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POVZETEK 

V prispevku je predstavljen algoritem, ki na osnovi učne 

množice, klasifikacijsega drevesa in dodatnega klasifi-

katorja BB poišče množico hibridnih dreves s čim večjo 

razumljivostjo in točnostjo hkrati. Algoritem generira 

hibridna drevesa tako, da v nekaterih listih danega 

klasifikacijskega drevesa zamenja klasifikatorje 

večinskega razreda za klasifikator BB. Algoritem vrne 

le Pareto množico hibridnih dreves. 

Prispevek poleg algoritma opisuje tudi meri za 

razumljivost in točnost, postopek iskanja Pareto množice 

in dve optimizaiji osnovne različice algoritma. 

1. Uvod 

Na področju strojnega učenja algoritme za gradnjo 

klasifikatorjev iz množice učnih primerov in klasifikatorje 

same najpogosteje ocenjujemo po točnosti (zgrajenih) 

klasifikatorjev. Točnost ocenimo z merami kot so 

klasifikacijska točnost (delež pravilno klasificiranih 

primerov), površina pod ROC krivuljo, občutljivost, 

specifičnost,  natančnost (ang. precision),  priklic,  F-mera, 

idr [3]. Kadar želimo oceniti točnost klasifikatorja in 

nimamo podatkov na katerih bomo uporabljali klasifikator, 

točnost ocenimo na delu učne množice, tako da jo razdelimo 

na učno in testno ali opravimo večkratno prečno preverjanje. 

Poleg točnosti klasifikatorja je pomembna tudi njegova 

razumljivost. Uporabniki klasifikatorjem bolj zaupajo, kadar 

jih lahko vidijo v grafični obliki in razumejo njihovo 

delovanje ter naučeno znanje. Razumljivost klasifikatorja je 

ključnega pomena tudi, kadar želi uporabnik iz učnih 

podatkov izluščiti pravila oz. relacije, ki veljajo med 

napovedovanim in ostalimi atributi [3]. Med najbolj 

razumljive klasifikatorje spadajo klasifikacijska drevesa in 

odločitvena pravila ter klasifikatorji na osnovi naivnega 

Bayesa in logistične regresije, ki jih je mogoče prikazati z 

uporabo nomogramov. 

Razumljivost in točnost klasifikatorja sta si nasprotujoči 

lastnosti. Znano je, da dosegajo kompleksnejši učni 

algoritmi z močnejšim jezikom za opis relacij v učnih 

podatkih (npr. meta klasifikatorji, SVM, umetne nevronske 

mreže) višjo točnost od razumljivih klasifikatorjev. Hkrati 

pa so taki (točnejši) klasifikatorji uporabniku videti kot črna 

škatla (ang. black-box classifier, BB), ki je sicer sposobna 

točno napovedovati vrednosti novih primerov, vendar ne 

ponuja razumljive razlage za odločitve in ne opisuje relacij v 

učnih podatkih na uporabniku razumljiv način. 

Cilj algoritma, ki je opisan v tem prispevku, je 

uporabniku ponuditi pester nabor klasifikatorjev v razponu 

od najbolj razumljivih do najbolj točnih ter mu prepustiti 

odločitev o izbiri najprimernejšega klasifikatorja za njegove 

potrebe. Osnovna ideja je, da algoritem zgradi množico 

klasifikatorjev, ki so hibridi med razumljivim in točnim 

klasifikatorjem. Tudi kadar se uporabnik po pregledu 

ponujenih klasifikatorjev odloči, da bo namesto ponujenih 

hibridnih klasifikatorjev uporabil običajen klasifikator 

(maksimalno razumljiv ali točen), ima še vedno korist, saj je 

seznanjen tudi z ostalimi klasifikatorji z drugačnim 

razmerjem med razumljivostjo in točnostjo. 

