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POVZETEK 

V prispevku je predstavljen algoritem, ki sprejme učno 

množico v atributnem opisu in zgradi množico 

nedominiranih hibridnih klasifikatorjev od čim bolj 

razumljivih do čim bolj točnih. Hibridni klasifikator 

deluje tako, da atributni prostor razdeli v podprostore 

(gruče učnih piremerov) in vsakemu podprostoru določi 

razumljiv (odločitveno drevo) ali točen (black-box) 

klasifikator. Delitev v podprostore poteka s pomočjo 

algoritma za hierarhično gručenje, ki uporablja posebni 

meri za razdaljo med piremeroma in med gručama, ki 

primerno usmerjata iterativni postopek gručenja. V 

zadnji fazi algoritem za iskanje nedominiranih 

hibridnih klasifikatorjev uporablja poseben algoritem, 

ki močno omeji število klasifikatorjev, ki jih je treba 

zgraditi, oceniti in primerjati po kvaliteti. 

1. Uvod 

Na algoritme strojnega učenja za gradnjo klasifikatorjev 

lahko gledamo kot na algoritme za iskanje po prostoru 

klasifikatorjev. Ker so ti prostori običajno preveliki, da bi jih 

lahko izčrpno preiskali, se za usmerjanje algoritma 

uporabljajo določene hevristike. Pristranskost hevristike 

(ang. search-bias) vpliva na vrstni red in smer preiskovanja. 

Ker je cilj najti klasifikator, ki se čim bolj sklada z učnimi 

primeri in čim bolje napoveduje razred še ne videnih 

primerov, se najpogosteje uporabljajo hevristike, ki strmijo k 

čim večji točnosti klasifikatorja.  

Za uporabnika je poleg točnosti pomembna tudi 

razumljivost klasifikatorja, ker ljudje razumljivim 

klasifikatorjem zaupajo bolj kot nerazumljivim. Prav tako je 

razumljivost klasifikatorja zelo pomembna, kadar uporabnik 

želi razumeti učne podatke s pomočjo klasifikatorja, ki 

opisuje relacije v učnih podatkih.  

Razumljivost in točnost sta kriterija, ki si nasprotujeta: 

bolj kot je klasifikator razumljiv slabšo točnost ima in 

obratno. V tem prispevku je predstavljen algoritem, ki ob 

gradnji klasifikatorjev upošteva oba kriterija hkrati in 

uporabniku ponudi paleto hibridnih klasifikatorjev od čim 

bolj točnih do čim bolj razumljivih. Cilj opisanega algoritma 

je razdeliti atributni prostor (oz. učno množico) v: 

podprostore (oz. gruče) znotraj katerih so si učni primeri 

zelo podobni in jih je mogoče klasificirati z lahko 

razumljivimi klasifikatorji; in podprostore (oz. gruče) 

znotraj katerih razumljivi kalsifikatorji ne dosegajo visoke 

točnosti ter je za njih edino smiselno uporabiti kompleksne 

klasifikatorje, ki dosežejo visoko klasifikacijsko točnost. 

Za primer si oglejmo učno množico na sliki 1, kjer vsaka 

od osi predstavlja vrednost enega od dveh atributov, znak pa 

predstavlja razred, ki ga želimo napovedati (krog ali 

kvadrat). Vidimo, da je levi in spodnji del učne množice na 

sliki 1 mogoče pojasniti oz. klasificirati npr. z razumljivimi 

odločitvenimi drevesi. Klasifikacija desnega zgornjega dela 

učne množice na sliki 1 z relativno majhnim odločitvenim 

drevesom ali podobno razumljivim klasifikatorjem pa 

povzroči nizko klasifikacijsko točnost, zato je na tem delu 

atributnega prostora smiselno uporabiti kompleksnejši 

klasifikator in na račun tega izgubiti nekaj razumljivosti. 

Algoritem, ki je predstavljen v tem prispevku, skuša 

samodejno razdeliti atributni prostor v smiselne podporstore 

(kot v zgornjem primeru) in vsakemu od njih prirediti 

primeren klasifikator: razumljiv, če ima dovolj visoko 

točnost, sicer pa black-box. 

 
Slika 1: Primer učne množice 

 V drugem razdelku je predstavljen predlagan algoritem, 

ki učinkovito dosega zgoraj opisan cilj. Razdelek 2.1 

vsebuje kratek oris algoritma, naslednji podrazdelki pa 

podrobno opisujejo algoritem in razloge za izbiro hevristik. 

