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POVZETEK

Zaradi hitrega razvoja in vsak dan širše prisotnih praktičnih aplikacij umetne inteligence se vse bolj
pojavlja tudi potreba po razumljivosti inteligentnih sistemov. S tem problemom se ukvarja področje
razložljive umetne inteligence, ki stremi k razvoju umetne inteligence z zmožnostjo razlage svojih
odločitev na človeku razumljiv način.

Zanimalo nas je, ali lahko s strojnim učenjem na podlagi človeških razlag rešitev nalog planiranja
sestavimo algoritem za avtomatsko generiranje razlag planov. S tem namenom smo izvedli poskus,
v katerem so udeleženci razložili svoje odločitve tekom reševanja problemov iz domene sveta kock.
Njihove razlage smo pretvorili v obliko, primerno za strojno učenje, in jih uporabili za  indukcijo
odločitvenega drevesa.   Na podlagi  naučenega  klasifikatorja lahko algoritem za planiranje  nato
izbere  ustrezno vrsto razlage za vsako svojo akcijo.  Tako dobimo razlage,  ki  so bolj  podobne
človeškim in posledično bolj razumljive. 

Razložljiva umetna inteligenca na podlagi učenja iz človeških razlag je na področju planiranja še
neraziskana ideja. Naši rezultati predstavljajo prvi poskus s tem pristopom. Odpirajo tudi možnost
številnih praktičnih aplikacij na drugih, bolj kompleksnih domenah planiranja.

Ključne besede: razložljiva umetna inteligenca, planiranje, strojno učenje, svet kock



ABSTRACT

The fast progress in artificial intelligence (AI), combined with the constantly widening scope of its
practical applications also necessitates the need for AI to be understandable to humans. This issue is
the key focus of the field of Explainable AI, which aims to develop approaches to AI which would
make its decisions and actions more comprehensible to humans interacting with it.

We used machine learning  from examples of human explanations to develop an algorithm which
can  automatically  generate  explanations  of  its  problem-solving  process  in  natural  language.
Specifically, it explains plans in the blocks world domain. 

We recorded human participants explaining the reasons for their actions as they solved blocks world
problems, and transformed their explanations into a form which could then be used for machine
learning. We used these  examples to  induce a classifier  which our planner can use to select  an
appropriate explanation in any given situation.

The use of machine learning from human explanations is a hitherto unexplored idea in explainable
planning. Our results represent the first demonstration of this approach. This opens the possibility of
numerous practical applications on other, more complex planning domains.

Keywords: explainable artificial intelligence, planning, machine learning, blocks world
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1  UVOD
S  pomembnimi  sodobnimi  prodori  na  področju  umetne  inteligence,  širjenjem  praktičnih
aplikacij umetnih inteligentnih sistemov, čedalje večjo potrebo po interakciji med ljudmi in
umetnimi  inteligentnimi  sistemi  ter  zahtevo  po čim večjim  zaupanjem vanje,  se  vse  bolj
pojavlja tudi potreba po razumljivosti umetne inteligence.

Fox idr. (2017) navajajo tri glavne razloge, zaradi katerih je razumljivost umetne inteligence
pomembna. To so potreba po zaupanju, interakciji in transparentnosti.

Zaupanje je  ključnega pomena,  ker je  vse večje  število  pomembnih odločitev prepuščeno
umetni inteligenci. Veliko na primer obeta uporaba umetne inteligence v medicini, kjer se
kaže  velik  potencial  na  področju  diagnosticiranja  bolezni.  A  kako  naj  zdravniki  zaupajo
diagnozam,  ki  jih  postavi  temu  namenjena  umetna  inteligenca,  če  ne  razumejo  njenega
delovanja in ne poznajo razlogov za njene odločitve?

Čedalje večja je tudi potreba po  interakciji med  umetno inteligenco in ljudmi. Za uspešno
interakcijo  je  pomembno,  da  ljudje,  ki  v  njej  sodelujejo,  razumejo  razloge  za  dejanja  in
odločitve inteligentnega sistema, s katerim sodelujejo.

Prav tako je nujno, da je v primeru napak, ki jih storijo inteligentni stroji, mogoče ugotoviti,
zakaj je do napak prišlo. Umetna inteligenca mora torej biti transparentna.

Zaupanje,  interakcija in transparentnost tako predstavljajo tri glavne razloge,  ki motivirajo
tako  oblikovanje teorije  razložljive  umetne  inteligence,  kot  tudi  razvoj,  raziskovanje  in
testiranje praktičnih implementacij ter preverjanje uporabnosti teoretičnih konceptov.

