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Classificação – Árvore de Decisão



Árvore de Decisão

Definimos um conjunto de regras e para cada
regra há uma decisão que precisa ser tomada



Árvore de Decisão



Árvores de Decisão – Construção
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Classificação – Árvore de Decisão



Árvores de Decisão
� A partir de um banco de dados contendo objetos pré-classificados, construir
um modelo que seja capaz de classificar automaticamente novos objetos em
função de suas características.

� Exemplo – Árvore de Decisão do Banco de Dados de uma seguradora:

Sexo feminino : “não se envolve em acidente”
Sexo masculino e idade superior a 25 anos :
“não se envolve em acidente”.

Sexo masculino e idade igual ou inferior a 25 
anos: “se envolve em acidente”
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Árvores de Decisão

Considerações na Construção de Árvores de Decisão

Qual atributo deve ser usado para iniciar a árvore?
Qual deve ser o atributo seguinte?
Quando parar de construir ramos na árvore (para evitar overfitting)? 
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Como definir o nó raiz e como realizar a divisão do conjunto de dados? 



Árvores de Decisão

Como definir o nó raiz e como realizar a divisão do conjunto
de dados? 

•Estratégia Gulosa (Greedy Selection) 
•Divisão baseada em atributos nominais

• Divisão Binária
• Divisão Múltipla

•Divisão baseada em atributos contínuos
• Decisão Binária
• Discretização

• Estática
• Dinâmica



Árvores de Decisão

Como definir o nó raiz e como realizar a divisão do conjunto
de dados? 

Estratégia Gulosa (Greedy Selection) 
Necessita da medida da “impureza” do nó

Entropia
Índice Gini
Erro de Classificação



Árvores de Decisão

Como definir o nó raiz e como realizar a divisão do conjunto
de dados? 

Estratégia Gulosa (Greedy Selection) 
Necessita da medida da “impureza” do nó

Medidas
- Entropia
- Índice Gini
- Erro de Classificação
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Árvores de Decisão

Ganho de Informação = Entropia do sistema antes da divisão – Entropia do sistema após a divisão



Árvores de Decisão

O algoritmo ID3 (inductive decision tree) é dos mais utilizado para a construção de 
árvores de decisão. 

Este algoritmo segue os seguintes passos:

1.Começar com todos os exemplos de treino;

2.Escolher o teste (atributo) que melhor divide os exemplos, ou seja agrupar exemplos da 
mesma classe ou exemplos semelhantes;

3.Para o atributo escolhido, criar um nó filho para cada valor possível do atributo;

4.Transportar os exemplos para cada filho tendo em conta o valor do filho;

5.Repetir o procedimento para cada filho não "puro".
- Um filho é puro quando cada atributo X tem o mesmo valor em todos os exemplos.



Árvores de Decisão

Ganho de Informação = 

Entropia do sistema antes da divisão – Entropia do sistema após a divisão



Árvores de Decisão

Esta metodologia (Entropia) é aplicada para computar o ganho de 
informação para todos os atributos. 

É escolhido o atributo com o mais alto ganho de informação. 

Isso é testado para cada node a fim de escolher o melhor node. 



Árvores de Decisão – Construção



Árvores de Decisão - Entropia

A Entropia de um conjunto pode ser definida como sendo o 
grau de pureza desse conjunto. 

Este conceito emprestado pela Teoria da Informação define a 
medida de "falta de informação", mais precisamente o 
número de bits necessários, em média, para representar a 
informação em falta, usando codificação ótima.

Dado um conjunto S, com instâncias pertencentes à classe i, 
com probabilidade pi, temos:



Árvores de Decisão

No exemplo apenas existem duas classes de classificação, ou seja, 
"Jogar Tenis" (positivo, +) ou "Não Jogar Tenis" (negativo, -). 

Assim sendo, o valor da entropia varia de acordo com o gráfico:



Árvores de Decisão

S é o conjunto de exemplo de treino
p+ é a porção de exemplos positivos (Jogar tenis)
p- é a porção de exemplos negativos (Não Jogar tenis)
A entropia é dada pelo desdobramento da equação



Árvores de Decisão – Ganho de Informação

O ganho (gain) é define a redução na entropia.

Ganho(S,A) significa a redução esperada na entropia de S, 
ordenando pelo atributo A. 

O ganho é dado pela seguinte equação:



Árvores de Decisão - Escolha do Melhor Atributo

Para responder à pergunta anterior, "Como escolher o melhor atributo" é
usado o ganho. 

Em cada iteração do algoritmo é escolhido o atributo que apresente uma
maior ganho.

Para o primeiro passo são analisados todos os atributos, começando
pela Humidade, por exemplo.



Árvores de Decisão – Escolha do melhor Atributo
S=[9+,5+]
9+ = Jogar Tenis
5- = Não Jogar

Tenis

EElevada = - 3/7 * log2(3/7) - 4/7 * log2(4/7)



Árvores de Decisão

Calculando o ganho para todos os atributos, verificamos que o 
tem maior ganho é o Aspecto.