V naslednjem razdelku je predstavljen formalizem za 

predstavitev in shranjevanje hibridnih klasifikatorjev. Tretji 

razdelek govori o merah točnosti in razumljivosti, ki jih 

uporablja algoritem, in o načinu primerjanja hibridnih 

klasifikatorjev po obeh kriterijih hkrati. V četrtem razdelku 

je podan splošen opis algoritma. Peti razdelek opisuje 

enostavno implementacijo algoritma, medtem ko sta v 

šestem razdelku predstavljeni metodi za izboljšanje 

učinkovitosti algoritma. V zadnjem razdelku so podani 

zaključki in ideje za nadalnje razisklave. 

2. Model za predstavitev znanja 

Osnovno struktura, s katero je predstavljeno znanje 

hibridnega klasifikatorja, je klasifikacijsko drevo. Le-to smo 

izbrali, ker so metode za gradnjo dreves zelo znane, pogosto 

uporabljane in v praksi dajejo dobre rezultate, hkrati pa so 

klasifikacijska drevesa enostavna za prikaz in razumevanje. 

Vsako notranje vozlišče drevesa vsebuje pogoj, ki primer 

glede na vrednost določenega atributa posreduje določenemu 

nasledniku v drevesu. Vsak list drevesa določa vrednost 

razreda za primere, ki zaradi vrednosti atributov pristanejo v 

tem listu. Vsak list lahko obravnavamo kot klasifikator 

večinskega razreda (ang. majority class classifier), ki vse 

primere klasificira v razred, ki je v podmnožici učnih 

primerov, ki padejo v dani list, najpogostejši.  

Formalizem za shranjevanje znanja hibridnih dreves, ki 

ga uporablja opisani algoritem, se od klasifikacijskega 

drevesa razlikuje po naslednji posplošitvi. Namesto 

klasifikatorja večinskega razreda se lahko v podmnožici 

listov drevesa pojavi nek drug klasifikator (npr. BB). 

Hibridno drevo klasificira primere, ki padejo v običajne 

liste, kot običajno drevo. Primere, ki padejo v liste z BB 

klasifikatorjem, klasificira z uporabo le-tega. V različici 

algoritma opisani v tem prispevku se v vseh hibridnih listih 

uporablja isti BB klasifikator. 

3. Kvaliteta hibridnih dreves 

V tem razdelku so opisane mere za ocenjevanje kvalitete 

hibridnih dreves, ki so rezultat obravnavanega algoritma. V 

prvem podrazdelku je opisana mera za točnost, v drugem za 

razumljivost in v tretjem za oba kriterija hkrati. 



 

3.1. Točnost hibridnih dreves 

Za oceno točnosti hibridnega drevesa k, ki jo označimo s tk, 

uporabljamo število pravilno klasificiranih primerov 

izračunano na učni množici. Ta mera usmerja algoritem k 

iskanju hibridnih dreves, ki imajo čim boljše razmerje med 

številom pravilno klasificiranih primerov in številom vseh 

klasificiranih primerov v učni množici. Razliko v številu 

pravilnih klasifikacij v listu i med klasifikatorjem 

večinskega razreda in BB klasifikatorja označimo z δi = ti,BB 

– ti,drevo. 

Menjava običajnega lista drevesa za BB list je smiselna 

samo takrat, ko je točnost BB klasifikatorja ti,BB na primerih, 

ki padejo v list i, večja od točnosti klasifikatorja večinskega 

razreda ti,drevo. Torej le za liste i, kjer velja δi > 0. 

Če v drevesu obstajajo listi, v katerih ima višjo točnost 

BB klasifikator (δi > 0), in listi, v katerih ima višjo točnost 

klasifikator večinskega razreda (δj < 0), lahko algoritem 

najde klasifikatorje, ki imajo višjo klasifikacijsko točnost od 

drevesa in od BB klasifikatorja hkrati. 