V tretjem razdelku so predstavljeni prvi eksperimentalni 

rezultati opisanega algoritma. V zadnjem razdelku so podani 

zaključki in ideje za nadaljnjo delo. 

2. Algoritem 

Ta razdelek opisuje delovanje predlaganega algoritma za 

gradnjo množice hibridnih klasifikatorjev s pomočjo 

hierarhičnega gručenja. Prvi podrazdelek oriše celoten 

algoritem, drugi podrazdelek opisuje podrobnosti v zvezi s 

hierarhičnim gručenjem in merami podobnosti med primeri 

in gručami, tretji podrazdelek opisuje podrobnosti ostalih 

korakov algoritma. 

A1

A2



 

2.1. Oris algoritma 

Psevdokoda algoritma za gradnjo množice hibridnih 

klasifikatorjev na osnovi hierarhičnega gručenja je prikazana 

na sliki 2. V prvem koraku algoritem uporabi aglomerativno 

hierarhično gručenje učnih primerov za gradnjo hierarhije 

gruč (slika 4), ki delijo atributni prostor v posamezne 

podprostore. Pri združevanju gruč algoritem skuša najprej 

združiti gruče, ki so si blizu v atributnem prostoru (učni 

primeri imajo podobne vrednosti atributov) in je primere v 

združenih gručah mogoče klasificirati z razumljivim 

klasifikatorjem z visoko točnostjo.  

1 S hierarhičnim gručenjem razdeli atributni prostor. 
2 Za velike gruče zgradi klasifikatorja (drevo, BB). 
3 Hierarhijo prereži na smiselnih višinah. 
4 Za vsako višino: { 

zgradi vse možne klasifikatorje tako da v listih 
izbereš drevo ali BB. } 

5 Obdrži le nedominirane klasifikatorje. 

Slika 2: Psevdokoda predlaganega algoritma 

V drugem koraku algoritem vsaki gruči, ki vsebuje 

dovolj veliko število primerov, priredi dva klasifikatorja: 

enega, ki strmi k čim večji razumljivosti (klasifikacijsko 

drevo), in drugega, ki strmi k čim večji točnosti (black-box 

klasifikator (BB)). Za gradnjo razumljivih klasifikatorjev 

trenutna različica algoritma uporablja algoritem C4.5, ki 

gradi odločitvena drevesa. Za gradnjo točnih klasifikatorjev 

lahko uporabnik izbere katerikoli drug algoritem iz 

programskega paketa Weka [5], ki je primeren za 

klasifikacijo zahtevnejših delov atributnega prostora.  

V tretjem koraku algoritem zgrajeno hierarhijo prereže 

na smiselnih višinah, tako da obdrži le vrh hierarhije, ki 

predstavlja delitev atributnega prostora v posamezne 

podprostore. Slika 5 kaže enega od možnih prerezov 

hierarhije iz slike 4. Hierarhije ni smiselno prerezati 

prenizko, ker s tem dobimo delitev, ki vsebuje veliko število 

podprostorov za katere so klasifikatorji naučeni na 

premajhnih učnih množicah, kar povzroči preveliko 

prileganje učni množici (ang. overfitting), preveliko 

kompleksnost in s tem premajhno razumljivost hibridnega 

klasifikatorja in veliko verjetnost napačne klasifikacije 

zaradi prevelikega števila podprostorov (oz. gruč). 

V četrtem koraku algoritem za vsako smiselno delitev 

atributnega prostora v podprostore (gruče) pridobljeno v 

tretjem koraku zgradi vse možne hibridne klasifikatorje, 

tako da uporabi vse možne kombinacije prireditve 

razumljivega ali točenega klasifikatorja vsaki od gruč. Slika 

6 prikazuje vseh 16 možnih kombinacij za delitev v 4 gruče. 

V zadnjem koraku algoritem oceni točnost in 

razumljivost vseh najdenih hibridnih klasifikatorjev in kot 

rezultat vrne le klasifikatorje, ki so nedominirani v prostoru 

razumljivosti in točnosti. Nedominiran klasifikator C je tak, 

za katerega ne obstaja noben drug klasifikator, ki bi bil 

hkrati bolj točen in bolj razumljiv od C [1]. 

