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S pomoèjo lupine DEX smo izdelali ekspertni sistem za napovedovanje uspenosti zakljuèka olanja na doloèeni srednjeolski smeri. Bazo
znanja smo sestavili »roèno« na podlagi ekspertnega znanja in zakonitosti uènega uspeha, ki smo jih odkrili s postopki rudarjenja na bazi
podatkov o dijakih. Validacija modela je pokazala zadovoljivo napovedno toènost za poskusno uporabo. Za nadaljnji razvoj predlagamo
predvsem uporabo odloèitvenih dreves.
Kljuène besede: napovedovanje uènega uspeha, odkrivanje znanja iz podatkov, rudarjenje podatkov, ekspertni sistemi, hierarhièni
odloèitveni modeli

1. Uvod
Uèna uspenost je odvisna od usklajenosti posameznikovih
lastnosti z zahtevami ole, zato problem neuspenosti v
srednji oli (S) izvira predvsem iz neustrezne izbire ole. O
izbiri ole in poklica govorijo tevilne teorije (Rodiæ, 1980;
Branèiæ, 1986), nanjo pa lahko gledamo tudi kot na proces
veèparametrskega odloèanja, v katerem zaradi negotovosti
vedno obstaja tveganje, da bo izbor nekvaliteten.
Za kakovosten izbor S uèenci nujno potrebujejo
strokovno pomoè (Oman, 1976; Rodiæ, 1980). Za izobraevalno
in poklicno svetovanje pri nas skrbijo predvsem olske
svetovalne slube, v katerih pa je premalo svetovalcev za
kvalitetno svetovanje (Resman in dr., 1999). Sistematièno
zbranih podatkov o izvajanju izobraevalnega svetovanja ni.
Ocena ustreznosti uèenèeve izbire je najpogosteje intuitivna.
Za primerno ukrepanje, ki naj bi prepreèilo uèno neuspenost,
je v èasu vpisa in prijave na S e prepozno (Lapajne, 1984).
Svetovalci lahko dijaka samo opozorijo na neustreznost izbire
(èe tako ocenjujejo na podlagi skromnih podatkov), vendar
dijaki le redko posluajo opozorila. Svetovalci potrebujejo
orodje, s katerim bi razumljivo in zanesljivo napovedali
uspenost zakljuèka olanja.
Napoved uènega uspeha omogoèa prepreèevanje
neuspeha (Lapajne, 1984), s èemer posredno zmanjujemo
tudi mnoge nezaelene drubene pojave, kot so:
nezaposlenost, delikventnost, narkomanija, suicidalnost,
razliène oblike nasilja (Resman in dr., 1999; Dryden in Vos,
2001). olske ocene lahko sluijo kot prediktorji bodoèega
uènega uspeha, pri èemer viino uspeha doloèajo predmeti,
v katerih so uèenci najibkeji »naèelo najibkejega èlena
verige« (Lapajne, 1984). Na splono je uèni uspeh odvisen
od interakcije fiziènih, fiziolokih, socialnih in psiholokih
dejavnikov uèenja (Musek in Peèjak, 1995), o katerih svetovalci
nimajo veliko podatkov in jih pogosto tudi ne znamo natanèno
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izmeriti. Zato je pri napovedovanju uspenosti zakljuèka
olanja nujno potrebno veèparametrsko ocenjevanje po
kakovostnih kriterijih.
Ekspertni sistemu (ES) so raèunalniki programi, ki
delujejo podobno kot èloveki eksperti in podpirajo proces
odloèanja (Schoen in Sykes, 1987; Mallach 1994; Jereb in dr.,
1997; Nilsson, 1998; Pivec in Rajkoviè, 1998). Lahko jih
razvijemo s pomoèjo programskih jezikov ali pa z uporabo
lupin (Dutta, 1993; Mallach, 1994). Pred uporabo jih moramo
nujno validirati in verificirati (Schoen in Sykes, 1987; Mallach,
1994; Kononenko, 1997). Bazo znanja za ES lahko sestavimo
»roèno« ali pa jo izgradimo avtomatsko z uporabo metod
strojnega uèenja na bazi preteklih podatkov. Doloèena znanja
in zakonitosti lahko pridobimo tudi z rudarjenjem podatkov.
Odkrivanje znanja iz podatkov (KDD  Knowledge Discovery
from Data) je netrivialen proces odkrivanja implicitnega, doslej
neznanega in potencialno uporabnega znanja iz podatkov,
rudarjenje podatkov (DM  Data Mining) pa je faza tega
procesa, v kateri dejansko pride do odkrivanja znanja (Han in
Kamber, 2001). Eden glavnih namenov KDD je odkrivanje
pravil, ki omogoèajo napovedovanje prihodnjih primerov
(Michalski in Kaufman, 1998; Bohanec in dr., 2000; Brumen in
dr., 2000). Baze podatkov o dijakih skrivajo zakonitosti uènega
uspeha, ki jih lahko uporabimo tudi za izgradnjo ES za
napovedovanje uspenosti zakljuèka olanja.
Med najpomembnejimi metodami DM avtorji (npr.
Bohanec, 2001) navajajo: statistiène metode, vizualizacijo
podatkov, metode strojnega uèenja (npr. gradnja odloèitvenih
dreves in hierarhiènih modelov), asociacijska pravila in
razvrèanje v skupine. Odloèitvena drevesa se pogosto
uporabljajo za reevanje problemov klasifikacije in predikcije
(Mitchell, 1997). Odloèitveno drevo je sestavljeno iz: 1)
notranjih vozliè, ki ustrezajo pogojem, 2) vej, ki ustrezajo
podmnoicam vrednosti atributov in 3) listov, ki ustrezajo
razredom (Kononenko, 1997; Mitchell, 1997; Michalski in

