://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting


Labam algoritmam jābūt robustam – tam ir 
jāprot treniņa kopas "trokšņus" ignorēt. Kā to 
panākt?

Lēmumu koku gadījumā algoritma iespēju robežas nosaka 
izveidotā lēmumu koka lielums (virsotņu jeb jautājumu skaits): 
jo lielāku koku varam atļauties, jo lielāku klasifikācijas 
precizitāti varam sasniegt. Toties, ja koka lielumu ierobežosim 
(piemēram, ne vairāk kā 10 virsotnes), tad parasti varēsim 
sasniegt tikai noteiktu klasifikācijas precizitāti, ne vairāk.

Sk. grāmatas 149.lpp. attēlu 5.4, kur parādītas divas līknes, kas 
parāda, kā, palielinoties lēmumu koka izmēram, mainās kļūdu 
procents uz treniņa datu kopas un uz testa datu kopas.

Treniņa kopas kļūdu līkne visu laiku iet uz leju, sasniedzot 
nulli.

Sākumā iet uz leju arī testa kopas kļūdu līkne, bet sākot ar kādu 
punktu OTS (optimal tree size), iestājas overfitting, un testa 
kļūdu procents atkal sāk pieaugt.

Kāpēc tā? Uzskatiet, ka tas ir "dabas 
likums"!



Skaidrs, ka tālāk par punktu OTS palielināt koka izmēru nav 
jēgas – tas vairs neko pozitīvu nedod, tieši otrādi! Varētu būt, ka 
OTS ir optimālais koka izmērs, kurš dod vislabāko balansu 
starp koka lielumu un klasifikācijas precizitāti.

Diemžēl, optimālais koka izmērs parasti nevar būt iepriekš 
zināms, tam var tikai tuvoties meklēšanas procesā.

Un diemžēl, arī optimālais koka izmērs var nedot apmierinošu 
rezultātu – var labakais no dotajam algoritmam iespējamajiem, 
bet tomēr slikts klasifikācijas kļūdu procents! 

Te parādās vēl viens svarīgs vispārīgs likums, 
kas datizracei ir ļoti svarīgs: robustu algoritmu 
nereti var iegūt, saprātīgi ierobežojot tā 
sarežģītību. Lēmumu koku gadījumā – neļaujot 
kokam augt neierobežoti.

Lēmumu koki – vispārīgais gadījums
Sk. arī Decision tree learning (Vikipēdija)

Kā lēmumu koka veidošanu varētu “datorizēt”?

Dators taču "bildi neredz". Un ja uzdevumā būtu nevis divas, bet četras vai vairāk  
dimensijas, tad arī mēs nonāktu datora situācijā – "bildes nebūtu" un kaut cik labi 
lēmumu koka jautājumi būtu jābūvē “kaut kā gudrāk”.

Tāpat kā citos datizraces uzdevumos, aplūkosim eksperimentu-
procesu, kurā rodas mainīgs objekts X, kam mēs izdarām 
pavisam p dažādu atribūtu X1, X2, ..., Xp mērījumus, šoreiz iegūstot 
ne tikai reālus skaitļus, bet, iespējams, arī citāda veida datus (true/false, yes/no, 
dzimums, izglītība, krāsa, klases kods, utml.). Šādus datus pieņemts saukt par 
diskrētiem, nomināliem/nominal vai kategoriskiem/categorical.

Ja attiecīgais eksperiments ir izveikts n reizes, tad mums ir n x p 
datu matrica, kurā kolonnas atbilst atribūtiem, bet rindiņas – 
eksperimentiem (objektiem):

D=(x ij); i=1..n ; j=1..p , jeb

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning


D=( x11 ... x1 p

... ... ...
xn1 ... xnp

) ; F=( y1

...
yn
) ; C=(c1

...
cn
)

Regresijas uzdevums:

Papildus matricai D, katram objektam (x i 1 , xi 2 , ... , x ip) ir zināma
kādas neizpētītas funkcijas vērtība y i=F (x i1 , x i2 , ... , x ip) . 
Vajag izveidot lēmumu koku, kas vairumam iepriekš neredzētu 
objektu X pēc to atribūtiem X 1, X 2, ... , X p pietiekami precīzi 
prognozē funkcijas vērtību F(X).

Klasifikācijas uzdevums:

Regresijas uzdevuma speciāls gadījums: funkcijas vērtība F(X) ir
tās klases identifikators, kam objekts X pieder. Pieņemsim, ka 
uzdevumā mums ir k klases {C1 , ... ,C k} . Jāizveido lēmumu 
koks, kas lielam procentam iepriekš neredzētu objektu X pēc to 
atribūtiem X 1, X 2, ... , X p pietiekami precīzi prognozē klasi 
C(X), kam tie pieder. 

WEKA datos tabulas (D, F) un (D, C) ir apvienotas vienā tabulā 
(sk. kolonnu class).

Turpmāk aplūkosim tikai klasifikācijas uzdevumu.

