
Дрва на одлука 

Експертни системи / Системи на 
знаење 



Градење на дрва на одлуки 

• Принцип: од горе надолу со рекурзивна „раздели-
па-владеј“ стратегија 
– Прво: 

• Се одбира атрибут кој ќе биде корен на дрвото 
• Се креира гранка за секоја вредност на одбраниот атрибут 

– Потоа: 
• Се делат инстанците на подмножества 
• За секоја гранка од претходниот јазол се прави посебно 

подмножество 

– Се повторува целиот процес рекурзивно за секоја 
гранка со употреба на инстанците кои пирпаѓаат на неа 

– Се прекинува кога сите инсанци во подмножеството ја 
имаат истата класа или повеќе поделби не се можни. 



Критериум за одбирање на атрибути 

• Кој е „најдобар“ атрибут? 
– Треба да се добие што е можно помало дрво 

– Евристика: да се одбери атрибутот кој дава 
„најчисти“ јазли 

• Популарен критериум за „чистота“ – 
информациона добивка 
– Информационата добивка се зголемува со 

просечната чистота на подмножествата 

• Стратегија: да се одбира атрибутот кој има 
најголема информациона добивка 



Пресметка на информација 

• Информацијата се мери во битови (bits) 

– За дадена веројатносна распределба 
потребната информација за да се предвиди 
некој настан се нарекува ентропија на таа 
распределба 

– Ентропијата ја дава потребната инфромација во 
битови (може да се децимални броеви) 

– Формула за пресметка на ентропијата е: 
Entropy(p1,p2,...,pn)=−p1log(p1)−p2log(p2)-...-pnlog(pn) 

 



Карактеристики на метриките за 
„чистота“ 

• Потребно е: 
– Кога јазолот е „чист“ метриката треба да има 

вреднсот 0 

– Кога јазолот е максимално „нечист“ (сите класи се 
еднакво веројатни) метриката треба да има 
максимална вредност 

– Метриката треба да овозможува донесување 
одлуки во повеќе чекори 

• Ентропијата е функција која ги задоволува сите 
три барања. 

 



Проблем 

• Целта е со помош на множество од познати инстанци и 
вредности на нивните атрибути да изградиме дрво кое ќе 
ни помогне да класифицираме непознати инстанци. 

• Да се одреди со помош на ID3 дали времето е погодно да 
се игра тенис.Во текот на 2 недели се собирале податоци, 
сместени во следната табела. 

• Притоа целната класификација е "Дали може да се игра 
тенис", што може да биде Да или Не. 

• Атрибутите кои го опишуваат времето и нивните можни 
вредност се: 
– Опис={Сончево,Облачно,Дождливо} 
– Температура={Жешко,Умерено,Студено} 
– Влажност={Голема,Нормална} 
– Ветер={Слаб,Јак} 



Тренинг множество 



Формули за пресметка 

H(s) – Ентропија на тренин множеството 
Dobivka(S, A) – Информациона добивка на атрибутот А 



Атрибут: Опис 

• Вредноста log(0) која според дефиниција е недефинирана, 
овде се смета дека носи информација од 0 битови. 



Атрибут: Температура 



Атрибут: Влажност на воздухот 



Атрибут: Ветер 



Одбирање на корен 

• Од атрибутите Опис, Температура, 
Влажност и Ветер најгллема информациона 
добивка има атрибутот Опис и тој се одбира 
за корен на дрвото. 

• Гранки од коренот ќе има 3 – по една за 
секоја вредност на атрибутот Опис и сега 
како почетни подмножества ќе се земат 
SSoncevo , SOblacno , SDozdlivo 



Гранка: Опис=Сончево 
Втор атрибут: Температура 



Гранка: Опис=Сончево 
Втор атрибут: Влажност 

Бидејќи за двате вредности имаме совршена класификација,  сигурно за ниту 
еден друг атрибутнема да добиеме повисока добивка, па може директно да 
го избереме атрибутот Влажност. 



Гранка: Опис=Сончево 
Втор атрибут: Ветер 



Гранка: Опис=Облачно 

За множеството SOblacno ентропијата е нула, односно имаме совршена 
класификација (во случајов со одговор “Да”), па затоа не правиме 
дополнителна делба. 



Гранка: Опис=Дождливо 
Втор атрибут: Температура 



Гранка: Опис=Дождливо 
Втор атрибут: Температура 



Гранка: Опис=Дождливо 
Втор атрибут: Влажност 



Гранка: Опис=Дождливо 
Втор атрибут: Ветер 



Конечно дрво на одлука 

Забелешка: може да се случи некои од листовите на дрвот да не се „чисти“, 
бидејќи може да се случи идентични инстанци да се означени различно. 
 
Пример. При играње „табла“ истиот играч може истата комбинација на бројки 
понекогаш да ја изигра на еден начин, а некогаш на друг начин. 



Изразување преку правила 

• Дрвото на одлука може да се изрази и 
преку правила 



• Претварање на дрво на одлука во множество 
на правила 
– Едноставно, но множеството правила може да 

стане прекомплицирано 
– Упростувањето на правилата не е едноставно 

• Наместо тоа, може да сегенерираат правила 
директно 

• За секоја класа се наоѓаат правила кои ги 
покриваат сите нејзини инстанци 
– Во секоја чекор се наоѓа правило кое ги покрива 

некои од инстанците 