Problematiko  razložljive  umetne  inteligence  smo  izbrali,  ker  gre  za  zelo  mlado,  slabo
raziskano, a obenem izjemno pomembno področje, ki bo po našem mnenju v prihodnosti le še
pridobilo na relevantnosti. Osredotočamo se na področje planiranja,  za katerega v kontekstu
razumljivosti umetne inteligence že obstajajo nekatere raziskave. Fox idr. (2017) izpostavijo
nekatere lastnosti planiranja, ki imajo potencial, da omogočijo učinkovito razlago planov. Ena
takšna lastnost je, da se v planiranju praviloma uporabljajo modeli domen, ki so »čisti« opisi
tega, kar je v domeni možno narediti, neodvisni od uporabljenega planerja. Posledica je, da so
ti  modeli  precej  intuitivni  za uporabnike,  kar olajša  njihovo uporabo za razlago.  Dodatna
prednost je,  da  z  izvedbo plana  dobimo sled izvedbe  (angl.  execution  trace),  ki  jo  lahko
uporabimo pri raziskovanju razlogov za izbiro določene akcije ali lastnosti stanja, v katerem
je akcija izbrana. Poleg tega večina planerjev temelji na algoritmih, pri katerih so odločitve
planerja deterministične, ponovljive in sledijo specifičnemu mehanizmu izbire. Če je razlog
za izbiro določene akcije  transparenten vsaj programerju,  obstaja  verjetnost,  da bi ga bilo
mogoče izraziti tudi v obliki, ki bo koristna za človeškega uporabnika.

Ena od ključnih lastnosti dobrih človeških razlag (Miller, 2017) je njihova selektivnost: ljudje
v razlago ne vključijo vseh relevantnih razlogov in celotne vzročno-posledične verige, ampak
spretno  izberejo  manjše  število  razlogov,  ki  jih  presodijo  kot  relevantne  za  razumevanje
prejemnika razlage. Ta proces izbire relevantnih razlogov je ljudem intuitiven, predstavlja pa
velik izziv na področju razložljive umetne inteligence. 
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V pričujočem delu smo poskušali doseči selektivnost v razlagah planov v domeni svet kock.
Zanimalo nas je, ali bi lahko s pomočjo nadzorovanega strojnega učenja iz človeških razlag v
isti domeni odkrili  zakonitosti  človeške  izbire relevantnih razlag.  V ta namen smo izvedli
poskus, v katerem so udeleženci ob reševanju nalog svoje plane razlagali eksperimentatorju.
Šest udeležencev je razložilo svoje rešitve za  petnajst različnih nalog. Tako smo dobili 610
razloženih akcij,  ki  smo jih  nato pretvorili  v učne primere.  Razlage akcij  smo na podlagi
kvalitativne analize razvrstili v manjše število razredov, akcije pa smo opisali z atributi, za
katere smo predvidevali,  da  bi lahko vplivali na izbiro ustrezne razlage.  Na podlagi učnih
primerov smo inducirali  odločitveno drevo, ki  ga lahko nato uporabimo kot  algoritem za
izbiro ustrezne razlage vsake akcije v planu. Ocena klasifikacijske točnosti naučenega drevesa
je 0,776. Razlage planov, ki jih dobimo z njim, imajo določene pomanjkljivosti, na podlagi
katerih predlagamo ideje izboljšav in alternativnih pristopov.

Naše delo predstavi novo metodo za razlago planov, ki doslej še ni bila raziskana. Metoda se
zgleduje  po  človeških  razlagah  in  tako  naslovi  vidik  razlage,  ki  je  v  umetni  inteligenci
pogosto odsoten (Miller, 2017). Opišemo postopek pretvorbe človeških razlag v učne primere,
ki je dovolj splošen, da bi ga bilo mogoče uporabiti tudi pri drugih domenah planiranja. 

Sledeča poglavja  imajo  naslednjo  strukturo:  v  poglavju  2  opredelimo  pojem  razložljive
umetne inteligence (razdelek 2.1) in predstavimo področja, kjer je relevantna (razdelek 2.2).
Opišemo  problem  črne  škatle  v  umetni  inteligenci  (razdelek  2.3)  in  različne  vrste
razložljivosti inteligentnih sistemov (razdelek 2.4). V poglavju 3 se osredotočimo na področje
razložljivega planiranja. Opredelimo področje planiranja v umetni inteligenci (razdelek 3.1) in
naredimo pregled predhodnega dela na področju razložljivega planiranja (razdelek 3.2). To
delo  ovrednotimo  na  podlagi  primerjave  z  dobrimi  človeškimi  razlagami  in  izpostavimo
selektivnost razlag kot pomembno odprto vprašanje v razložljivem planiranju (razdelek 3.3).
Predstavimo  idejo  strojnega  učenja  iz  človeških  razlag  za  izboljšanje  selektivnosti  razlag
planov (razdelek 3.4). V poglavju 4 opišemo uporabljeno domeno planiranja (razdelek 4.1) in
metodo  pridobivanja  planov,  ki  jih  želimo  razlagati  (razdelek  4.2).  Nato  opišemo  način
pridobivanja človeških razlag planov v isti domeni (razdelek 4.3) in postopek, po katerem
smo  jih  pretvorili  v  primere  za  strojno  učenje  (razdelek  4.4).  Opišemo  izbrane  atribute
(razdelek  4.5)  in  postopek  izločanja  slabih  primerov  (razdelek  4.6).  V razdelku  4.7  nato
razložimo uporabljeno metodo strojnega učenja. V poglavju 5 predstavimo rezultate učenja.
Interpretiramo  naučeni  model  (razdelek  5.1),  ocenimo  uspešnost  učenja  (razdelek  5.2)  in
ponazorimo razlago planov z naučenim modelom (razdelek 5.3). V poglavju 6 ovrednotimo
dobljene razlage (razdelek 6.1) ter  na podlagi njihovih pomanjkljivosti  predlagamo možne
izboljšave pri pridobivanju učnih primerov (razdelek 6.2) in strojnem učenju (razdelek 6.3).
Izpostavimo  omejitve  našega  pristopa  k  razlagi  planov  (razdelek  6.4)  in  predlagamo
alternativen pristop, ki bi se morda izkazal bolje (razdelek 6.5). V poglavju 7 povzamemo
glavne ugotovitve in zaključke.
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2  RAZLOŽLJIVA UMETNA INTELIGENCA
V  tem  poglavju  opredelimo  pojem razložljive  umetne  inteligence,  utemeljimo  njeno
relevantnost na različnih področjih in opišemo glavne probleme, ki jih naslavlja.