Lēmumu koku būvēšanas algoritmi
Ja mēs gribam ("mūsu dators grib") būvēt labus lēmumu kokus, 
kā to var izdarīt?

Jāatšķir: klasifikatoru ģenerēšanas algoritmi (tādi ir turpmāk 
aplūkotie C4.5, CART u.c.) un paši uzbūvētie klasifikatori 
(konkrēti lēmumu koki darbam ar konkrēta uzdevuma datiem).

Lēmumu koku ģenerēšanas algoritma ieejas dati ir treniņa kopa 
– n x p matrica D un tās rindām atbilstošie klašu numuri / 
nosaukumi. No šiem datiem būvēšanas algoritms būvē konkrētu 
lēmumu koks (klasifikatoru, kas risina konkrētu uzdevumu).

Savukārt, uzbūvētajam kokam (klasifikatoram) ieejas dati būs 



iepriekš neredzēta objekta X atribūti X 1, X 2, ... , X p . 

Tātad klasifikatoru ģenerēšanas algoritmam varam atļaut 
strādāt  diezgan ilgi, jo tas jādara tikai vienreiz – sākot risināt 
doto klasifikācijas uzdevumu! 

Saņemot iepriekš neredzēta objekta X atribūtus X 1, X 2, ... , X p , 
kādu pirmo jautājumu (t.i. lēmumu koka saknē) būvējamais 
klasifikators varētu uzdot? Jautājuma izvēlei algoritms var 
izmantot tikai n x p matricu D ar pievienoto klašu identifikatoru 
kolonnu C:

D=( x11 ... x1 p

... ... ...
xn1 ... xnp

)  ; C=(c1

...
cn
) .

Atdalošā atribūta un vērtības izvēle

Par kuru no objekta atribūtiem Xi vislabāk jautāt X i≤a (vai 
nominālam atribūtam Xi=a)? 

Un par kuru no atribūta vērtībām a vislabāk jautāt? Ja jautāsim
X i≤a (skaitliskai īpašībai) vai Xi=a (nominālai īpašībai), tad 

kādu a vērtību vislabāk izvēlēties? Principā varētu uzdot arī sarežģītākus 
jautājumus, piemēram, par vairākām īpašībām uzreiz, arī jautājumus, uz kuriem var 
saņemt vairākas atbildes (piemēram, krāsas kodu). 

Uz kādu datu pamata šo izvēli varam mēģināt izdarīt? Mums ir 
tikai n x p matrica D un atbilstošo klašu nosaukumu kolonna 
(dota katras D rindiņas klase). Tātad mēs varam orientēties tikai 
pēc šo datu statistiskajām īpašībām, piemēram, kā sadalās pa 
klasēm atribūta Xi vērtības matricā D dotajiem objektiem:

X i=(xi 1

...
x i n

) ; C=(c1

...
cn
)

Koka būvēšana



Saņemot atbildi uz mūsu jautājumu X i≤a  (“jā” vai “nē”), ir 
jāizlemj, ko darīt tālāk:

vai nu izdot rezultātu – uzreiz prognozējam klasi, kam agrāk 
neredzētais objekts X pieder,

vai arī – veidot lēmumu koku tālāk, pievienojot jaunus koka 
zarus (piemēram, “jā” zaru un “nē” zaru).
Google attēli “decision tree”

Jauno zaru X i≤a  (“jā”) un X i≤a (“nē”) galos atkal varam 
uzdot vislabākos tālākos jautājumus. Bet te mums visas matricas 
D vietā būs jāizmanto tās rindiņu apakškopas D' , D ' '  kurās 
vairs nebūs to rindiņu, kas ir “atšautas”, atbildot uz iepriekšējo 
jautājumu un aizejot pa vienu no zariem.

 Protams, D'∩D ' '=∅ ; D '∪D ' '=D ,

Un tā katrā jaunā koka virsotnē atkal centīsimies uzdot vislabāko
jautājumu, lai “zarotos” tālāk. Atlikušo izmantojamo rindiņu 
apakškopas sarūk arvien mazākas. Ja ļausim koka audzēšanu turpināt 
pietiekami ilgi, tad katrā zarā paliks tikai viena datu rindiņa, kuras galā esošā klase 
viennozīmīgi noteiks, ko prognozēt. Tik tālu gan iet nedrīkstam – draud pārliekā 

pielāgošanās.    

Koka pabeigšanas nosacījumi

Kaut kad koka būvēšanu vajadzēs beigt – tad visās gala virsotnēs
(koka “lapās”) ir jābūt paredzētai klases prognozei, kam agrāk 
neredzētais objekts X pieder. [Bilde]

Koka apcirpšana (pruning)

Uzbūvētais koks var sanākt pārāk liels, tad tas būs cilvēkam grūti
saprotams un tam draudēs pārlieka pielāgošanās. Abu šo 
problēmu dēļ lēmumu koku algoritmos ir paredzēta iespēja koka 
lielumu samazināt. 
[To var darīt koka būvēšanas laikā – nepieļaujot koka augšanu zem kādas virsotnes, 
ja izdodas uzreiz pamanīt, ka tālāks uzlabojums nav sagaidāms.]