Árvores de Decisão

No próximo passo o atributo Aspecto já não é tido em conta:



Árvores de Decisão

Quando todos em todos os nós a entropia for nula, o algoritmo para e 
obtêm-se a seguinte árvore de decisão:



Árvores de Decisão

Deve-se considerar o uso de árvores de decisão em situações onde:

As instâncias são descritas por pares atributo-valor;

A função objecto (alvo) é de valor discreto;

É pode ser necessário hipótese disjuntas;

Os exemplos de treino poderão ter erro (noise);

Faltam valores nos atributos;



Árvores de Decisão

Exemplos:

- Diagnósticos médicos

- Análises de risco de crédito

- Classificação de objectos para um manipulador de robot



Árvores de Decisão – Outras medidas para contrução

Índice de Gini 

O Índice de Gini é usado para medir a probabilidade de dois
itens aleatórios pertencentes à mesma classe.

No caso de um conjunto de dados real, esse valor de 
probabilidade é 1. 

A medida de Gini de um nó é a soma dos quadrados das 
proporções das classes. 
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Árvores de Decisão

Regras de Parada

• Índice Gini
• Qui-quadrado
•Ganho de Informação
•Redução de Variância



Árvores de Decisão – Pruning - Poda da Árvore

Pruning 

A árvore de decisão é concluída antes que uma classificação
perfeita dos dados de treinamento seja alcançada. 

Ocorre o excesso de ajuste nos dados gerando um modelo e, 
em seguida, a árvore é podada (Pruning) para se tornar
generalizável. 



Me ́todos Ensemble 

Construção de vários modelos

Combinar sua estimativas



Métodos Ensemble 

Predição de múltiplos classificadores
em um único classificador

Realiza a classificação a partir de um 
sistema de votação, constituído a partir
do resultado de classificação de cada
algoritmo base.



Métodos Ensemble 

Predição de múltiplos classificadores em um único classificador

Realiza a classificação a partir de um sistema de votação, constituído
a partir do resultado de classificação de cada algoritmo base.
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Métodos Ensemble 

Bagging Boosting Voting



Métodos Ensemble –
Método Bagging (Bootstrap Aggregation) 

Bagging é usado para construção de múltiplos modelos
(normalmente do mesmo tipo) a partir de diferentes subsets no 
dataset de treino.

1- É construída uma amostra baseada em Bootstrap 
(reamostragem) que contém aproximadamente 60% dos 
registros originais no dataset. 

2- Os classificadores são treinados usando cada amostra. 

3- É usada votação da maioria para identificar a classe final do 
classificador ensemble. 
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Métodos Ensemble 

Aqui ocorre a criação de 
diferentes modelos

Aqui ocorre a validação
do modelo final 



Métodos Ensemble – Bagging
(Bootstrap Aggregation) 



Me ́todos Ensemble – Random Forest
Ele gera várias decision trees, cada uma com suas particularidades e combinada com 
o resultado da classificação de todos eles

Usa o método Bagging (reamostragem) 

Essa combinação de modelos, torna ele um algoritmo muito mais poderoso.



Me ́todos Ensemble – Ramdom Forest 



Me ́todos Ensemble - Boosting

Os modelos fracos são treinados sequencialmente. 

Os dados usados para treinar cada classificador são baseados na
performance do classificador anterior. 

Os pesos das instâncias classificadas incorretamente são ajustados para 
que os classificadores subsequentes se concentrem mais em casos
difíceis

Cada classificador vota e contribui para o resultado final. 
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Métodos Ensemble - Boosting 

Os dados usados para treinar cada classificador são
baseados na performance do classificador anterior



Métodos Ensemble – Outros métodos

Usam a mesma filosofia com várias árvores de decisão

AdaBoost

Gradient Boosted (2001)

XGBoost (método criado em 2015 pelos competidores no Kaggle)



Gradiente Boosting Classifier

Gradient Boosting = Gradient Descent + Boosting.
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Gradiente Boosting Classifier

Gradient Boosting = Gradient Descent + Boosting.
Basicamente 3 etapas são realizadas na construção do modelo:
1- Gera um regressor
2- Computa o erro residual (J – Função de Custo) y – f(x)  ( y_prev )
3- Aprende a prever o resíduo
Parâmetros mais importantes:
Número de árvores de regressão (n_estimators)
Profundidade de cara árvore (max_depth)
loss function (loss)



1 - Realiza um conjunto de previsões (y)
2- Calcula o erro das previsões ( j )
3- Tenta ajustar y reduzindo o erro (através de alpha)
4- Para cada estimador base, é estimado o gradiente da função de 
perda
5- Estimadores subsequentes estimam o erro residual dos 
estimadores anteriores
6- Aplica o Gradient Descent para reduzir j
7- Soma os resultados dos estimadores, dando peso a cada passo
de acordo com o valor de alfa

Gradiente Boosting Classifier



XGBoost

Regularização (controla a complexidade, Reduz o Overfitting) -
Penaliza o erro
Objective Function : Training Loss + Regularization
Usa processamento paralelo (Roda no Spark)

Amplamente usado nas competições do Kaggle.



XGBoost

Ele implementa algoritmos de aprendizado de máquina sob a 
estrutura Gradient Boosting.
O XGBoost fornece um aumento de árvore paralelo (também
conhecido como GBDT, GBM) que resolve muitos problemas de 
Ciência de Dados de maneira rápida e precisa.
O mesmo código é executado no ambiente distribuído (Hadoop, 
SGE, MPI) e pode resolver problemas com dados de bilhões de 
registros.

Amplamente usado nas competições do Kaggle.