2.2. Hierarhično gručenje 

Za hierarhično gručenje učnih primerov se uporablja 

algoritem za aglomerativno hierarhično gručenje prikazan na 

sliki 3. Algoritem uporablja matriko D v kateri vsak elemnt 

Di,j predstavlja razdaljo med gručama i in j ter seznam C v 

katerem so shranjene trenutne gruče. Algoritem inicializira 

seznam C tako, da vanj doda vsak učni primer kot ločeno 

gručo. V matriki D so po inicializaciji razdalje med 

posameznimi primeri. V vsakem koraku algoritem poišče 

gruči Ci in Cj, ki sta si najbliže (d(Ci,Cj) ≤ d(Ck,Cl), k,l ϵ 

{1..N}\{i,j}), ter ju združi v novo gručo Cnov. Nato iz 

množice C odstrani gruči Ci in Cj ter doda gručo Cnov. Iz 

matrike D odstrani i-to in j-to vrstico in stolpec ter doda 

novo vrstico in stolpec, ki predstavlja razdalje med novo 

gručo Cnov in ostalimi gručami v seznamu C. Algoritem se 

izvaja, dokler ne ostane ena sama gruča v kateri so združeni 

vsi učni primeri. Primer rezultat hierarhičnega gručenja je 

prikazan na sliki 4. 

Di,j = d(Ii,Ij);  //v tabelo razdalj dodaj razdalje gruč 
C = {new Gruča(Ii); i = 1 .. N},  //seznam gruč 
št_G = N;  //trenutno št. gruč 
while (št_G >1) { 
 (Ci,Cj) =najdiMin(D);  //najdi najbliižji gruči 
 Cnov = združi(Ci,Cj);  //združi gruči Ci in Cj v Cnov 
 C = C – Ci – Cj + Cnov;  //posodobi množico C 
 D = posodobi(D);  //izračunaj nove razdalje  
} 

 Slika 3: Algoritma za hierarhično gručenje 

 
Slika 4: Rezultat gručenja je hierarhija učnih primerov 

Pri delovanje algoritma za gručenje sta ključnega 

pomena meri razdalje med dvema primeroma in razdalje 

med dvema gručama. V naslednjih dveh podrazdelkih so 

opisane mere, ki se najpogosteje uporabljajo pri 

hierarhičnem gručenju, ter njihove slabosti in novi meri 

razdalj, ki jih uporablja opisani algoritem. 

2.2.1. Razdalja med primeri 

Vsak primer lahko opišemo kot vektor v atributnem 

prostoru. Elementi vektorja so realna števila, ko gre za 

numerične atribute, ali elementi neurejene končne množice, 

ko gre za nominalne atribute. Razdalja med primeroma a in 

b je torej razdalja med vektorjema (a1, a2, …, an) in (b1, b2, 

…, bn) , ki opisujeta primera. Najpogosteje uporabljene mere 

razdalje med dvema vektorjema so npr. Euklidska, 

Manhattanska in Hammingova. 

Euklidska razdalja med vektorjema a in b je definirana 

kot ‖   ‖  √∑ (     )
 

 . Za naše potrebe ni 

primerna zaradi naslednjih treh razlogov. Numerični atributi 

z večjim razponom vrednosti k skupni razdalji prispevajo 

bolj kot numerični atributi z manjšim razponom vrednosti. 

Mera ne definira razdalje med nominalnimi atributi;  



 

preprosta rešitev je, da za razdaljo med nominalnima 

atributoma z enakima vrednostma določimo 0, med 

atributoma z različnima vrednostma pa 1. Prav tako je 

standardno definicijo Evklidske razdalje potrebno dopolniti 

za primer v katerem vrednost atributa vsaj enega primera ni 

znana: v tem primeru lahko postopamo, kot da atributa sploh 

ne bi bilo, vendar so potem razdalje med primeri, ki imajo 

manjkajoče vrednosti, manjše kot razdalje med primerljivimi 

primeri brez manjkajočih vrednosti. 

Manhattansak razdalja med vektorjema a in b je 

definirana kot ‖   ‖  ∑ |     |  in ima iste 

pomanjkljivosi kot Evklidska razdalja. Razlikuje se le v tem, 

kako so kombinirane razdalje med komponentami vektorjev: 

Manhattanska razdalja uporablja vsoto absolutnih razlik, 

Evklidska pa koren iz vsote kvadratov razlik. Evklidska 

mera zato v primerjavi z Manhattansko upošteva večje 

razlike med vrednostma istoležnih atributov močneje (x
2
>|x|, 

|x|>1). 