Vai arī – ļaut kokam izaugt lielam, bet pēc tam skatīt to cauri 
vēlreiz (no lapām uz sakni), noskaidrojot neefektīvās 



zarošanās vietas (jau redzot, kas kokā seko tālāk) un apcērpot 
koku šajās vietās. Tā arī ir koka apcirpšana (pruning).

Dažādi algoritmi izmanto katrs savu ideju komplektu, kā apcirpšanu veikt.

Uzbūvētā koka izmantošana prognozēšanai (WEKA)
Ja pēc koka uzbūvēšanas uz Result list attiecīgās rindiņas atver izkrītošo izvēlni, tur 
redzamas funkcijas Save model (saglabāt uzģenēreto koku), Load model, Re-
evaluate un Re-apply. WEKA saglabā modeli speciālā binārā formātā.

Sīkāk sk.: https://weka.wikispaces.com/Saving+and+loading+models un 
https://weka.wikispaces.com/Making+predictions

Informācijas daudzuma mērīšana
 (Šennona entropija)

Claude Shannon

Ideja: saņemtās informācijas daudzumu Šennons iesaka mērīt ar tās izraisīto 
situācijas nenoteiktības samazinājumu.

Ja mēs gaidām iestājamies vienu no n vienādi iespējamiem rezultātiem, un 
sagaidām to, kas iestājas, tad n iespēju vietā mums paliek 1. 

Ja mēs gaidām iestājamies divus neatkarīgus rezultātus:

- vienu no m vienādi iespējamiem rezultātiem,

- otru no n vienādi iespējamiem rezultātiem,

un tos abus sagaidām, tad mn iespēju vietā mums paliek 1. Pēc pirmā rezultāta 
saņemšanas situācijas nenoteiktības pirmā daļa samazinājās no m uz 1, pēc otrā 
saņemšanas – samazinājās otra daļa – no n uz 1. Bet gribētos (ideja!), lai kopējais 
samazinājums būtu summa no abām samazinājumu daļām:

Samazinajums(mn)=Samazinajums(m)+Samazinajums(n).   

Līdzīgi uzvedas logaritma funkcija (jebkurai bāzei): log(mn)=log(m)+log(n).

No šejienes ideja: saņemtās informācijas daudzumu varam mēģināt mērīt ar 
logaritmu no sagaidāmo vienādi iespējamo variantu skaita:

I(n)=log(n).

Tad:

I(mn)=log(mn)=log(m)+log(n)=I(m)+I(n).

Varbūtību terminos: p=1
n

; I ( p)=log
1
p

. 

Šennons 1948.gadā šo ideju vispārināja: ja sagaidāmo n variantu varbūtības ir 
attiecīgi p1 , p2 , ... , pn(∑ pi=1) , tad, uzzinot informāciju par reāli notikušo 

i-to variantu, mēs saņemam informācijas daudzumu log
1
pi

, jeb vidēji (rēķinām 

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
https://weka.wikispaces.com/Making+predictions
https://weka.wikispaces.com/Saving+and+loading+models


gadījuma lieluma log
1
pi

vidējo vērtību):

H ( p1 , p2 , ... , pn)=∑
i=1

n

pi log
1
pi

. 

Tā arī ir Šennona formula informācijas daudzumam (jeb situācijas 
nenoteiktībai). Šī metode izrādījās ārkārtīgi efektīva, piemēram, trokšņainu 

sakaru kanālu projektēšanā. Vislielākā nenoteiktība ir situācijā, kad visi pi=
1
n

, 

tad H =log n .

Informācijas daudzuma mērvienības: log2 - bits, ln - nats, log10 - dits.

Sk. arī Vikipēdijā: Information theory.

Teorēma. H ( p1 , p2 , ... , pn)=0 tad un tikai tad, ja visi pi=0 , izņemot 

vienu, kas ir ienāds ar 1 . T.i. H=0  nozīmē, ka nenoteiktības nav.

Kā koku būvē klasiskais C4.5 algoritms
 [Top 10]

CART algoritms ir vēl mazliet vecāks – 1984.gads, sk. zemāk. Bet lēmumu koki kā ideja 
bija zināmi vēl nedaudz agrāk – vismaz  jau 1982.gadā.

Autors Ross Quinlan: pirmā versija: algoritms ID3 (1986.gadā), tad labāka un vēl 
šobrīd ļoti populāra versija C4.5,(1993), komerciālā versija C5.0, C6.0 algoritms 
(LU MII, 2014)

C5.0 ir ātrāks par C4.5 un ģenerē mazākus lēmumu kokus.

Sk. arī: Top 10 algorithms in data mining by Xindong Wu, Vipin Kumar, 
J. Ross Quinlan et al., Knowl. Inf. Syst (2008) 14:1–37  

WEKA algoritmu C4.5 piedavā Classify cilnē kā Tree – J48. 