3.2. Razumljivost hibridnih dreves 

Mera za razumljivost hibridnega drevesa k, ki jo 

uporabljamo v tem prispevku in označujemo z rk, je 

enostavna, kar nam omogoča uporabo optimizacij algoritma 

predstavljenih v razdelku 6 in izpeljavo dokazov o 

smiselnosti optimizacije. Razumljivost celotnega hibridnega 

drevesa ocenimo kot povprečno razumljivost primerov iz 

učne množice. Razumljivost primerov, ki padejo v običajne 

list drevesa je po definiciji 1. Razumljivost primerov, ki 

padejo v BB liste pa je 0. Običajno drevo ima po tej meri 

maksimalno razumljivost 1, medtem ko ima drevo z enim 

samim vozliščem, v katerem je BB klasifikator, minimalno 

razumljivost 0. Mera usmerja algoritem k iskanju čim bolj 

razumljivih hibridnih dreves. Mera ni primerna za 

ocenjevanje razumljivosti dreves različne velikost, ker je 

enaka 1 ne glede na velikost drevesa, čeprav je manjše drevo 

za uporabnika lažje razumljivo od večjega. Ker pa mero 

uporabljamo le za primerjavo hibridih dreves, ki so bila z 

zamenjavo listov dobljena iz enega samega osnovnega 

drevesa, je mera intuitivna, smiselna in praktično uporabna.  

Razliko razumljivosti v listu i v katerem klasifikator 

večinskega razreda zamenjamo za BB klasifikatorja 

označimo z –Δi = Ni / N. Razlika v razumljivosti je enaka 

razmerju med številom primerov, ki padejo v list i (Ni), in 

številom vseh primerov (N), krat –1, ker gre za zmanjšanje 

razumljivosti. Vsako hibridno drevo ima torej razumljivost 

večjo ali enako 0 in manjšo od 1. Najbolj točna hibridna 

drevesa imajo lahko razumljivost večjo od 0 in so od BB 

klasifikatorja boljša v točnosti in razumljivosti hkrati. 

3.3. Množica najboljših hibridnih dreves 

Ker je cilj algoritma poiskati čim bolj točna in hkrati čim 

bolj razumljiva hibridna drevesa, je rezultat množica 

hibridnih dreves in ne le eno samo hibridno drevo. Gre 

namreč za dvokriterijski optimizacijski problem [2] v 

katerem želimo maksimirati oba kriterija (razumljivost in 

točnost). Kadar primerjamo dve hibridni drevesi ju moramo 

primerjati po obeh kriterijih hkrati in ne po vsakem kriteriju 

posebej. 

Če je hibridno drevo Si = (ti, ri) boljše ali enako 

hibridnemu drevesu Sj = (tj, rj) po obeh kriterijih in je strogo 

boljše vsaj po enem, je Si boljše od Sj. V takem primeru 

pravimo, da Si dominira nad Sj in zapišemo       

(           )  (           ). Če je hibridno drevo 

Si slabše ali enako od Sj po obeh kriterijih in vsaj po enem 

strogo slabše, je Si slabše od Sj. V takem primeru pravimo, 

da je Si dominirano in zapišemo       (         

  )  (           ). Če je Si po enem kriteriju boljše in 

po drugem slabše od Sj sta hibridni drevesi po kvaliteti 

neprimerljivi [2]. Med neprimerljivimi hibridnimi drevesi 

izbira le uporabnik, s stališča algoritma pa so vsa 

neprimerljiva hibridna drevesa enako dobra. 

Za uporabnika je zanimiva le tako imenovan Pareto 

množica hibridnih dreves. Po definiciji so v Pareto množici 

S' množice S = {Si} vsi nedominirani elementi Si množice S 

[2]. S formulo to zapišemo tako:    {              

  }. V našem primeru so v Pareto množici vsa hibridna 

drevesa, ki so med seboj neprimerljiva in za katere ne 

obstaja hibridno drevo, ki bi dominiralo nad nekim 

hibridnim drevesom v Pareto množici.  

4. Uporaba algoritma 

Cilj algoritma je poiskati in prikazati Pareto množico 

hibridnih dreves ter na zahtevo uporabnika podati izbrano 

hibridno drevo. Algoritem se osredotoča zgolj na 

kombiniranje danega klasifikacijskega drevesa z danim BB 

klasifikatorjem, ne pa z gradnjo izhodiščnega klasifika-

cijskega drevesa in BB klasifikatorja. Zato na vhodu sprejme 

učno množico, izhodiščno klasifikacijsko drevo in BB 

klasifikator, ki jih mora priskrbeti uporabnik. Pri tem je 

pomembno, da je dano klasifikacijsko drevo dovolj majhno, 

da bodo hibridna drevesa izpeljana iz njega za uporabnika 

dovolj razumljiva. Primerno velikost drevesa je mogoče 

doseči s pravilno nastavitvijo parametrov rezanja drevesa. 