Organizacija, letnik 35

Razprava

Kaufman, 1998; Brumen in dr., 2000). Nove primere
klasificiramo tako, da od korena potujemo navzdol po
ustreznih vejah, sledimo pogojem v notranjih vozlièih in
pridemo do lista, ki klasificira primer (Kononenko, 1997;
Mitchell, 1997; Brumen in dr., 2000 ). Metoda HINT temelji na
metodi funkcijske dekompozicije (Ashenhurst, 1952; Curtis,
1962) in se lahko uporablja za avtomatizirano konstrukcijo
hierarhiènih odloèitvenih modelov tipa DEX (Bohanec in dr.,
2000). Razvrèanje v skupine primere razvrsti po
»podobnosti« (Bohanec, 2001), tako da so objekti znotraj
skupin èimbolj podobni in objekti razliènih skupin èimbolj
razlièni (Ferligoj, 1989). Omogoèa redukcijo in zgoèevanje
podatkov, olaja pregledovanje in doloèitev tipologije
(Ferligoj, 1989; Vieira, 2000).
Cilj raziskave je bil s pomoèjo lupine ES DEX izdelati
veèkriterijski model za napovedovanje uspenosti zakljuèka
olanja po doloèenem izobraevalnem programu, ga ustrezno
validirati, pokazati njegove prednosti, slabosti, prilonosti in
pasti ter uporabnost v praksi. Znanje za bazo ES smo zagotovili
predvsem s pomoèjo postopkov rudarjenja na bazi podatkov
o dijakih.