Pieņemsim, ka atrodamies koka būvēšanas procesa sākumā (koka
saknē) vai vidū – kādā no būvējamā koka apakšējām virsotnēm. 
Apzīmēsim tekošo virsotni ar N.

[Bilde: Google attēli “decision tree”]

Daļa no dotajā tabulā D esošajiem objektiem jau ir izslēgta ar 
iepriekšējiem jautājumiem ceļā no koka saknes līdz N (sākumā – 
koka saknē mums vēl nekas nav izslēgts). Aplūkojam tikai 
atlikušo tabulas rindiņu kopu D'. 

https://www.researchgate.net/publication/29467751_Top_10_algorithms_in_data_mining
http://aclweb.org/anthology/S15-2160
http://en.wikipedia.org/wiki/C4.5_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Quinlan
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory


Kādu jautājumu uzdot? No kā vadīties, jautājumu formulējot? 
Kokam darbojoties, tam būs doti tikai iepriekš neredzēta objekta 
X atribūti X 1 , X 2 , ... , X p . Bet mums šobrīd (kamēr koku vēl 
tikai būvējam) ir dota (vai palikusi) tikai objektu kopas D' tabula.

D '=( x11 ... x1 p

... ... ...
xn 1 ... xnp

)  ; C '=(c1

...
cn
) .

Tātad mēs varam vadīties tikai no kopas D' objektu (t.i. no 
treniņa kopā doto atlikušo objektu) statistiskajām īpašībām.

Atdalošā atribūta un vērtības izvēle

Ja uzdosim jautājumu X i≤a par atribūtu Xi, (nominālam 
atribūtam Xi=a) tad kāda būtu vislabākā Xi izvēle un vislabākā a 
vērtība?

Situāciju vērtēšanai algoritms C4.5 izmanto Šennona entropiju. 
Ja no kopas D' objektiem j-ai klasei pieder dj objekti (kopā

∑
j=1

k

d j=∣D'∣ ), tad koka virsotnē N situācijas nenoteiktību uzdod

vektors (d1 , d2 , ... , dk) jeb varbūtību sadalījums (p1 , p2 , ... , pk) , 

kur p j=
d j

|D '|
;∑

j=1

k

p j=1 (varbūtības, ka objekti piederēs 

konkrētām klasēm). 

Visnenoteiktākā ir situācija, kad p j≈
1
k

(objekti vienmērīgi sadalās pa klasēm), 

visnoteiktākā – kad kāds p j=1 (visi objekti pieder vienai klasei).

Nenoteiktību var izmērīt ar vienu skaitli (t.s. Šennona entropiju),
izmantojot formulu:

H (D ' )=∑
j=1

k

p j log2
1
p j

.

Tādā veidā tiek izmantotas kopas D' statistiskās īpašības 



(pieņemot, ka visi objekti parādās ar vienādām varbūtībām).

Ja H(D')=0, tas nozīmē, ka visi kopas D' objekti pieder vienai 
klasei Cj, tātad šajā vietā koka audzēšanu varam beigt, izdodot 
prognozi Cj.

Ja H(D')>0, tad situācija ir nenoteikta. 

[Bilde] Mēģināsim sadalīt kopu D' divās daļās, izmantojot 
jautājumu X i≤a (vai Xi=a nominālam atribūtam). Tad mēs 
koku sazarosim, iegūstot divas jaunas koka virsotnes un divas 
objektu kopas D1(i , a) un D2(i , a) , kur

D1(i , a)∪D2(i , a)=D ' . Katrai no tām pēc jau zināmās 
formulas izrēķināsim situācijas nenoteiktību

H 1(i , a) , H 2(i , a)  un pēc tam – abu nenoteiktību vidējo:

H (i , a)=
∣D1(i , a)∣

∣D'∣
H 1(i , a)+

∣D2(i , a)∣
∣D '∣

H 2( i , a) . 

Tāda būs nākamā koka līmeņa vidējā nenoteiktība, ja sadalīšanai 
izmantosim tieši atribūtu Xi un jautājumu X i≤a  (vai Xi=a) 
tieši ar vērtību a.

Starpību

IG (i , a)=H (D ' )– H (i , a)

pieņemts saukt to par information gain (informācijas ieguvums, 
nenoteiktības samazinājums).

Ja IG(i, a)>0, (t.i. H (i , a)<H (D ' ) ),tad koka sazarošana ar 
jautājumu X i≤a (vai X i=a ) dos reālu nenoteiktības 
samazinājumu.

Ja visiem i un a, IG(i, a)=0, tad nekāda koka sazarošana 
nenoteiktību nesamazina, tāpēc šajā vietā koka audzēšanu varam 
beigt, izdodot kā prognozi visbiežāko D' objektu klasi Cj. 

Toties, ja ir tādi i un a, ka IG(i, a)>0, tad vislabākais atribūts un 
labākā vērtība sadalīšanai būs tas Xi, un tā vērtība a, kam šis 
information gain IG(i, a) būs vislielākais. Tāpēc virsotnē N 
šādu jautājumu arī vajadzētu uzdot.