Dani BB klasifikator mora biti kar se da točen. Če imajo vsi 

klasifikatorji večinskega razreda v listih danega drevesa 

višjo klasifikacijsko točnost od BB klasifikatorja, listov ni 

smiselno menjati za BB klasifikator in zato ni mogoče 

zgraditi hibridnih dreves, ki so vsaj po enem kriteriju boljša 

od izhodiščnega klasifikacijskega drevesa. Dovolj visoko 

klasifikacijsko točnost je mogoče doseči s primerno izbiro 

algoritma za gradnjo BB klasifikatorja in njegovih 

nastavitev. 

Ker je algoritem za iskanje hibridnih dreves 

kompatibilen s knjižnico algoritmov za strojno učenje Weka 

[3], obsega zagotavljanje izhodiščnega klasifikacijskega 

drevesa in BB klasifikatorja le enostavno izbiro algoritmov 

in njihovih nastavitev iz Wekine knjižnice algoritmov. 

5. Naivna implementacija 

Algoritem deluje tako, da pregleda celotno množico 

hibridnih dreves, ki nastanejo iz izhodiščnega klasifi-

kacijskega drevesa z menjavo podmnožice listov za BB 

klasifikator, in v njej poišče podmnožico nedominiranih 

hibridnih dreves (Pareto množico). Prostor preiskovanja S 

lahko predstavimo z množico {0,1} × {0,1} × … × {0,1} = 



 

{0,1}
N
, kjer je N enak številu listov v izhodiščnem drevesu, 

vrednosti 0 ali 1 pa za vsak element kartezičnega produkta 

pomenita, ali je določen list hibridnega drevesa običajen ali 

BB list. Velikost preiskovanega prostora je zato enaka 2
N
. 

Izhodiščno drevo lahko obravnavamo kot hibridno drevo in 

ga označimo z S0 ter v izbrani notaciji zapišemo kot (0,0, … 

0). Tudi BB klasifikator lahko obravnavamo kot hibridno 

drevo z oznako S2^N in zapisom (1,1, … 1). 

Iz hibridnega drevesa Si dobimo novo hibridno drevo Sj 

tako, da list l, ki je v Si običajen list, zamenjamo za BB list. 

Sj = (sj,1, sj,2, …,  sj,2^N), kjer je sj,l = 1 in sj,k = si,k za k ≠ l. Iz 

kvalitete hibridnega drevesa Si = (ti, ri)  se kvaliteta 

hibridnega drevesa Sj izračuna po naslednji formuli Sj = (ti + 

δl, ri – Δl). Zamenjava običajnega lista za BB list ima enak 

učinek na razumljivost in točnost ne glede na stanje 

izhodiščnega hibridnega drevesa (število in izbor BB listov). 

Osnovni algoritem deluje v treh korakih. V prvem 

koraku s formulami iz razdelka 3.1 in 3.2 izračuna δl in Δl za 

vsak list izhodiščnega drevesa. V drugem koraku uporabi 

popolno preiskovanje, da najde vsa možna hibridna drevesa, 

in izračuna njihove razumljivosti in točnosti z uporabo 

rezultatov iz prvega koraka. V zadnjem koraku iz množice 

hibridnih dreves izloči dominirana hibridna drevesa.  

