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1 Náhodné lesy

"Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás!"

Pavol Országh-Hviezdoslav

POH ru-
lezzz

P.O.H. v lese.

1.1 Regresné stromy

Predstavte si, že prídete k lekárovi a ten sa vás začne vypytovať všelijaké otázky:

• Máte diastolický krvný tlak vyšší ako 100?
• Máte v rodine niekoho kto mal problémy so srdcom?
• Športujete viac ako 60 minút týždenne?
• Máte viac ako 30 rokov?

pomocou týchto ako aj iných áno/nie otázok vás zaradí do akejsi rizikovej skupiny a môže navrhnúť
ďalší test alebo adekvátnu liečbu.

Na začiatku Vám dá tie najdôležitejšie otázky, a podľa toho ako odpovedáte Vám dáva stále
podrobnejšie a podrobnejšie otázky tak, aby čo najlepšie rozlíšil tých rizikových pacientov od menej
rizikových.

Teda lekár má akýsi receptár (v ang. guidelines), ktorým sa riadi. Jediné čo sa od Vás dozvie je
zopár áno/nie odpovedí. Je to skvelé lebo je to ohromne jednoduché.1

Zaujímavou otázkou je, či vieme nájsť nejaký systematický spôsob, ako májú byť tieto otázky
kladené. Teda ako si vybrať premennú na základe ktorej rozlišujeme pacientov (krvný tlak, problémy
so srdcom, šport, vek) a v prípade, že ide o numerickú premennú, tak ako nájsť hodnotu (100, 60,

∗E-mail: lukas.laffers@umb.sk
1Toto bulvárne zjednodušenie je len didaktickou pomôckou.
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30), ktorá nám pomôže čo najlepšie rozlišovať medzi pacientami. Ako v každej situácii v štatistike, keď
používame slovo "najlepšie"potrebujeme mať nejaký spôsob ako túto kvalitu rozlišovania kvantifikovať.

Predstavme si teraz, že chceme predikovať nejakú spojitú premennú Y , a to len na základe takýchto
áno/nie otázok týkajúcich sa regresorov X = (X1, X2, ..., Xp)

T . Našou úlohou je nájsť nejaké hodnoty
k ∈ {1, ..., p} a skalárnu veličinu c ∈ R tak, aby sme naše dáta rozdelili na 2 časti a aby nám miera
neistoty čo najviac klesla. Teda aby Y pre Xk ≥ c (časť 1) bolo výrazne rôzne ako Y pre Xk < c (časť
2). Prirodzenou mierou je porovnať pôvodné RSS a potom RSS(part1) + RSS(part2). Teda chceme
vybrať k a c tak, aby RSS(part1) + RSS(part2) bolo čo najmenšie. V oboch týchto častiach budeme
predikovať priemer Y . Sú aj iné múdre spôsoby posúdenie kvality rozdelenia do dvoch častí ale začať s
týmto znie fajn.

Teraz sme si rozdelili naše dáta na dve časti pomocou jednej áno/nie otázky. Ak sú všetky naše
premenné usporiadané to sme museli vyskúšať nie viac ako p(n − 1) kombinácií (zamyslite sa prečo)
a my sme vybrali tú najlepšiu. Dobrý začiatok. Teraz môžeme pokračovať takýmto spôsobom a dve
podčasti deliť na ďalšie časti. Toto sa dá elegantne znázorniť ako postupné vetvenie, preto ten názov -
strom.

Obr. 1: Predikcia koncentrácie atmosférického ozónu v Los Angeles v roku 1979 na základe rôznych
prediktorov. Prebraté z [Far14].

Takto si môžeme dáta rozdeliť na n rôznych častí. Toto však nie je príliš užitočné, takýto predikčný
model by dokonale predikoval v rámci našej dátovej vzorky ale veľmi zle mimo nej (malý bias ale vysoká
variancia). Takže sa treba zamyslieť, kedy vetvenie zastavíme.

Ako vetvenie zastavíme? No môžeme si zadefinovať, že požadujeme zlepšenie RSS aspoň o ε, tu ale
nie je jasné, akú zmysluplnú hodnotu by sme si mali zvoliť. Strom môžeme hľadať taký, ktorý dobre
predikuje, takže ktorý nám dá najmenšiu kros-validačnú chybu. Môžeme použiť tradičné leave-one-out
alebo k-fold kros-validáciu. K-fold kros-validácia je úspornejšia ale rozdelenie na k častí je náhodné,
preto náš strom závisí od náhodného seedu.

Iným spôsobom je nechať nariasť poriadne veľký strom a potom mu usekávať postupne vetvičky -
toto sa nazýva pruning. Budeme minimalizovať
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CC(strom) =
∑
listy i

RSSi + λ(# listov),

kde parameter λ je penalta za komplexitu stromu, podobne ako pri model selection technicke AIC.
Zo stromu veľkosti n vieme urobiť strom veľkosti n−1 tak, že spojíme susedné hrče (nodes - pozor listy
sú špeciálne nodes, a to terminal nodes), tak aby sme stratili čo najmenej informácie, čo je prirodzené.
Teraz máme receptár zmenšovania stromu tak môžeme použiť kros-validáciu, ale už len na λ, teda
vyberieme tento parameter tak, aby náš strom mal čo najmenšiu kros-validačnú chybu.