Atkal: tādā veidā tiek izmantotas kopas D' statistiskās īpašības.  



Cik sarežģīta ir labākās atdalošās vērtības a izvēle atribūtam Xi? 
Nomināla atribūta gadījumā: vienkārši jāaplūko visas 
iespējamās vērtības (jo jautājam Xi=a). Parasti to nav daudz.
[WEKA: binary splits.]

Skaitliskam atribūtam vērtību var būt neierobežoti daudz. Par 
reāli sastopamām vērtībām kaut ko liecina kopas D' objekti, kuru
var būt ļoti daudz, sevišķi procesa sākumā. Dabiski būtu dalīt 
intervālu (min Xi, max Xi) nelielā skaitā daļu un tad izmēģināt a 
lomā dalījuma punktus.

 [Bilde: Google attēli “number line intervals”]

Te varam atļauties diezgan daudz mēģinājumu, jo koka būvēšanas algoritms strādā 
tikai vienreiz!

[WEKA šo procesu kaut kā vada:

doNotMakeSplitPointActualValue – if true, the split point is not relocated to an 
actual data value. This can yield substantial speed-ups for large datasets with 
numeric attributes.

useMDLcorrection – whether MDL correction is used when finding splits on 
numeric attributes. Esot labāk uzstādīt false.]

Kad atribūts un jautājamā vērtība ir izvēlēti, lēmumu koka 
virsotnē N ievietojam attiecīgo jautājumu, un zem tās tālāk 
veidojam divus zarus un divas jaunas virsotnes. 

Darbu turpinām rekursīvi, abos zaros ņemot attiecīgās (nu jau 
mazākās) kopas D1(i , a) un D2(i , a) kopas D' vietā.

Koka zaru pabeigšanas nosacījumi

Divus jau minējām:

a) Ja H(D')=0, t.i. atlikušo objektu kopā D' ir tikai vienas klases
C j objekti, tad virsotnē N izdodam kā atbildi C j un šajā koka 

zarā darbu beidzam.

b) Ja visiem i un a, IG(i, a)=0, tad nekāda koka sazarošana 
virsotnē N nenoteiktību nesamazina, tāpēc šajā vietā koka 
audzēšanu varam beigt, izdodot kā prognozi visbiežāko D' 
objektu klasi Cj. 
Ja izmantosim tikai šos nosacījumus, tad šādā izpildījumā C4.5 algoritms katrai 
treniņa kopai uzģenerētu lielu lēmumu koku, kas treniņa kopas objektus klasificēs 



pilnīgi precīzi. Un tātad – cietīs no pārliekas pielāgotības, uzmodelējot treniņa 
datos esošos pat vismazākos trokšņus un/vai lokālās likumsakarības līdzās 
būtiskajām. Rezultātā uz agrāk neredzētiem datiem šāds koks var kļūdīties pārāk 
bieži (dabas likums).

[Piemērs. Izmēgināsim to ar WEKA credit-g.arff, Use training set, Classify, J48, 
unpruned=true, minNumObj=1. Iegūsim 100% korektus rezultātus treniņa kopā, 
bet lēmumu koks sanāks ļoti liels: 725 virsotnes, t.sk. 540 lapas uz 1000 objektiem!

Tiešām: WEKA, tas pats piemērs: tie paši parametri, bet ar testēšanu (Percentage 
split), sanāk vairs tikai 68% korekti rezultāti.]  

Kā ar to cīnīties?

Koka augšanas ierobežošana
Sekojošais nosacījums var ierobežot “neproduktīvu” koka augšanu, bet var 
samazināt tā precizitāti: 

c) WEKA J48 uzdodam parametru, kas liek pārtraukt koka 
augšanu virsotnē, kurai kopā D' ir palikuši mazāk par 
minObjNum objektiem:

minNumObj – The minimum number of instances per leaf.
[WEKA, tas pats piemērs: minNumObj=2, kokam 359 lapas, korektība 94%, tālāk: 
(minNumObj=5, 164, 86%); (=10, 66, 81%); (=20, 33, 78%). Pēdējā variantā no 
240 sliktajiem kredītiem 80 tiek prognozēti kā labi!)]

Koka apcirpšana pēc ģenerācijas (pruning)

Koka ierobežošana tā būvēšanas procesā cīņai ar pārlieku 
pielāgotību parasti nav pietiekama, tāpēc visi lēmumu koku 
algoritmi paredz iespēju izaudzēt lielāku koku, un pēc tam 
izmanto tādas vai citādu ideju komplektu mazāk efektīvo koka 
zaru apcirpšanai. Sk. tālāk.

Kā koku būvē CART algoritms [Top 10]
CART – Classification And Regressiom Trees
Breiman, L, Friedman, J., Olshen. R., & Stone, C. (1984). "Classification and 
Regression Trees", Wadsworth. 