Rekurzivni algoritem, ki se uporablja v drugem koraku, 

vodi dve množici: v prvi množici (O) so najdena in obdelana 

hibridna dreves, v drugi (T) pa najdena in še neobdelana 

hibridna dreves. Izvajanje se prične s prazno množico O, in 

množico T v kateri se nahaja le izhodiščno klasifikacijsko 

drevo S0. Algoritem (slika 1) iterativno obdeluje množico 

neobdelanih hibridnih dreves: iz vsakega neobdelanega 

hibridnega drevesa Si se zgradijo nova hibridna drevesa Sj, ki 

se jih doda v novo množico T (Ttmp), tako da se po en 

običajen list l zamenja za BB list. Po tem se hibridno drevo 

Si doda novi množici O. Če je potrebno se požene nova 

iteracija. Skupaj s hibridnimi drevesi Sj se izračunavajo in 

shranjujejo tudi podatki o njihovi razumljivosti (r) in 

točnosti (t), ki se jih izračuna s formulo opisano v prejšnjem 

odstavku. Če v množici T ni več nobenega hibridnega 

drevesa, ki se ne nahaja v množici O, se izvajanje ustavi, saj 

množica O v tem primeru že vsebuje vseh 2
N
 možnih 

hibridnih dreves iz prostora S = {0,1}
N
.  

find(O, T) { nasel = false; Ttmp = { }; 
  for (Si in T) { for (l: si,l = 0) { 
    nasel = true; Sj = Si; sj,l = 1; Sj.t = Si.t + δl ; 
    Sj.r = Si.r – Δl ; if (Sj not in Ttmp) Ttmp.add(Sj); 
    } O.add(Si); 
  } if (nasel) return find(O, Ttmp) else return O; } 

Slika 1: Rekurzivna funkcija za iskanje hibridnih dreves 

V tretjem koraku algoritem poišče Pareto množico O'. 

Najenostavnejši način za iskanje Pareto množice S' je, da za 

vsak Si   S preverimo ali v množici S obstaja kak element Sj, 

ki dominira nad Si (     ). Če takšen Sj ne obstaja, potem 

Si pripada Pareto množici S', sicer pa ne. Učinkovitejši 

algoritem je prikazan na sliki 2 in prav tako kot prvi opisani 

algoritem deluje neglede na število kriterijev. 

S' = {}; 

for (Si in S) { iDominiran = false; 
  for (Sj in S') { if (     ) S' = S' \ {Sj}; 

    else if (     ) { iDominiran = true; break;} 

  } if (iDominiran = false) S' = S' ⋃ {Si}; } 

Slika 2: Algoritem za iskanje Pareto množice 

Za dvokriterijske probleme obstaja še en učinkovit 

algoritem (slika 3). Le-ta najprej sortira vse elemente 

množice S, za katero iščemo Pareto množico S', po prvem 

kriteriju od najboljših do najslabših, kjer je prvi kriterij enak 

upošteva še drugi kriterij. Nato v enem prehodu skozi 

sortiran seznam elementov množice S najde Pareto množico 

S' [1]. Med prehodom algoritem vodi spremenljivko, ki 

predstavlja trenutno vrednost drugega kriterija, v našem 

primeru razumljivost rtmp. Ob začetku prehoda skozi sortiran 

seznam algoritem prvi element v seznamu S1 = (t1, r1) določi 

kot edini element Pareto množice S', in priredi rtmp= r1. Za 

vsak naslednji element Si, ki izpolnjuje pogoj ri > rtmp, naredi 

naslednje: element Si doda v Pareto množico S' in  nastavi 

rtmp= ri. Algoritem je prikazan na sliki 3. 

sort(S); S' = {S1}; rtmp = r1; 
for Si in S2 .. S2^N { if (ri > rtmp) { S'.add(Si); rtmp = ri ; }} 

Slika 3: Algoritem za iskanje Pareto množice (2 kriterija) 

6. Izboljšava osnovnega algoritma 

Časovna zahtevnost naivne implementacije algoritma 

narašča eksponentno z števiolom listov osnovnega drevesa 

in je enaka O(N!). Nekatera drevesa algoritem obravnava 

večkrat (pogoj if(Sj not in Ttmp) slika 1), kar je potratno. 

Kako se temu izgniti je opisano v razdelku 6.1. Prav tako se 

je mogoče izogniti pregledovanju hibridnih dreves, za katera 

je že pred izračunom njihove točnosti in razumljivosti jasno, 

da bodo dominirana. Ta izboljšava je opisana v razdelku 6.2.  