Hammingova razdalja med vektorjema a in b je 

definirana kot ‖   ‖  ∑  (     )  , kjer je 

 (   )                     . Hammingova razdalja je 

najbolj primerna za ocenjevanje razdalje med primeri z 

nominalnimi atributi. Za ocenjevanje razdalje med primeri z 

numeričnimi atributi pa ni primerna, ker so po tej meri vse 

vrednosti atributov, ki niso povsem enake, med seboj 

oddaljene za 1. V praksi to pomeni, da že sam šum, ki je 

prisoten v učni množici, močno prispeva k razdalji med 

numeričnimi atributi. Prav tako ima mera enake težave z 

manjkajočimi vrednostmi, kot ostali dve predstavljeni meri. 

Poleg predstavljenih mer se pogosto uporabljajo tudi 

druge, kot so maksimalna, cosinusna ali Levenshteinova 

razdalja. Ker imajo pogosto uporabljene mere naštete 

slabosti, smo definirali novo mero razdalje, ki primerno 

obravnava numerične in nominalne atribute ter manjkajoče 

vrednosti in ki ni odvisna od razpona vrednosti numeričnih 

atributov. Mero razdalje med učnima primeroma a in b smo 

definirana kot : 

‖   ‖  
 

           
∑  (     )

  *         +

 

kjer je za numerične atribute i 

 (     )      {
|     |

  
  } 

in za nominalne atribute i  

 (     )    (     ). 

Uporabnik sam določi mejno vrednost oz. 

normalizacijskjo konstanto ci za vsak numeričen atribut. 

Smiselne vrednosti za ci so na primer varianca atributa i v 

učni množici ali povprečna absolutna razdalja vrednosti 

atributa i od povprečne vrednosti atributa i v učni množici. 

2.2.2. Razdalja med razredi 

Poleg mere razdalje med primeri je potrebno definirati tudi 

postopek za izračun razdalje med grupami, ki vsebujejo več 

kot en primer. V literaturi se najpogosteje uporabljajo min, 

max in average mere s katerimi dosežemo t.i. single-, 

complete, in average-linkage gručenje. 

Minimalna razdalja med grupama A in B je definirana 

kot    (   )     
       

* (   )+, kjer je d(a,b) neka 

mera razdalje med primeroma a in b. Minimalna razdalja za 

naše potrebe ni primerna, ker povzroči gradnjo “dolgih in 

ozkih” gruč. Maksimalna razdalja med grupama A in B je 

definirana kot    (   )     
       

* (   )+. Slabost te 

mere je, da daje prevelik pomen primerom, ki ležijo daleč od 

večine ostalih primerov v gruči. Najbolj primerna mera, ki 

se pogosto uporablja, je tako povprečna razdalja, ki je 

definirana kot  

 (   )   
 

|   |
∑∑ (   )

      

 

Povprečna razdalja sicer teži k gradnji lokalno omejenih 

gruč, vendar pri združevanju gruč ne upošteva drugega 

želenega kriterija: podobnosti gruč v smislu delovanja 

klasifikatorja oz. razumljivosti klasifikatorja v združeni 

gruči. Zaradi tega opisan algoritem za združevanje gruč 

uporablja naslednjo mero razdalje med grupama A in B:  

    (   )  {

 (   )  |   |   
 (   )   (   )   (   )

     (   )       (   )        
 

Kjer je  

 (   )    
     (  ( ))       (  ( )) 

|   |
 

Predlgana mera za združevanje gruč z majhnim številom 

primerov uporablja povprečno razdaljo, za združevanje gruč, 

ki so dovolj velike, da je na njih mogoče zanesljivo naučiti 

klasifikatorje, pa ji prišteje povprečno klasifikacijsko napako 

klasifikatorja za grupo A na primerih iz grupe B in 

klasifikatorja za grupo B na primerih iz grupe A. 

2.3. Iskanje nedominirahin klasifikatorjev 

V drugem koraku algoritma se hierarhija gruč prereže na 

smiselnih višinah, tako da iz celotne hierarhije vzamemo le 

vrhnji del, kot je npr. prikazan na sliki 5. Hierarhije ni 

smiselno odrezati prenizko, ker bi tako dobili preveč gruč, 

kar bi pomenilo preveliko kompleksnosti hibridnega 

klasifikatorja, hkrati pa bi bilo veliko gruče vsebovalo 

premalo učnih primerov, da bi v njih lahko zgradili 

zanesljive klasifikatorje. Maksimalno število gruč naj bo 

manjše od ~10 in v večini gruči naj bo vsaj približno 10 % 

ali več učnih primerov iz celotne učne množice. 