Sk. arī: Top 10 algorithms in data mining by Xindong Wu, Vipin Kumar, 
J. Ross Quinlan et al., Knowl. Inf. Syst (2008) 14:1–37  

Darbības kopējā shēma ir tāda pati kā C4.5.

https://www.researchgate.net/publication/29467751_Top_10_algorithms_in_data_mining


Galvenā atsķirība:

CART algoritms pamatā darbojas tāpat kā C4.5, tikai tas objektu kopām D' rēķina 
nevis entropiju H(D'), bet t.s. Gini impurity (“netīrība”, klašu sajaukuma mērs). 
Netīrība ir minimāla, ja visi D' objekti pieder vienai klasei. Netīrība būtu maksimāla
(tāpat kā Šennona entropija), ja D' objekti vienmērīgi sadalītos pa visām k klasēm. 

(Corrado Gini, Gini koeficients ekonomikā/socioloģijā)

Gini ieteiktais paņēmiens, kā šādu netīrību novērtēt: ja no kopas D'  objektiem j-ai 

klasei pieder dj objekti (kopā ∑
j=1

k

d j=|D '| ), tad kopas D' Gini impurity 

rēķinām pēc formulas:

I (D ' )=1−∑
j=1

k

(
d j

|D '|
)

2

(atkal tiek pieņemts, ka visi objekti parādās ar vienādām varbūtībām).

Ja I(D')=0, tas nozīmē, ka visi kopas D' objekti pieder vienai klasei Cj, tātad šajā 
vietā koka audzēšanu varam beigt, izdodot prognozi Cj.

Ja I(D')>0, tad situācija ir nenoteikta. 

Ja visās klasēs ir apmēram vienāds skaits kopas D' objektu (maksimāla 

netīrība/sajaukums), tad I(D') ir maksimāls (tuvu 1− 1
k

).

Ja tagad sadalīsim kopu D' divās daļās, izmantojot jautājumu X i≤a , tad mēs 

iegūsim divas jaunas koka virsotnes un divas objektu kopas D1(i , a) un

D2(i , a) . Katrai no tām izrēķināsim netīrību I 1(i , a) , I 2(i , a)  un pēc 

tam – abu netīrību vidējo

I (i , a)=
∣D1(i , a)∣

∣D '∣
I 1(i , a)+

∣D2(i , a)∣
∣D'∣

I 2(i , a) .

Tāda būs abu jauno koka virsotņu vidējā netīrība, ja sadalīšanai izmantosim tieši 
atribūtu Xi un jautājumu X i≤a . 

Ja visiem i un a, I(i, a)=I(D'), tad nekāda koka sazarošana netīrību nesamazina, 
tāpēc šajā vietā koka audzēšanu varam beigt, izdodot kā prognozi visbiežāko D' 
objektu klasi Cj. 

Toties, ja ir tādi i un a, ka I(i, a)<I(D'), tad vislabākais atribūts un vērtība sadalīšanai
būs tas Xi, un tā vērtība a, kam netīrība I(i, a) būs vismazākā. Šo jautājumu tad arī 
izdodam un ejam rekursīvi tālāk.

Vēl vajadzīgi

Koka zara pabeigšanas nosacījumi

https://en.wikipedia.org/wiki/Corrado_Gini


Divus jau minējām:

a) Ja I(D')=0, t.i. atlikušo objektu kopā D' ir tikai vienas klases C j objekti, tad 

izdodam kā atbildi C j .

b) Ja visiem i un a, I(i, a)=I(D'), tad nekāda koka sazarošana netīrību nesamazina, 
tāpēc šajā vietā koka audzēšanu varam beigt, izdodot kā prognozi visbiežāko D' 

objektu klasi C j . 

Ja izmantosim tikai šos nosacījumus, tad šādā izpildījumā CART algoritms katrai 
treniņa kopai uzģenerētu lielu lēmumu koku, kas treniņa kopas objektus klasificēs 
pilnīgi precīzi. Un tātad – cietīs no pārliekas pielāgotības.

Kā ar to cīnīties?

Koka augšanas ierobežošana

Koka apcirpšana pēc ģenerācijas (pruning)

Katrs lēmumu koku algoritms šos uzdevumus tā vai citādi risina, arī CART autori te
piedāvā savu ideju komplektu, no kurām svarīgākā ir cost complexity pruning.

Lēmumu koka apcirpšana (pruning)
Cīņai koka lielumu, kas to padara cilvēkam grūti saprotamu un 
draud ar pārlieku pielāgotību, koka ierobežošana tā būvēšanas 
procesā parasti nav pietiekama, tāpēc visi lēmumu koku 
algoritmi izmanto tādus vai citādus ideju komplektus mazāk 
efektīvo koka zaru apcirpšanai.