2.1  Pojem in zgodovina razložljive umetne inteligence
Čeprav je izraz razložljiva umetna inteligenca (angl. explainable artificial intelligence) dokaj
nov, je problematika nerazumljivosti umetne inteligence raziskovalcem znana že dolgo časa.
Veliko pozornosti je bilo na primer namenjene iskanju tehnik,  s katerimi bi lahko znanje,
vsebovano v umetnih nevronskih mrežah, predstavili na človeku razumljiv način (npr. Tickle
idr., 1998).

V strojnem učenju je za ocenjevanje uspešnosti najpogosteje uporabljena metrika napovedna
točnost, ki nam pove v kolikšnem deležu primerov naučeni model poda pravilno napoved za
podatke,  ki  niso  bili  vključeni  v  učenje.  A glavni  razlog  za  uporabo  strojnega  učenja  v
velikem številu  primerov niti  ni  potreba po natančnem napovedovanju.  Pogosto je  glavna
motivacija  želja  po  podrobnejšem razumevanju  preučevane  domene,  ki  ga  na  podlagi
naučenega modela lahko doseže strokovnjak. V tem primeru je bolj kot  napovedna točnost
pomembna interpretabilnost rezultatov strojnega učenja (Bratko, 1997). 

Za strokovnjake je namreč včasih koristna redundanca, ki jo modeli strojnega učenja izločijo,
včasih pa so, obratno, pripravljeni žrtvovati nekaj točnosti za bolj parsimoničen model. Za
primer: v projektu KARDIO (Bratko idr., 1989, v Bratko, 1997) so s strojnim učenjem med
drugim pridobili najkrajšo pravilno definicijo določene motnje srčnega ritma (t. i. AT blok 3.
stopnje)  na  podlagi  elektrokardiograma.  Ob  primerjavi  strojno  generiranega  pravila  z
definicijami iz klasičnih medicinskih knjig se je pokazalo, da medicinske knjige v definicijo
vključijo en odvečen pogoj (počasnost srčnih prekatov). A doktor medicine je potrdil, da je ta
dodatni pogoj, kljub temu da ni striktno potreben, vseeno koristen za potrditev diagnoze. V
drugih takšnih primerjavah strojno generiranih pravil z medicinskimi besedili se je izkazalo,
da so človeške definicije pogosto poenostavljene in posledično tehnično nepravilne (pravilna
strojno generirana pravila so bila  veliko kompleksnejša). Zanašajo se na to, da bo ustrezno
izobražen  bralec  poenostavljen  opis  zmožen  prilagoditi  podrobnostim  posebnih  primerov
(Bratko, 1997, str. 166–167). 

Eksplicitno je pojem razložljive umetne inteligence kot področje raziskovanja in konkreten
raziskovalni  projekt  v  letu  2016  vpeljala  ameriška  vladna  agencija  DARPA  (Defense
Advanced  Research  Projects  Agency)  z  naznanitvijo  svojega  programa  Explainable  AI
(okrajšano XAI).  Cilj  programa je  razvoj  novih  tehnik  strojnega učenja,  ki  bi  omogočale
boljšo  razložljivost,  ne da  bi  to  bistveno zmanjšalo  njihovo  učinkovitost.  Človeškim
uporabnikom  bi  to  omogočilo  boljše  razumevanje,  ustreznejšo  raven  zaupanja in
učinkovitejšo interakcijo z umetno inteligenco (Gunning, 2016).