 
Slika 5: Primer prereza hierarhije iz slike 4 

 Ko s prerezom hierarhije razdelimo učno množico v 

gruče, lahko vsaki gruči priredimo razumljiv ali točen 

klasifikator. Če je v razdelitvi n gruč je število vseh možnih 

hibridnih kalsifikatorjev za dano razdelitev atributnega 

prostora 2
n
, kar ni zanemarljivo. Na sliki 6 je prikazana 

množica hibridnih klasifikatorjev za primer, ko je atributni 



 

prostor razdeljen v 4 gruče. Na sliki trikotnik predstavlja 

odločitveno drevo, črn kvadrat predstavlja t.i. black-box 

klasifikator, sivo ozadje pa označuje nedominiran 

kalsifikator. Za iskanje nedominiranih hibridnih 

klasifikatorjev uporabimo algoritem [2], ki na učinkovit 

način generira nedominirane klasifikatorje in mu zato ni 

potrebno pregledati vseh 2
n
 možnosti. 

 

Slika 6: Množica hibridnih klasifikatorjev 

3.  Rezultati 

Opisan algoritem smo preizkusili na štirih standardnih učnih 

množicah Iris, Lenses, Weather in Labor iz UCI ML 

repozitorija [4]. Za vsako od štirih učnih množic je 

algoritem odkril hibridne klasifikatorje, ki se po točnosti 

lahko primerjajo s pogosto uporabljenimi algoritmi, kot so 

naivni Bayes, odločitvena drevesa in metoda podpornih 

vektorjev. Razumljivost hibridnih klasifikatorjev je bila vsaj 

taka kot (pogosto pa je celo prekašala) razumljivost 

odločitvenih dreves s primerljivo točnostjo dobljenih z 

algoritmom C4.5 [3].  

 
Slika 7: Hibridni klasifikator s tremi podprostori za učno 

množico Iris 

 

Slika 8: Odločitveno drevo (C4.5) za učno množico Iris 

Na sliki 7 je prikazan hibridni kalsifikator za učno 

množico Iris, ki atributni prostor razdeli v tri gruče. V dveh 

gručah se uporablja odločitveno drevo z enim samim listom, 

v tretji gruči pa odločitveno drevo z le dvema listoma. 

Skupno število listov je torej manjše od števila listov 

odločitvenega drevesa, ki ga zgradi algoritem C4.5 (slika 8), 

pri tem pa je klasifikacijska točnost hibridnega klasifikatorja 

višja od točnosti odločitvenega drevesa.  

4. Zaključek 

V prispevku je predstavljen algoritem za gradnjo množice 

hibridnih klasifikatorjev na osnovi hierarhičnega gručenja. 

Cilj algoritma je uporabniku ponuditi paleto kalsifikatorjev 

od čim bolj točnih do čim bolj razumljivih. To doseže z 

delitvijo atributnega prostora v podporstore in izbiranjem 

primernega klasifikatorja za posamezen podprostor: 

klasifikator za določen podporostor je lahko razumljiv ali 

točen.  

Za določanje primernih podprostorov algoritem 

uporablja aglomerativno hierarhično gručenje. H gradnji 

primernih gruč ga usmerjata posebej za ta namen določeni 

meri razdalje med primeroma in med gručama primerov. Za 

izbiro med razumljivim in točnim klasifikatorjem 

podporstora v zadnji fazi algoritma je uporabljen učinkovit 

algoritem, ki se izogne pregledovanju vseh možnih 

kombinacij [2].  

Prvi testi algoritma na standardnih učnih množicah 

kažejo, da algoritem dosega točnost, ki je primerljiva z 

najpogosteje uporabljenimi algoritmi za strojno učenje, in 

razumljivost, ki je pogosto boljša od razumljivosti 

odločitvenih dreves s primerljivo točnostjo zgrajenih z 

algoritmom C4.5. Poleg tega algoritem uporabniku omogoča 

lažje razumevanje zakonitosti v učnih podatkih, saj jih 

razdeli v podskupine, v katerih je mogoče hitro opaziti 

povezavo med vrednostmi atributov in razredom. 

V nadaljnjem delu nameravamo algoritem bolj temeljito 

preizkusiti na večjem številu učnih množic ter odkriti 

morebitne pomanjkljivosti in jih odpraviti. Prav tako se 

ponuja obilo možnosti za preizkušanje različnih mer razdalj 

med primeroma in med gručama ter odpravo morebitnega 

prevelikega prileganja zgrajenih klasifikatorjev učnim 

podatkom. Predvidena je tudi izboljšava uporabniškega 

vmesnika in izboljšanje integracije z obstoječimi 

programskimi paketi za strojno učenje kot je npr. Weak. 
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