2. Metodologija
2.1 Odkrivanje znanja v podatkih
in rudarjenje podatkov
Metode KDD smo uporabili za odkrivanje zakonitosti uènega
uspeha. Delo je potekalo po fazah procesa KDD: 1. priprava
podatkov, 2. rudarjenje, 3. interpretacija, vrednotenje in
predstavitev (Han in Kamber, 2001).
Kot vir smo uporabili baze podatkov o dijakih, izdelane v
eni od slovenskih S, v programu Evidenca 3 (Galle, 1996),
kot orodje za njihovo pripravo pa SQL Server 2000. Po pripravi
so imeli vsi dijaki (N = 1794) zbrane vsaj podatke, znane pred
vpisom in podatke zakljuèka olanja. Atributom, ki jih
poznamo pred vpisom v S (npr. spol, datum rojstva, uspeh
O...), sledijo podatki in ocene po zaporednih letnikih S.
Izdelali smo tudi podbazo dijakov s popolnimi podatki za vse
letnike olanja (N = 889). Uspenosti zakljuèka olanja dijaka
smo izrazili v petih kategorijah, ki pomenijo:
n 5 = v 4 letih je zakljuèil olo s prav dobrim ali odliènim
uspehom
n 4 = v 4 letih je zakljuèil olo z dobrim ali zadostnim
uspehom
n 3 = v 5 - 6 letih je zakljuèil olo s pozitivnim uspehom
n 2 = po 1 - 2 letih je prekinil olanje z negativnim uspehom
ali kot neocenjen
n 1 = po 3 ali veè letih je prekinil olanje z negativnim
uspehom ali kot neocenjen.
Izbira ustreznih metod in tehnik DM je zelo pomembna
(Babiæ in Paveiæ, 1999; Brumen in dr., 2000; Witten in Frank,
2000). Uporabili smo statistiène metode, vizualizacijo in
razvrèanje v skupine in dve metodi strojnega uèenja: gradnjo
odloèitvenih dreves in gradnjo hierarhiènih modelov HINT.
Rezultate smo interpretirali, vrednotili in predstavljali sproti.
Pri statistiènih rezultatih smo se opirali zlasti na standardni
odklon, interval zaupanja in mere povezanosti, pri
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odloèitvenih drevesih in modelih HINT pa na klasifikacijsko
toènost (preèno preverjanje 10. reda) in velikost modelov.
Povsod smo preverili tudi razumljivost, smiselnost, novost
in uporabnost rezultatov.
DM smo prièeli z ugotavljanjem osnovnih statistik vzorca
(deskriptivne statistike, frekvenène porazdelitve),
povezanosti med spremenljivkami (koeficienti rang korelacije,
test hi-kvadrat, koeficienti kontingence), razvrèanjem v
skupine in vizualizacijo v programu SPSS (SPSS Inc.). Sledila
je gradnja klasifikacijskih odloèitvenih dreves, pri katerih je
razred diskretna spremenljivka. (Kononenko, 1997). Gradili
smo jih s programom Weka (University of Waikato), z uporabo
algoritma J4.8 (Witten in Frank, 2000), verzijo Quinlanovega
algoritma C4.5 (Quinlan, 1993). Osnovno odloèitveno drevo
smo zgradili iz vseh atributov, zatem pa e razlièna odloèitvena
drevesa na podlagi ekspertne, strojne in pragmatièno-strojne
izbire najboljih atributov. Z Weka smo dijake razvrstili na 3,
4, in 5 skupin po metodi voditeljev. S programom Orange
(Zupan in Demar, 2001) smo gradili modele HINT. Uporabili
smo nenadzorovano dekompozicijo po metodi minimalne
napake, s privzeto velikostjo mnoice 2.

2.2 Izgradnja in validacija ekspertnega sistema
Veèparametrski odloèitveni model smo zgradili s pomoèjo
DEX  lupine ES za veèparametrsko odloèanje (Rajkoviè in
Bohanec, 1988; Bohanec in Rajkoviè, 1995). Hierarhièni
odloèitveni model DEX lahko razvijemo »roèno« ali pa z
uporabo strojnega uèenja, kot je npr. metoda HINT (Bohanec
in dr., 2000). V nalogi smo uporabili kombinacijo obeh
pristopov. Model je bil razvit »roèno«, na podlagi ekspertnega
znanja in znanja dobljenega s postopki rudarjenja. Za
validacijo modelov smo uporabili del prvotne baze - 10%
sluèajni stratificirani vzorec. Toènost napovedi modelov smo
primerjali s toènostjo èlovekega eksperta in odloèitvenih
dreves.