Glavna motivacija in utemeljitev za obstoj razložljive umetne inteligence kot samostojnega
raziskovalnega  področja  je  predvsem  eksplozija  v  številu  raznolikih  aplikacij  umetne
inteligence v zadnjih letih  in  različnih težav, povezanih z njo. Že danes obstajajo številni

3



avtonomni sistemi, ki so sposobni zaznavanja, učenja, odločanja in tudi akcije praktično brez
človeške pomoči.  Če se bo trenutni trend neumornega napredka na tem področju nemoteno
nadaljeval, lahko z veliko mero gotovosti sklepamo, da bomo v ne tako daljni prihodnosti
priča praktično povsem avtonomnim umetnim agentom, ki bodo drastično transformirali, ne le
vojaškega, ampak tudi  številna druga področja.  Pričakujemo lahko čedalje večjo integracijo
umetne  inteligence v  širok  nabor  dejavnosti in  procesov,  ki  so  bili  do  sedaj  izključno  v
domeni ljudi.

Učinkovitost  umetnih  inteligentnih  sistemov v tem kontekstu močno omejuje dejstvo, da v
trenutni  fazi  razvoja  svojih  odločitev  in  dejanj  pogosto  niso  sposobni  smiselno razložiti
človeškim uporabnikom in sodelavcem. Da bodo ljudje zmožni razumeti umetne inteligentne
sisteme, jim zaupati  in z njimi tudi učinkovito sodelovati,  je torej  nujen razvoj razložljive
umetne inteligence (Gunning, 2016).

2.2 Področja relevantnosti razložljive umetne inteligence
Agencijo  DARPA,  ki  deluje  pod  okriljem  ameriškega  ministrstva  za  obrambo,  seveda
zanimajo  predvsem vojaški  vidiki  umetne  inteligence  in  njene  razložljivosti.  Z  vojaškega
vidika je v ospredju predvsem problematika tako imenovanih smrtonosnih avtonomnih orožij
(angl.  lethal  autonomous weapons).  To so roboti,  ki so sposobni brez človeškega nadzora
poiskati  tarčo  in  jo  tudi  napasti  (Roff,  2014).  Čeprav  ofenzivna  avtonomna  orožja  vsaj
zaenkrat še ne izvajajo akcij brez človeške odobritve,  veliko težavo predstavlja dejstvo, da
svojih  dejanj  in  odločitev  niso  sposobna  na  razumljiv  način  utemeljiti  svojim  človeškim
nadzornikom.  Tako  tudi  človeška  odobritev  ofenzivne  akcije  ostaja  bolj  kot  kaj  drugega
simbolično  dejanje,  saj  človeški  nadzornik  takšnega  robota  nima  nobenega  vpogleda  v
robotov proces odločanja v dani situaciji.  To je problematično tako s praktičnega, kot tudi
etičnega vidika (Johnson in Axinn, 2013).

A  relevantnost  raziskovalnega  področja  razložljive  umetne  inteligence  in  težav,  ki  jih
naslavlja, sega daleč preko meja vojaške tehnologije in se dotika tudi številnih drugih ključnih
vidikov človeške  družbe.  Tako  igra  na  primer  umetna  inteligenca  čedalje  večjo  in
pomembnejšo vlogo na področju medicine (Khan idr., 2017). Tako na primer v zadnjih letih
pri napovedovanju tveganja  srčno-žilnih  bolezni modeli,  oblikovani  na  podlagi  strojnega
učenja,  dajejo  pomembno  bolj  točne  in  zanesljivejše napovedi  kot  do  sedaj  uveljavljeni
postopek za  oceno tveganja,  ki  sta  ga razvili  organizaciji  American  Heart  Association  in
American College of Cardiology (Weng idr., 2017). Tudi pri napovedovanju verjetnosti za
nastop  zapletov po medicinskem posegu so se  nevronske mreže izkazale za  boljše od vseh
drugih pristopov (npr. Santos-García idr., 2004; Tighe idr., 2017). 

Nevronske mreže in druge tehnike strojnega učenja imajo čedalje pomembnejšo vlogo tudi pri
postopku  diagnosticiranja  bolezni.  Konvolucijske  nevronske  mreže  znajo  z  visoko
natančnostjo  diagnosticirati  tuberkulozo  na  podlagi  rentgenskih  slik  pljuč  (Lakhani  in
Sundaram, 2017). Prav tako se nevronske mreže  zelo  dobro obnesejo pri diagnozi raka na
materničnem vratu (Chankong, idr., 2014), raka na dojki (Dey idr., 2013) in glioma (Ertosun
in Rubin, 2015). 
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Ti modeli dosegajo raven diagnostične kakovosti, ki je primerljiva s človeškimi strokovnjaki,
včasih  pa  jih  celo  prekaša.  Tako  je  na  primer  Googlov program na fotografijah  pravilno
prepoznal  metastaze  raka  na  dojki  v  92,4  odstotka primerov,  medtem  ko  je  bil  človeški
strokovnjak patologije uspešen le v 73,2 odstotka primerov (Liu idr., 2017). Pri določanju
stadija  pljučnega  raka,  ki  je  izjemnega  pomena  za  pravilno  izbiro  ustreznega  pristopa  k
zdravljenju,  nevronske mreže dosežejo praktično popolno klasifikacijsko točnost (99,2 %),
medtem ko je človeški strokovnjak pravilno določil stadij le v 72,4 odstotka primerov (Toney
in Vesselle, 2014). 