Cirpšanas parametri C4.5 (J48) algoritmā rīkā WEKA

unpruned=true – apcirpšanu neveikt

unpruned=false – apcirpšanu veikt

confidenceFactor – the confidence factor used for pruning 
(smaller values incur more pruning). Nopietna teorija – sakarīgāko 
skaidrojumu sk. Decision Tree Pruning based on Confidence Intervals (as in C4.5) 
by Sergio A. Alvarez. 

subtreeRaising=false – whether to consider the subtree raising 
operation when pruning. Šo opciju labāk esot atslēgt, jo tās sekas esot grūti 
paredzamas.

collapseTree=true – whether parts of tree are removed that do 
not reduce training error.
Pieņemsim, ka koka virsotnē A no treniņa kopas ir palikuši M objekti, un zem tās 

http://www.cs.bc.edu/~alvarez/ML/statPruning.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Pruning_(decision_trees)


ir tikai lapas, i-jai lapai treniņa kopā ir mi objekti ( ∑
i

mi=M ), no kuriem

ni objekti ir klasificēti nepareizi, t.i. relatīvā kļūda šai lapā ir f i=
ni

mi

.

Bet testa kopās šī kļūda varētu būt vēl lielāka (pessimistic pruning).

Tāpēc f i tiek pieskaitīts lielums δi( f i ,mi , c) , kas atkarīgs no f i ,mi un 

konfidences faktora c (lieluma formulu sk. augstāk caur saiti uz Alvaresa tekstu). 
Līdz ar to ar noteiktu ticamību relatīvā kļūda nepārsniegs f i+δi . Aprēķinām 

visu lapu vidējo ticamo kļūdu

e=∑
i

mi

M
( f i+δi)=

1
M ∑

i

(ni+mi δi)   .

Ja visas šīs lapas atmetīsim, padarot par lapu pašu virsotni A, un izdodot tajā kā 
prognozi šīs virsotnes biežāko klasi (pieņemsim, ka tai pieder h objekti), tad šādai 

lapai relatīvā kļūda treniņa kopā būs 1− h
M

, pieskaitot konfidences faktora 

noteikto δ '=δ(1− h
M

, mi , c) , sanāk e '=1− h
M

+δ ' . Ja ir sanācis, ka

e '≤e , tad varam uzskatīt, ka samazinātais koks (ar A kā lapu) 
klasifikācijas precizitātes ziņā nav vājāks par sākotnējo lielāko koku, un tāpēc 
minēto cirpšanas operāciju tiešām ir vērts izpildīt. Utt., C4.5 iterē kokā šo 
paņēmienu tik ilgi, kamēr “sanāk”.

Testēšana un kross-validācija
Kad lēmumu koks ir izveidots, tā kvalitāti vajag pārbaudīt, 
izmantojot testa datus.

Kur ņemt testa datus? Retos gadījumos mums iedod atsevišķi 
treniņa kopu un testa kopu. Bet ja iedod tikai vienu kopu?

Ja darba sākumā mums ir iedota pietiekami liela datu kopa, tad 
var mēģināt to ar nejaušas izlases palīdzību sadalīt divās daļās, 
un vienu daļu izmantot kā treniņa datus, bet otru – kā testa datus.
WEKA šo testēšanas opciju sauc par Percentage split. Piemēram, izvēloties 66% 
treniņa kopu un 34% testa kopu, WEKA būvēs koku, izmantojot izvēlēto algoritmu,
izvēlētās algoritma parametru vērtības un 66% nejauši atlasītu treniņa kopu, bet 
pēc tam pārbaudīs prognozēšanas precizitāti 34% testa kopā. 

Piemērs. Izmēgināsim to ar WEKA credit-g.arff, Percentage split, Classify, J48 ar 
standarta parametriem. Lēmumu koks tiek būvēts uz 660 instancēm, bet testēts uz 
340 citām instancēm: 



Correctly Classified Instances         247               72.6471 %

Incorrectly Classified Instances        93               27.3529 %

Bet kā rezultātu WEKA izdod lēmumu koku, ka ģenerēts uz pilnas treniņa kopas 
1000 instancēm. Ja testēšanas rezultāts mums ir pieņemams, tad šo pilnās treniņa
kopas lēmumu koku varam akceptēt kā pietiekami labu. Ja nē, tad ir jāmaina 
algoritma parametri un ģenerācija jāatkārto. Vai jāņem cits algoritms! 

Bet nopietnākā testēšanas metode ir t.s. kross-validācija. 
Sk. sīkāk Cross-validation Vikipēdijā.

k-fold cross-validation: datus (objektus, tabulas rindas) sadala k 
vienāda lieluma “nejaušās” daļās (k>2), un tad k reizes (t.i. 
katram i=1..k) atkārto šādu procedūru:
[Bilde: Google attēli “fold cross-validation”]

i-to daļu atstāj testēšanai, pārējās k–1 daļas kopā izmanto kā lielu
treniņa kopu, uzģenerē no tās koku un tad rezultātu testē uz i-tā 
daļas, atrodot kļūdu procentu (vai citu kvalitātes mēru).

Šos atkārtojumus sauc par foldiem. Kopējo algoritma rezultāta
vērtējumu aprēķina kā vidējo kļūdu procentu pa visiem k 
foldiem. 

Par teorētiski labāko uzskata 10-fold cross validation (WEKA 
gan ļauj foldu skaitu izvēlēties).