Ohromne dôležitá výhoda stromových modelov je ich jednoduchosť a názornosť. Nevýhodou je, že
nemáme v dispozícii confidenčné intervaly.

1.2 Náhodný les - mnoho náhodných regresných stromov

Regresné stromy však majú aj nejaké nevýhody. Binárna (áno/nie) nátura stromov spôsobuje, že nebudú
predikovať príliš dobre, a to najmä ak sa pozorovania nachádzajú tesne pri hranici, ktorá rozdeľuje strom
na vetvy. Takže trošku zmenené dáta nám môžu veľmi zmeniť náš regresný strom, čo je rozhodne
nežiadúca vlastnosť. Alebo ak by sme náhodne rozdelili dáta na 2 polovice, tak z každej polovice dát
nám môže vzniknúť výrazne iný strom.

Kebyže však máme veľmi veľa stromov, každý je trochu nerobustný ale potom tieto stromy sprie-
merujeme, dostaneme akýsi priemerný strom, ktorého variancia bude už výrazne nižšia.

Otázkou je, ako z jedného datasetu získať mnoho stromov. Prirodzeným nápadom je použiť boots-
trap.

Takže

• Vytiahneme si z nášho datasetu vzorku rovnakej veľkosti s opakovaním
• Na tejto vzorke urobíme strom
• Väčšinou zhruba tretinu dáta nemáme v tejto vzorke, takže túto môžeme použiť na overenie toho,

ako dobre náš strom predikuje.

Teraz máme mnoho stromov.

Tieto stromy sú však dosť podobné a presne to nechceme. My potrebujeme, aby naše stromy boli
rôzne, lebo potrebujeme variabilitu, ktorú nám rovnaké stromy neposkytnú. Znáhodníme to tak, že
dovolíme vyberať len niektoré prediktory a to ktoré. tak to bude náhodné. Týmto spôsobom v nejakých
stromoch už nie sú tie najdôležitejšie ale tým pádom aj tie menej prediktívne regresory môžu pomôcť.
Pravidlom palce je náhodne vybrať zhruba √p regresorov. Trochu menej, trochu viacej, vyberieme to
tak, aby predikcia na dátach nepoužitých na konštrukciu stromu bola čo najlepšia.
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Teraz keď potrebujeme predikovať pre novú hodnotu regresorov, tak každý strom nám dá nejakú
predikciu a urobíme priemer.

Aký veľký les je dosť veľký? Taký pre ktorý predikčná chyba už neklesá.
Nevieme však popísať efekt jednej premennej tak pekne ako v prípade lineárnej regresie. Môžeme

urobiť partial dependence metódu od Davida Freidmana, takže fixneme hodnotu prediktora na nejakú
hodnotu a nanútime ju každému nášmu pozorovaniu. Pre každé takéto pozorovanie vypočítame prediko-
vanú hodnou odozvy a spriemerujeme. Alebo môžeme zafixovať ostatné hodnoty trebárs na priemernej
hodnote.

Vľavo: predikčná chyba v závislosti od veľkosti lesa. Vpravo partial dependence metóda (plná čiara) a metóda,
kde sú ostatné premenné zafixované na priemerných hodnotách (prerušovaná čiara). Prebraté z [Far14].

Ako zistiť ktoré premenné sú dôležité. Na to máme mieru, ktorá sa nazýva importance. Zobereme
jednu premennú a náhodne ju spermutujeme. Touto mierou bude rozdiel v MSE spermutovaného da-
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tasetu mínus pôvodného. Toto použijeme len na ’out-of-bag dáta, takže na tie, ktoré neboli použité pri
konštrukcii stromov.

1.3 Klasifikačné stromy a Klasifikácia pomocou náhodného lesa

Fungujú veľmi podobne ako regresia. Len teraz namiesto RSS použijeme iné kritérium. Napríklad
devianciu, entropiu alebo najčastejšie sa používa GIni index.

Stromy sú výhodné v tom, že sa v rámci nich prirodzene pracuje s chýbajúcimi pozorovaniami. Ak
sa v rámci stromu nevieme rozhodnúť lebo informácia nám chýba, vybereme si väčšiu skupinu a hotovo.
Chýbajúce pozorovania môžeme tiež dopĺňať a pozerať ako dobre sú klasifikované v lese ale iné triky.

Stromy boli veľmi úspešné napríklad vo financiách, spamových filtroch, medicíne. Oproti neuróno-
vým sieťam sú napríklad oveľa menej náročné na výpočtovú silu.

1.4 Literatúra

Okrem tradičného [Far14] odporúčam [HTFF05], [JWHT13] a vynikajúce videá of Josha Starmera na
Youtube (StatQuest).
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