6.1. Preprečevanje večkratnih obiskov istega dreves 

V prvi iteraciji funkcije find({},{S0}) se v množico Ttmp 

doda N elementov, ker je vseh N listov v S0 običajnih listov 

in je zato vsakega mogoče zamenjati za BB list. V 

naslednjem koraku (rekurzivnem klicu) se za vsako od N 

hibridnih dreves s po enim BB listom zgradi N – 1 novih 

hibridnih dreves, saj je v vsakemu drevesu mogoče 

zamenjati N – 1 običajnih listov. V naslednjem klicu se za 

vsako drevo zgradi N – 2 hibridnih dreves in tako naprej, vse 

dokler se ne zgradi le še hibridno drevo S2^N, ki ima v vseh 

listih BB klasifikator. Zato je število pregledanih dreves 

enako N(N–1)(N–2) … (1) = N!, kar je za N > 3 več od 

števila vseh možnih hibridnih dreves (2
N
). To kaže na 

neučinkovitost naivne implementacije algoritma. 

Enostavno naštevanje podmnožic listov ni primerno, ker 

za učinkovitost izračuna točnosti in razumljivosti ter za 

pohitritev opisano v naslednjem podrazdelku potrebujemo 

zaporedje hibridnih dreves, ki je urejeno po številu BB 

listov. Naslednja zakonitost omogoča odpravo večkratnih 

obiskov hibridnih dreves in ohranja zahtevano urejenost. 

Elemente množica A = {xi} lahko uredimo z relacijo 

 (     )        , tako da jim pripišemo indekse. Z isto 

relacijo lahko uredimo tudi vsako podmnožico B ⊆ A. Vse 

podmnožice B ⊆ A lahko predstavimo z drevesom 



 

prikazanim na sliki 4, v katerem vsaka pot od korena do 

nekega vozlišča predstavlja določeno podmnožico B z 

elementi, ki jih srečamo v vozliščih na poti. Nivo zadnjega 

vozlišča na poti je enak številu elementov v pripadajoči 

množici. Vsako vozlišče, ki vsebuje element xi ima za 

naslednike le vozlišča z elementi xj za katere velja <(xi, xj).  

 
Slika 4: Del drevesa podmnožic množice A = {xi} 

Elemente drevesa na sliki 4 lahko naštejemo s klicem 

rekurzivne funkcije findSubSet({}, A), ki je prikazana na 

sliki 5. Funkcija sprejme dve množici used in unused. Prva 

množica vsebuje vse elemente, ki so bili že uporabljeni višje 

v drevesu, druga pa elemente, ki jih še lahko uporabimo 

nižje v drevesu. Funkcija e.indeks() vrne indeks elementa e, 

u.max() vrne maksimalni indeks v množici u, u.clone() vren 

kopijo množice u, u.add(e) množici u doda element e, 

u.remove(e) pa iz množice u odstrani element e. 

findSubSets(used, unused) { list = { } ;  
    for (e in unused) if (e.indeks()>used.max()) { 
        tmpList = findSubSets(used.clone().add(e), 
            unused.clone().remove(e)); 
        for (s in tmpList)  list.add(s); 
    } list.add(used); return list; }  

Slika 5: Algoritem za iskanje vseh podmnožic 

Algoritem iz slike 5 lahko priredimo za učinkovitejše 

iskanje hibridnih dreves. Listi izhodiščnega klasifikacijskega 

drevesa naj predstavljajo elemente množice A, in naj bodo 

oštevilčeni (urejeni z relacijo <(xi, xj)). S funkcijo 

findSubSet({}, A) poiščemo vse podmnožice množice A. 

Vsaka tako dobljena podmnožica predstavlja eno hibridno 

drevo, v katerem so listi izhodiščnega klasifikacijskega 

drevesa, ki so elementi množice, zamenjani za BB liste, 

ostali listi pa so listi običajnega drevesa.  

6.2. Izogibanjem neperspektivnim drevesom 

Tako kot lahko poiščemo Pareto množico hibridnih dreves 

lahko z uporabo iste relacije (dominira nad) poiščemo Pareto 

množico listov l izhodiščnega drevesa, ki jim za kriterijski 

vrednosti pripišemo razliki v točnosti δl in razumljivosti –Δl. 

