
THUẬT TOÁN DT 

Thuật toán DT với những ưu điểm của mình được đánh giá là một công cụ mạnh, 
phổ biến và đặc biệt thích hợp cho khai phá dữ liệu (data mining) nói chung và kiểu 
tấn công dữ liệu nói riêng. Ưu điểm của DT có thể kể đến như xây dựng tương đối 
nhanh, đơn giản và dễ hiểu. 

Thuật toán Cây phân loại và hồi quy (Classification and Regression Tree - CART) 
là một loại thuật toán của DT, nó hỗ trợ các biến mục tiêu số (hồi quy) và không tính 
toán các bộ quy tắc. CART thường sử dụng phương pháp Gini để tạo các điểm phân 
chia. Tương tự như phương pháp tính độ lợi thông tin, Gini index được dùng để đánh 
giá việc phân chia nút có tốt hay không. Phương pháp Gini được hiểu cụ thể như 
sau: 

- Là phương pháp hướng đến đo lường tần suất một đối tượng dữ liệu ngẫu nhiên 
trong tập dữ liệu ban đầu được phân loại không chính xác, trên cơ sở đối tượng dữ 
liệu đã nằm trong một tập con được phân ra từ tập dữ liệu ban đầu, có dán nhãn thể 
hiện thuộc tính chung bất kỳ của các đối tượng còn lại trong tập con này, giá trị phân 
loại chính là nhãn của tập con. 

- Gini index chính là chỉ số đo lường mức độ đồng nhất hay nhiễu loạn của thông 
tin, hay sự khác biệt về các giá trị mà mỗi điểm dữ liệu trong một tập con, hoặc một 
nhánh của DT. Công thức của Gini index có thể dùng cho cả dữ liệu rời rạc và liên 
tục. Nếu điểm dữ liệu thuộc về một nút và có chung thuộc tính bất kỳ thì nút này thể 
hiện sự đồng nhất lúc này Gini=0 và ngược lại Gini sẽ lớn. 

Quý độc giả quan tâm vui long xem chi tiết bài viết tại đây. 