Umetne nevronske mreže se presenetljivo dobro obnesejo tudi pri podajanju prognoz (Chen
idr.,  2014)  in  napovedovanja  odziva  na  terapijo  (Yu  idr.,  2016).  Prav  tako  se  potenciali
umetne  inteligence  kažejo  na  področju  načrtovanja  terapij  (Ibragimov  in  Xing,  2017)  in
odkrivanja novih zdravil (Periera idr., 2016). 

Če dosedanji napredek na področju umetne inteligence projiciramo nekaj let ali celo desetletij
v prihodnost, si ni težko predstavljati časa, ko številne vidike medicinskih procesov bolje kot
človeški  zdravniki  opravljajo  umetni  inteligentni  sistemi.  Če  pride  do  te  situacije,  bo
prepuščanje medicinskih odločitev strojem tako z etičnega kot praktičnega vidika  praktično
edina možnost. A ker gre v tem primeru za odločitve o življenju in smrti,  bi bilo  obenem
skrajno  problematično,  če  bi  jih  morali  zaupati  umetnim  inteligentnim sistemom,  katerih
vedenj in odločitev ne razumemo. Človeški zdravnik lahko svojo diagnozo ali izbiro določene
terapije razloži in utemelji na način, ki je razumljiv  drugim zdravnikom, vsaj delno pa tudi
pacientu. Medtem pa  umetna  nevronska mreža, čeprav so njene odločitve morda boljše od
zdravnikovih, le-teh ne zna razložiti na človeku razumljiv način. 

Vojska in medicina sta torej dve področji, kjer lahko z visoko verjetnostjo predvidevamo, da
bo umetna inteligenca v prihodnosti igrala zelo pomembno vlogo in ji bodo zaupane čedalje
odgovornejše naloge s pomembnimi in daljnosežnimi posledicami. Jasna je torej potreba po
tem, da so uporabljeni umetni inteligentni sistemi razumljivi ljudem, ki z njimi sodelujejo, jih
upravljajo ali so odvisni od njih. 

Obstajajo pa tudi številna druga področja, kjer se podobna potreba odraža na morda nekoliko
bolj  subtilen,  a  zato  nič  manj  pomemben  način.  Lep primer  so svetovni  splet  in  različne
spletne tehnologije, ki so iz dneva v dan globlje vpete v vsakodnevno življenje ljudi, prek tega
pa imajo vpliv tudi  na pomembne dogodke in procese na družbeni ravni.  V obdobju t.  i.
»Twitter  revolucij«  (Segerberg  in  Bennett,  2011)  v  Moldovi,  Iranu,  Tuniziji,  Egiptu  in
Ukrajini  verjetno ni  treba posebej poudarjati  pomena in moči socialnih omrežij,  vendar je
vredno razmisliti o pogosto pozabljenem dejstvu, da je način delovanja Twitterja in sorodnih
platform v veliki meri v rokah netransparentnih algoritmov umetne inteligence. Ti se odločajo
o tem, kaj bi uporabnika utegnilo zanimati, mu predlagajo nove »prijatelje«, ga obveščajo o
dogodkih, ki bi se jih morda želel udeležiti ... 

Podobno nalogo opravlja umetna inteligenca v primeru  spletnih  iskalnikov kot so Google,
Bing,  DuckDuckGo,  itd.  Ti  programi  so  v  veliki  meri  prevzeli  funkcijo,  ki  jo je  včasih
opravljala knjižnica.  Odločajo o tem, katere informacije so za uporabnika relevantne, kateri
viri  so  verodostojni,  kateri  članek  je  vreden  branja,  kateri  izdelek je  najustreznejši itd.

5



Uporabnik  pri  tem  pogosto  nima  dobrega  vpogleda  v  delovanje  algoritmov,  ki  jim  je
prepuščena ta izjemno odgovorna naloga.

Še  eno  področje,  na  katerem umetna  inteligenca  že  danes  igra  vlogo je  tako  imenovano
algoritmično  trgovanje  na  borznih  trgih,  kjer  se  je  strojno  učenje  izkazalo  za  dosti
učinkovitejše od tradicionalnih  linearnih modelov algoritmičnega trgovanja (Voegt,  2017).
Čeprav gre v osnovi le za trgovanje z vrednostnimi papirji, imajo gibanja finančnih trgov tudi
veliko širše  družbene,  gospodarske in  politične  posledice,  ki  so  s prodorom  umetne
inteligence  na  področje  finančnega  trgovanja  vse  bolj  prepuščene  nerazumljivim  in
nepreglednim dejanjem algoritmov strojnega učenja.