3. Rezultati rudarjenja podatkov
Statistièni rezultati so pokazali, da so izbrani numerièni atributi
ustrezni za napovedovanje, da je dijake razliènih smeri
izobraevanja potrebno obravnavati loèeno, podprli pa so
tudi opredelitev uspenosti zakljuèka olanja. Pokazalo se je,
da so mlaje generacije nekoliko manj vztrajne in hitreje
opustijo olanje kot stareje. Najveè dijakov redno zakljuèi
olanje z dobrim ali zadostnim uspehom (apriorna
klasifikacijska toènosti 51,2%), vendar pa dobrih 20% dijakov
olanja ne zakljuèi uspeno.
Najvijo klasifikacijsko toènost so dosegla drevesa,
zgrajena iz vseh atributov (99,4%) in iz strojno izbranih
atributov (nad 95%), vendar so ta praktièno neuporabna, saj
vkljuèujejo mnoge atribute, ki so znani ele proti koncu olanja,
ko je napoved prepozna. Ker je klasifikacijska toènost dreves,
dobljenih z ekspertno in pragmatièno-strojno izbiro, praktièno
enaka, smo se odloèili za uporabo dreves iz ekspertno izbranih
atributov. Razlièni poskusi zvianja njihove klasifikacijske
toènosti so pokazali, da najvijo klasifikacijsko toènost
dosegajo drevesa, zgrajena na podbazi z ozirom na smer
509
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olanja. Klasifikacijska toènost dreves iz 16 atributov, ki jih
poznamo pred vpisom v S, je okrog 60%, klasifikacijska
toènost dreves iz 30 atributov, ki jih poznamo do konca 1.
letnika S, pa okrog 70%. Napovedi uspenosti e ne
izkljuèujejo neuspenosti, medtem ko napovedi neuspenosti
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dopuèajo le malo monosti za drugaèen izhod. Med atributi,
znanimi do vpisa, ima najveèjo napovedno moè zakljuèni uspeh
O, med atributi, znanimi do konca 1. letnika, pa konèni uspeh
1. letnika. Za primer je prikazano samo najbolje drevo iz 30
atributov za smer »L« (slika 1).

Slika 1: Najbolje drevo iz 30 atributov za smer »L« (n = 468, KT = 69,7%).
Razvrèanje v skupine je pokazalo, da se slabi uèenci v
O pogosteje vpisujejo na manj zahtevno smer, uèenci iz
velikih mest pa imajo vije izobrazbene aspiracije. Na splono
je uspeh 1. letnika S moèno povezan z opravièeni in
neopravièeni izostanki ter za oceno do dve niji od zakljuènega
uspeha O. Splona uspenost dijakov 1. letnika je nizka,
veèinoma nezadostna do dobra, prav dobri in odlièni pa so
zelo redki.
Klasifikacijska toènost s HINT zgrajenih modelov je bila
nizka, nezadovoljiva - malo vija ali celo nija od veèinskega
klasifikatorja (apriorne toènosti). Tudi razumljivost zgrajenih
modelov ni bila zadovoljiva, kljub vsemu pa so se pokazale
nekatere zakonitosti. Modeli niso bili primerni za neposredno
uporabo, dobro pa so sluili kot smernice za zdruevanje
kriterijev pri »roèni« izdelavi modela DEX.
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4. Izgradnja in validacija modelov
za napovedovanje
V izgradnjo modela smo zajeli samo atribute, znane do konca
1. letnika S. Spisek kriterijev smo izoblikovali na podlagi
ekspertnega mnenja, najboljih odloèitvenih dreves in
modelov HINT. Izgradnjo strukture modela in poimenovanje
sestavljenih kriterijev je zelo oteilo dejstvo, da je vsak atribut
odraz interakcije dijakovega predhodnega znanja,
sposobnosti, motivacije in drugih osebnostnih lastnosti,
natanènega delea posameznega dejavnika pa ni mogoèe
toèno doloèiti, saj je spremenljiv in odvisen tudi od dijaka.
Izgradili smo dva modela DEX: prvi za grobo, primarno
napoved ob vpisu, drugi pa za bolj toèno, sekundarno
napoved ob koncu 1. letnika S. Najprej smo zgradili splona
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modela DEX ne glede na smer. Poskusno vrednotenje in
analize primerov so pokazale, da je potrebno oblikovati
bistveno »stroje« funkcije koristnosti, ki upotevajo »naèelo
verige«, poveèati teo ocenam matematike in fizike,

DEXi

tevilka 8, oktober 2002

sposobnostim in predznanju. Zaradi obirnosti smo
dokonèno izdelali in validirali oba modela samo za eno od
smeri izobraevanja. Slika 2 prikazuje konèni model za primarno
napoved.

