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Döntési fák
– Classification (Decision) Tree: kategória célvált.
– Regression (Decision) Tree: folytonos célvált.        

csomóponton belüli variancia minimalizálása

• ID3: Iterative Dichotomiser

• C4.5
• C5.0
• CART: Classification And Regression Tree

• CHAID: Chi-squared Automatic Interaction Detector



Döntési fák általános működése

Iteratívan minden csomópontnál:
1. Kiválasztják a legjobb változót

tisztasági mérték alapján
1. Ez alapján felbontják a sokaságot
2. Megvizsgálják, hogy vége van-e 



ID3 algoritmus

• Információs entrópia alapján:
• IE= -SUM(p*log2p)
• Isplit=SUM [ (ni/n)* IE ]

• Gain= IE – Isplit

Az az attribútum lesz választva, amelyiknek az 
információs nyeresége (gain) a legnagyobb. 



C4.5 algoritmus

ID3-hoz képest:
• Folytonos vált. is (diszkretizálva)
• Hiányos adatokra is.
• Fanyesés

• Információs nyereség arány alapján:
• Ipartition= -SUM((ni/n)*log2(ni/n))
• GainRatio=Gain/Ipartition
Attribútum: Max információs nyereség arány 



C5.0 algoritmus

C4.5-hez képest:
• Gyorsabb
• Kevesebb memória
• Kisebb fa
• Különböző osztályozási hibákhoz különböző 

súlyok rendelhetők



CART (C&RT) algoritmus

• Szétválasztás a Gini index alapján:
• Gini()=1-SUM(pi*pi)
• Eredetileg folytonos változóra, de kategória, 

bináris változóra is.

Attribútum: Min Gini index
IBM Intelligent Miner használja



CHAID algoritmus

• Chi2 alapján
• SAS, SPSS használja
• Nem bináris fa -> szélesebb, mintha bináris 

lenne
• Nincs utólagos metszés



Kiértékelés osztályozási 
feladatoknál

Kiértékelési indikátorok: EER, ROC görbe, 
AUC, Lift, stb.



Járművek osztályozása



Osztályozási feladat: arc detektálás + 
szegmentálás



Város/tájkép osztályozási feladat



Feladat: ég detektálás + szegmentálás

Kiértékelési indikátor: IOU (metszet és unió 
hányadosa)



Osztályozók kiértékelő indikátorai

• Fedés (recall)
• Pontosság (precision)
• Pontosság (accuracy)
• F1 mérték
• EER
• ROC görbe, AUC
• Lift



EER

EER (Equal Error Rate) = Crossover Error 
Rate (CER)

• FAR (False Accept Rate) 
• FRR (False Reject Rate) 



ROC
ROC: Receiver Operating Characteristic
Bináris osztályozás jóságának mérésére 

alkalmas
• vízszintes: FPR = FP / (FP + TN)
• függőleges: TPR = TP / (TP + FN)
Választunk egy küszöbértéket az elemek T 

és F szétválasztására. Egy küszöbértékre 
kapunk egy pontot az FPR-TPR síkon. Az 
összes  küszöbértékhez tartozó pontokat 
összekötött vonal a ROC görbe.



AUC
• Csak bináris osztályozás esetén.
• Minden elemhez rendeljünk olyan 2 pontszámot 

(1-et az egyik, 1-et a másik osztályhoz), mely jelzi az osztályba 
tartozás erősségét.

• Számítsuk ki a 2 pontszám arányát (likelihood 
ratio) úgy, hogy r=Score(C1)/ Score(C2).

• r alapján állítsuk csökkenő sorrendbe őket.
• Rangsorolás jóságát mutatja a köv. indikátor: 

1-es osztályból véletlenszerűen kivéve egyet (xi),           
2-es osztályból egyet (yk), mi lesz a valószínűsége, 
hogy r(xi)>r(yk)?

• AUC = P(r(xi)>r(yk))



Lift görbe

bizonyosság alapján csökkenő sorrendbe 
helyezett elemek adott részhalmazára 
megadja, hogy hányszorosára nőtt a 
pozitívak aránya 

• vízszintes: osztályozandó elemek 
részaránya

• függőleges: lift érték (hányszorosára nőtt 
az teljes populáció arányához képest)



Covid teszt