Prodor umetne inteligence na področje transporta zaenkrat kljub obetavnim prvim korakom
ostaja  stvar  špekulacije,  a  na  dolgi  rok  bi  avtonomna  vozila  teoretično  lahko  v  celoti
nadomestila človeške voznike in obenem drastično povečala varnost v prometu. Ker pa vsako
vozilo deluje znotraj sistema nepredvidljivih dejavnikov (pešcev, kolesarjev, ostalih vozil ...),
avtonomno vozilo seveda ne more zagotoviti stoodstotne varnosti. Kako naj se torej umetna
inteligenca, ki nadzoruje vozilo, odzove v kritičnih situacijah, ki včasih terjajo tudi odločitve
etične narave? Dokler vozilo upravlja inteligentni sistem, ki že svojega osnovnega vedenja ne
zna  pojasniti  na  človeku  razumljiv  način,  takšnih  etičnih  dilem sploh ni  možno nasloviti
(Nyholm in Smids, 2016).

Algoritmi umetne inteligence lahko vplivajo tudi na odločitve o kreditu, izobrazbi, zaposlitvi,
izobraževanju  itd.  To predstavlja  težavo  z  etičnega  vidika,  saj  obstaja  skrb,  da bi  takšno
avtomatizirano odločanje lahko bilo krivično ali diskriminatorno. V letu 2016 je v Evropski
uniji  začela  veljati Splošna  uredba  o  varstvu  podatkov (angl.  General  Data  Protection
Regulation, GDPR), ki med drugim ureja tudi to področje. Uredba določa, da ima posameznik
»pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno
vpliva.« (Splošna uredba o varstvu podatkov, 2016, čl. 22). Prav tako mora biti posamezniku
sporočen »obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev« in pa tudi »smiselne informacije o
razlogih  zanj,  kot  tudi  pomen in  predvidene posledice  take  obdelave  za  posameznika,  na
katerega se nanašajo osebni podatki.« (Splošna uredba o varstvu podatkov, 2016, čl. 13–15).
Iz smernic za interpretacijo  te zakonodaje je  razvidno, da naj bi posameznik imel pravico
zahtevati tudi razlago za takšno odločitev (Kaminski, 2019). Zakonske zahteve takšne narave
predstavljajo še dodatno motivacijo  za razvoj  smiselnih načinov razlage odločitev umetne
inteligence. Poleg tega se je v svetu uveljavilo splošno prepričanje, da je razložljivost eden
bistvenih  pogojev  za  t.  i.  zaupanja  vredno  umetno  inteligenco  (npr.  Select  Committe  on
Artificial Intelligence, 2019).

Vidimo torej,  da so umetni inteligenci že danes prepuščene številne izjemno odgovorne in
pomembne naloge,  v  prihodnosti  pa se bo nabor le-teh  najverjetneje  še drastično razširil.
Trenutna nerazumljivost nekaterih metod umetne inteligence tako predstavlja veliko težavo.
Umetna inteligenca sicer v tem pogledu ni edina. Naše življenje je čedalje bolj vpeto ne le v
sisteme umetne inteligence ampak tudi v celo vrsto drugih kompleksnih sistemov, ki jih prav
tako ne razumemo najbolje.  Tako se nam zdi povsem običajno,  da uporabljamo satelitsko
navigacijo, računalnik in svetovni splet, čeprav njihovega delovanja ne razumemo dosti bolje
od  npr.  delovanja  nevronskih  mrež.  Kljub  temu  smo  se  z  njihovo  prisotnostjo  v
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vsakodnevnem življenju v veliki meri sprijaznili in jim načeloma zaupamo. Obstaja možnost,
da  bo  tudi  naš  odnos  do  umetne  inteligence  sledil  istemu  trendu,  če  se  bo  izkazala  za
primerljivo  zanesljivo.  V  tem  primeru  je  povsem  mogoče,  da  bo  razložljivost  umetne
inteligence  zares  potrebna  le  v  posebnih  primerih,  kot  so  npr.  pomembne  medicinske
odločitve ali vojaška akcija s pomembnimi posledicami. 

V vsakem primeru trenutna nerazumljivost  nekaterih pomembnih metod umetne inteligence,
tako imenovani »problem črne škatle«, predstavlja perečo problematiko.

2.3  Problem črne škatle v umetni inteligenci
Problematiko nerazumljivosti umetne inteligence ter nezmožnost napovedovanja odločitev in
drugih produktov inteligentnih  sistemov,  imenujemo problem črne škatle  (angl.  black  box
problem). Pojem »črna škatla« se nanaša na katerokoli napravo, sistem ali objekt, za katerega
so znani vhodni in izhodni podatki, ne pa tudi procesi, ki vodijo od enih do drugih.