18.3.2002

Stran

1

Zaloge vrednosti
Kriterij
uspešnost
sposobnosti in predznanje
splošna IQ
uspeh OŠ
uspeh 7.r
verbalne sposobnosti
SJK 8.r
tuji jez 8.r
logièno rezoniranje
MAT 8.r
FIZ 8.r
znanje tujih jezikov
tuji jez OŠ
tuji jeziki
znanje slovenèine
drava roj
dravljanstvo
motivacija
starost vpis
redni vpis
okolièine
vozaè
status šp
spol

Zaloga vrednosti
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5
; ustrezne
; zelo ustrezne
neustrezne
; povpreèna
; nadpovpreèna
podpovpreèna
2 ; 3 ; 4 ; 5
2 ; 3 ; 4 ; 5
; povpreène
; nadpovpreène
podpovpreène
2 ; 3 ; 4 ; 5
2 ; 3 ; 4 ; 5
; povpreèno
; nadpovpreèno
podpovpreèno
2 ; 3 ; 4 ; 5
2 ; 3 ; 4 ; 5
; ustrezno
neustrezno
; madarski
; nemški
; angleški
ni imel
; angleški
; angleški in nemški
nemški
; povpreèno
; zelo dobro
pomanjkljivo
; Avstrija
; Srbija
; BIH ; Hrvaška
Nemèija
BIH ; slovensko
; ustrezna
zniana
; normalna
višja
ne ; da
; ustrezne
; pozitivne
negativne
da ; ne
da ; ne
z ; m

; Slovenija

Slika 2: Struktura in zaloge vrednosti modela 1 za smer »L«.

Primerjava svetovalca, modelov DEX in odloèitvenih
dreves, je pokazala praktièno enako splono klasifikacijsko
toènost in toènosti napovedovanja po posameznih razredih.
Toènost primarnih ocen vseh treh je okrog 60%, toènost
sekundarnih pa okrog 70%. Uspenim dijakom skoraj nikoli
ne napovedo neuspenosti, dijaki z nizko oceno pa so
ponavadi res neuspeni. Vsi se obèasno motijo tako, da
neuspenim dijakom napovedo uspenost. Razmeroma dobro
prepoznavajo izrazito neuspene in izrazito uspene dijake,
slabo pa atipiène primere doloèene kategorije uspenosti.
Napaène napovedi, ki so za veè kot eno kategorijo vije ali
nije od dejanske uspenosti, so razmeroma redke.

5. Zakljuèki in priporoèila
za nadaljnje raziskovanje
Izdelana modela sta primerna za poskusno uporabo s strani
svetovalca, ne pa za laièno uporabo s stani dijakov in starev.
Pri oblikovanju nasvetov bi se moral svetovalec e vedno
opirati predvsem na lastno znanje in izkunje, ocene modelov
pa kritièno pretehtati in upotevati le ob vseh ostalih podatkih.
Prednosti obeh modelov so: 1) zahtevata podatke, s
katerimi svetovalci praktièno vedno razpolagajo, 2)
omogoèata veèjo doslednost, objektivnost in sistematiènost
napovedovanja, 3) svetovalcu ponujata »drugo mnenje«, kar
zmanja monost napak, 4) monost sekundarne ocene pa
poveèa zanesljivost napovedi. Domnevamo, da bi
razumljivost, objektivnost in argumentiranost napovedi s
pomoèjo ES prispevala tudi k temu, da bi jim dijak in stari