Če iz hibridnega drevesa Si = (ti, ri) naredimo novo drevo Sj, 

tako da list l spremenimo v BB list je kvaliteta novega lista 

Sj = (ti + δl, ri – Δl). Ker sta ti in ri neodvisna od izbire lista l 

na kvaliteto novega hibridnega drevesa vpliva le izbor lista l. 

Kadar imamo na voljo več listov li, so zaradi naslednje 

relacije za menjavo zanimivi le nedominirani listi:    
   (           )  (           ). V iterativnem 

postopku gradnje hibridnih dreves v zaporedju, ki je urejeno 

po števili BB listov, zato ni potrebno zgraditi dreves, ki bi 

jih dobili z zamenjavo dominiranih listov. Dokaz sledi v 

naslednjem odstavku. 

Predpostavimo, da smo hibridno drevo Si dobili tako, da 

smo v izhodiščnem drevesu zamenjali neko strogo 

podmnožico nedominiranih listov in vsaj en dominiran list. 

Potem je Si zagotovo dominirano, kar lahko dokažemo tako, 

da konstruiramo novo drevo Sj, ki dominira nad drevesom Si. 

Sj konstruiramo tako, da v Si zamenjmo nek dominiran list ld 

nazaj v običajen list in nek nedominiran običajen list ln v BB 

list. Si in Sj se razlikujeta le v tem, da ima Si poleg ostalih 

zamenjanih listov zamenjan tudi list ld, medtem ko ima Sj 

poleg ostalih zamenjanih listov (istih kot Si) zamenjan tudi 

list ln. Ker velja            , smo dokazali, da je pri 

zamenjavah listov potrebno upoštevati le nedominirane liste. 

Na tem mestu je potrebno opozoriti, da množica S in 

množica S–e = S \ {e}, ki je enaka S brez nekega 

nedominiranega elementa e, nimata nujno iste Pareto 

množice. V Pareto množici S–e' se ne pojavi odstranjeni 

element e, ki je element S'.  Poleg tega se lahko v S–e' pojavi 

kak nov elment iz S–e, nad katirim dominira odstranjeni 

element e. Iz Pareto množice S' lahko hitro izračunamo 

Pareto množico S–e', tako da uporabimo algoritem iz slike 2, 

ki ga inicaliziramo tako, da v S–e', damo vse elemente S' 

razen e, in zunanjo zanko pošljemo le po elemntih množice 

S–e', nad katerimi dominira e. Še učinkoviteje lahko množico 

S–e' izračunamo z uporabo grafa tranzitivne redukcije 

relacije dominira nad ( ) ali Hassejevega diagrama. 

Množici hibridnih dreves, ki jo dobimo z opisanima 

izboljšavama, je sicer dosti manjša od množice, ki jo vrne 

osnovni algoritem, kljub temu pa še vedno lahko vsebuje 

dominirana hibridna drevesa. Dokaz bomo zaradi prostorske 

omejitve izpustili. Izboljšan algoritem kljub temu najde vsa 

Pareto optimalna hibridna drevesa. Časovna zahtevnost 

izboljšanega algoritma je eksponentna O(2
N
) vendar z 

majhno konstanto, kar omogoča hitro iskanje Pareto 

množice hibridnih dreves. Izboljšava pa ne omogoča iskanja 

Pareto množice, ki izhaja iz klasifikacijskega drevesa z 

bistveno večjim številom listov, kar pa ni omejujoče, saj so 

velika dreves nerazumljiva in zato za uporabnike opisanega 

algoritma nezanimiva. 

7. Zaključek 

V prispevku smo predstavili algoritem za iskanje Pareto 

množice hibridnih klasifikacijskih dreves po kriterijih 

točnosti in razumljivosti. Meri za točnost in razumljivost, ki 

smo jih definirali, vodita preiskovanje, dve izboljšavi  

osnovne različice algoritma, pa učinkovito omejujeta 

preiskovanje na perspektivni podprostor. V nadalnjem delu 

bomo izboljšali mero za razumljivost, uvedli hevristično 

preiskovanje in raziskali vpliv izhodiščnega klasifika-

cijskega drevesa in uporabe večih BB klasifikatorjev.  
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