V umetni inteligenci ima pojem črne škatle za odtenek drugačen pomen, kot ga kognitivna
znanost,  in  predvsem  vedenjska  psihologija,  uporablja  v  kontekstu  možganov  (npr.
Friedenberg  in  Silverman,  2006).  V primerjavi  z  možgani,  pri  katerih  tudi  najosnovnejši
principi delovanja za enkrat ostajajo nerazvozlani, so algoritmi umetne inteligence poznani in
vsaj strokovnjakom na tem področju tudi vsaj načeloma razumljivi. A vedenje inteligentnega
sistema v realni situaciji s kompleksnimi in variabilnimi vhodnimi podatki ni v praksi skoraj
nič  razumljivejše kot delovanje človeških možganov. Poleg tega smo soočeni še z dodatno
težavo:  človek  nam  namreč  svoja  dejanja  lahko  pojasni  in  razloži  svoje  razloge  zanje,
računalniški  program pa  tega  ponavadi  ne  zmore.  Tako umetna  inteligenca,  čeprav  lahko
beremo njeno izvorno kodo, na nek način vseeno predstavlja še večjo skrivnost od človeškega
uma.

Bathaee  (2018) razdeli  problem črne  škatle  v  umetni  inteligenci  na  dve  podkategoriji  ter
vpelje  razločevanje  med močnimi  in šibkimi  črnimi  škatlami.  Močne črne škatle  so tiste,
katerih delovanje in proces odločanja sta za človeškega opazovalca povsem nepregledna. Tudi
potem, ko že poznamo odločitev, rezultat, oziroma drug produkt inteligentnega sistema, ne
moremo ugotoviti,  kateri vhodni podatki so bili za takšen rezultat  odgovorni in na kakšen
način so nanj vplivali. Šibke črne škatle so prav tako nepregledne, a se od močnih razlikujejo
v tem, da lahko na podlagi izhodnih podatkov s pomočjo  vzvratnega inženiringa pridobimo
delno razumevanje tega, kateri vhodni podatki so igrali kakšno vlogo pri celotnem procesu in
v kolikšni meri so vplivali na končni rezultat.  Na podlagi tega razumevanja lahko nato do
neke mere tudi napovedujemo vedenje in rezultate inteligentnega sistema. 

Obe obliki problema črne škatle sta seveda izjemno problematični, sploh ko gre za umetno
inteligenco,  katere  odločitve  imajo  pomembne  posledice.  Cilj  raziskovalnega  področja
razložljive umetne inteligence je razviti pristope, ki bi omogočili premostitev problema črne
škatle.

2.4  Različne vrste razložljivosti inteligentnih sistemov
Holzinger idr. (2017) ločijo dve vrsti razložljivosti v umetni inteligenci.  Post-hoc razložljivi
sistemi so tisti, ki  lahko  na željo uporabnika podajo lokalno razlago za  določeno odločitev.
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Razlaga se zgodi naknadno, potem ko je odločitev že bila narejena, in ne pojasnjuje delovanja
sistema kot celote. Primer takšnega sistema je LIME (Ribiero idr., 2016), ki pojasni odločitev
klasifikatorja na posameznem primeru,  ne da bi imel vpogled v delovanje klasifikatorja. Za
razlago uporabi reprezentacije,  ki  so smiselne ljudem, čeprav klasifikator morda uporablja
povsem drugačne reprezentacije. Je torej agnostičen glede uporabljenega modela.

Na drugi strani imamo ante-hoc sisteme, ki so že zgrajeni tako, da je njihovo logiko mogoče
interpretirati na človeku prijazen način. Za ta namen so prikladni predvsem pristopi, kot so
linearna  regresija,  odločitvena  drevesa  in  sistemi  mehkega  sklepanja (npr.  Caruana  idr.,
2015).

V splošnem je pri načrtovanju razložljivih inteligentnih sistemov v večini primerov potreben
kompromis med točnostjo in razumljivostjo. Modeli, kot so npr. naključni gozdovi ali umetne
nevronske  mreže,  dosegajo  izjemno  visoko  stopnjo  točnosti,  a  večinoma  niso  ante-hoc
razložljivi,  medtem ko so npr. logistična regresija, naivni Bayesov klasifikator in preprosta
odločitvena drevesa bolj prikladni za razlago, a je njihova točnost praviloma občutno manjša
(Caruana idr., 2015).
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3 RAZLOŽLJIVO PLANIRANJE
Čeprav se je ideja razložljive umetne inteligence razvila predvsem v okviru strojnega učenja
(Gunning, 2016), so se v zadnjih letih začeli dogajati teoretski in praktični premiki tudi na
področju planiranja. V tem poglavju bomo opredelili raziskovalno polje planiranja v umetni
inteligenci  in  pregledali  dosedanji  razvoj  teorije  razložljive  umetne  inteligence  na  tem
področju. 

3.1  Planiranje v umetni inteligenci
Planiranje je načrtovanje plana akcije za dosego svojih ciljev (Russel in Norvig, 2009).  Za
potrebe tega magistrskega dela opredelimo plan kot zaporedje akcij, ki vodijo iz začetnega v
ciljno  stanje.  Vsako akcijo  opredeljujejo predpogoji,  ki  morajo  biti  resnični,  da  je  akcija
izvedljiva,  in  spremembe,  ki  jih  povzroči  izvedba  akcije.  Problem  za  planiranje  torej
sestavljajo začetno stanje,  množica ciljev ter množica možnih akcij s svojimi predpogoji in
učinki.