bolj zaupali in jih veèkrat upotevali, s èemer bi se izboljala
tudi sama uspenost.
Slaba stran obeh modelov je, da se obèasno motita
(neuspenim dijakom napovesta uspeen zakljuèek olanja),
toènost njunih napovedi v praksi pa ni poznana. Pasti njune
uporabe so naslednje. Ni mogoèe predvideti, kako bo napoved
vplivala na motivacijo dijaka, s tem pa tudi na konèni rezultat.
Napoved je tvegana in dri le pod pogojem sedanjih okolièin.
Zaradi tevilnih sprememb (v motivaciji, interesih in osebnosti
dijaka-pubertetnika, olskega sistema, splonih znaèilnosti
generacij dijakov) se napovedna toènost ES lahko hitro
bistveno poslaba. Zato bi morali ES neprestano validirati in
prilagajati spremembam. Neizkueni eksperti bi se lahko
preveè opirali na ocene ES in premalo na lastno presojo.
Izboljanje napovedne toènosti ES bi lahko dosegli s
spremembami modela, z uvajanjem sestavljenih atributov in
vkljuèevanjem novih kriterijev, predvsem èimbolj »èistih« mer
dijakovih sposobnosti, interesov, motivacije in osebnostnih
lastnosti. Idealno bi bilo razviti sistem, ki bi uèencu ob
zakljuèku O podal nekaj predlogov smeri izobraevanja, ki
najbolj ustrezajo njegovim lastnostim. Za razvoj taknega
sistema bi potrebovali natanèen »profil« lastnosti dijaka, ki
ustreza zahtevam posamezne smeri izobraevanja, ki ga nae
ole nimajo definiranega (Bitenc in dr., 1997). Njegova
validacija pa bi zahtevala obsena psiholoka testiranja in
longitudinalno spremljanje celih generacij uèencev, kar ob
sedanjih razmerah izobraevalnega svetovanja ni realno
prièakovati.
Modifikacije in ponovne validacije ES so zahtevne in
zamudne, zato smo ob hitrih spremembah dijakov
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(posameznikov in generacij) in naega olskega sistema
podvomili v smiselnost nadaljnjega »roènega« razvoja
modelov DEX. Predlagamo praktièno uporabo odloèitvenih
dreves, ki dosegajo enako klasifikacijsko toènost kot modeli
DEX, zgrajena so za vse smeri, validirana na veèjem tevilu
primerov, in so lahko razumljiva. Njihova izdelava zahteva
razmeroma malo èasa in truda, saj je avtomatizirana,
omogoèajo bolj elegantno validacijo, morda pa so tudi bolj
primerna glede na naravo uporabljenih podatkov.

6. Sklep
Rudarjenje podatkov je odkrilo zakonitosti, ki veèinoma niso
nove za pedagoke delavce z dolgoletno prakso, imajo pa
velik pomen za preprièevanje dijakov in starev, ki bolj kot
subjektivni oceni svetovalca verjamejo objektivnim rezultatom
raziskav.
Na podlagi atributov baze in odkritih zakonitosti smo
uspeli izdelati ekspertni sistem za napovedovanje uspenosti
zakljuèka olanja, ki trenutno lahko slui kot pripomoèek za
poskusno uporabo. Izdelava je bila zamudna in naporna, saj
je monih veè smiselnih struktur modela. Glede na majhno
tevilo in nizko kvaliteto uporabljenih atributov, ki niso »èisti«
in natanèni pokazatelji dijakovih lastnosti, je klasifikacijska
toènost modelov zadovoljiva in celo presenetljivo visoka.
Ob enakih podatkih namreè zgrajeni ES dosega toènost
izkuenega èlovekega eksperta in odloèitvenih dreves.
Vendar pa se v praksi svetovalci opirajo tudi na druge
podatke, kar obièajno poveèa toènost njihovih napovedi, zato
je napovedna toènost izdelanega ES verjetno manja kot
toènost izkuenega eksperta, toda veèja kot toènost ekspertanovinca. Uporaba izdelanih modelov na podroèju
izobraevalnega svetovanja je smiselna, saj je izkuenih in
sposobnih ekspertov malo, pomeni pa tudi kakovosten premik
v smeri bolj doslednega, objektivnega in sistematiènega
ocenjevanja, evidentiranja in evaluacije napovedi, kar je v
sedanjosti najbolj ibka toèka izobraevalnega svetovanja
(Resman in dr., 1999).
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