Stratified k-fold cross-validation: dalot datus minētajās k daļās, 
katrā daļā iekļauj to pašu objektu procentu no katras klases kā
tas ir pilnajā kopā D. Tas ir dabiski un tieši tā rīkojas arī WEKA.

Lēmumu koku gadījumā šī metode nozīmē, ka mēs pārbaudām 
izvēlēto koka ģenerācijas parametru piemērotību datiem, kas
līdzīgi dotajai treniņa kopai (novēršot pārlieko pielāgotību).

Kross-validācijas pamatā ir fenomens:

Vidējais kļūdu procents pa visiem 10 foldiem ļoti labi 
raksturo uz pilnas treniņa kopas uzģenerētā modeļa 
prognozēšanas spējas uz agrāk neredzētiem datiem (ja tie 
rodas procesā, kas līdzīgs treniņa kopas avotam).

Tāpēc cross-validation gadījumā WEKA izdod kā rezultātu 
lēmumu koku, kas ģenerēts uz pilnas treniņa kopas.
[Piemērs. Izmēģināsim to ar WEKA credit-g.arff, Cross validation, Classify, J48 ar
standarta parametriem. Testēts ar 10-fold stratified cross validation, vidējie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-validation_(statistics)


rezultāti: 

Correctly Classified Instances         705               70.5    %

Incorrectly Classified Instances       295               29.5    %

Kā rezultātu WEKA izdod koku, ka ģenerēts uz pilnas treniņa kopas 1000 
instancēm.]

Teoriju sk. disertācijā An Introduction to Classification and Regression Tree 
(CART) Analysis, 2000, by Roger J. Lewis.

Nepilnīgi dati (Incomplete/missing data)

Missing data – datos iztrūkstošas vērtības.

Lēmumu koku algoritmi pieļauj atsevišķu datu (t.i. objektu 
atribūtu vērtību) iztrūkumu. 

WEKA konvencija: datu matricā D tādās vietās parādās “?” .

Tā ir problēma un datizraces algoritmi ir spiesti uz šo situāciju 
reaģēt.
Viens no veidiem – iztrūkstošo vērtību statistiska aprēķināšana, izmantojot 
esošos datus. T.i. pirms koka būvēšanas “?” aizstāj ar kaut kādā veidā prognozētām 
vērtībām (attiecīgās tabulas kolonnas vidējā vērtība, mediāna, biežāk sastopamā 
vērtība, vai kāda sarežģītāka veida prognoze, kas ievēro korelācijas utml.).

C4.5 tā nerīkojas un objektu atribūtos nekādu izdomātu 
informāciju neraksta. 
[Bilde: Google attēli “decision tree”]

Meklējot labāko atdalošo atribūtu (sk. augstāk), attribūta X i  
vērtējumi tiek aprēķināti, ignorējot objektus, kam X i nav 
uzdots. 

Ievietojot koka virsotnē N jautājumu X i≤a , C4.5 piefiksē, 
kura no atbildēm kopā D' ir populārākā (piemēram, jā vai nē)
starp tiem treniņa kopas objektiem virsotnē N, kam X i vērtība 
ir uzdota.

Un tad, ja kokam darbojoties kā klasifikatoram, “ienāk” objekts, 
kam X i vērtība nav uzdota, tad, nonākot virsotnē N, pie 
jautājuma X i≤a tiks pieņemts lēmums iet populārākās 
atbildes virzienā.

Tādā veidā C4.5 ievēro treniņa datu statistiskās īpašības arī tajos 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.95.4103&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.95.4103&rep=rep1&type=pdf


gadījumos, kad ne visas objektu atribūtu vērtības ir zināmas.

Lēmumu koku
 kā klasifikācijas metodes

 priekšrocības un trūkumi 

a) Lēmumu koki ne tikai iemācās labi klasificēt, 
bet atklāj arī klases identificējošo informāciju 
(kādā veidā nonākt pie secinājuma, ka dotais objekts pieder savai
klasei);

Citiem vārdiem: lēmumu koki, ja tie nav pārāk lieli, ir human 
readable and interpretable (sk. augstāk piemēru ar WEKA). 

Cilvēks tos var lasīt, saprast un iegūt 
secinājumus. 

b) Lēmumu koki nereti labi tiek galā ar 
nelineāriem datiem – tie vienkārši nekādas linearitātes 
datos nemeklē. 

c) Lēmumu koki dabiskā veidā tiek galā ar 
jauktiem datiem: skaitliskie un nominālie dati – 
jautājumus var uzdot par abiem. Citi algoritmi datus uztver kā 
punktu mākoņus, tāpēc ir spiesti nominālos datus konvertēt par 
skaitliskiem (sk. tālāk). 

d) Lēmumu koku ģenerācija ir nestabils 
process: pat pie nelielām izmaiņām vai trokšņiem datos, koka
ģenerācija var viegli “noiet no ceļa”, un tā var (lietotājam 
negaidīti) rasties stipri savādāks lēmumu koks. 
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning#Uses

Uz datizraces kursu

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning#Uses