3.1.1  Algoritmi za planiranje

Probleme planiranja lahko predstavimo kot preiskovalne probleme (Russel in Norvig, 2009)
in za njihovo reševanje uporabimo klasične preiskovalne algoritme (npr. iskanje v globino,
iskanje v širino, iterativno poglabljanje). Stanja obravnavamo kot vozlišča, v stanju izvedljive
akcije pa kot povezave med vozlišči. Algoritem lahko tako začne pri začetnem stanju in glede
na izvedljive akcije naprej preiskuje prostor stanj, dokler ne najde ciljnega stanja. Zaporedje
povezav, ki vodijo od začetnega do končnega vozlišča, tvori plan.

3.1.2  Regresija ciljev

Preiskovanje,  ki  se  začne  pri  začetnem  stanju  in  konča  pri  ciljnem  stanju,  je  pogosto
nepraktično zaradi številnih pomanjkljivosti.  Takšno preiskovanje porabi ogromno časa pri
preiskovanju za cilj povsem irelevantnih akcij, prav tako pa ima težave z obsežnimi prostori
stanj. Alternativni pristop je regresija ciljev. Pri regresiji ciljev začnemo z množico ciljev in v
obratni smeri iščemo množico pogojev, ki jih implicira začetno stanje. Povezave med vozlišči
v tem primeru niso akcije, ki so izvedljive, ampak tiste, ki so relevantne. Relevantna akcija je
tista, ki bi lahko dosegla katerega izmed ciljev v trenutnem vozlišču. Da je akcija relevantna,
mora  zadostiti  dvema  kriterijema:  vsaj  ena  izmed  njenih  posledic  mora  biti  resnična  v
trenutnem vozlišču, poleg tega pa nobena izmed njenih posledic ne sme negirati trenutnega
vozlišča.

Pri uporabi regresije ciljev tako preiskujemo le akcije, ki so relevantne za dosego ciljev. S tem
pri večini domen opazno zmanjšamo faktor vejitve (angl. branching factor), zato se regresija
pogosto izkaže kot  ustreznejši pristop k planiranju. Pomanjkljivost takšnega preiskovanja je
le, da zanj težko najdemo dobre hevristike (Russel in Norvig, 2009).
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3.2   Pregled  predhodnega  dela  na  področju razložljivega
planiranja
Fox  idr.  (2017)  so  vpeljali  pojem  razložljivega  planiranja  (angl.  explainable  planning,
okrajšano XAIP), predstavili  glavne probleme in podali  začetne smernice za raziskovanje.
Avtorji so mnenja, da je pri planiranju razumljivost v številnih ozirih lažje dosegljiva, kot npr.
pri strojnem učenju. Algoritmi planiranja so zanesljivi, transparentni in omogočajo učinkovito
interakcijo  s  človeškim  sodelavcem.  Prav  tako  je  planiranje  pomembno  področje  znotraj
umetne inteligence, ki ponuja rešitve v številnih domenah,  pri katerih se strojno učenje ne
obnese. Tako bi lahko razložljivo planiranje po njihovem mnenju predstavljalo pomemben
prispevek k  področju  razložljive  umetne  inteligence.  V  nadaljevanju  sledi  kratek  pregled
relevantnih konceptov, teoretskih smernic in raziskovalnih idej, ki so relevantne za področje
razložljivega planiranja.

3.2.1  Razložljivost in napovedljivost planov

Zhang  idr. (2017)  so  vpeljali  pojma  razložljivosti  in  napovedljivosti  planov.  Njihova
predpostavka je, da si ljudje plan (t. j. zaporedje akcij,  ki vodijo od začetnega do ciljnega
stanja)  naravno  interpretirajo  kot  zaporedje  manjšega  števila  abstraktnih  nalog  oziroma
podciljev. Plan je  razložljiv,  če lahko človek akcije, ki sestavljajo plan, učinkovito poveže s
takšnimi abstraktnimi nalogami. Če je mogoče na podlagi preteklih akcij uspešno napovedati
naslednje  abstraktne  naloge,  pa  je  plan  tudi  napovedljiv.  Ker  je  proces  asociacije  med
akcijami plana in abstraktnimi nalogami, ki jih zazna človek, v bistvu proces označevanja, se
lahko inteligentni  sistem na  podlagi  učnih  primerov nauči  človekove  sheme označevanja.
Naučeni model se lahko nato uporabi za označevanje novega plana  ter prek tega izračuna
razložljivost in napovedljivost plana. Inteligentni sistem lahko na podlagi teh metrik izbere
plan, ki je bolj razložljiv in napovedljiv, ne da bi to močno znižalo kakovost plana. 

Za ponazoritev avtorji uporabijo domeno, v kateri robot gradi stolpe kock z določeno višino.
Kocke so dveh vrst: lahke in težke. Premikanje težkih kock je »dražje«, zato optimalni plan ni
nujno tudi najkrajši. Vzemimo primer, kjer sta na mestu1 zloženi dve lahki kocki, na mestu2
pa stoji ena težka kocka. Robotova naloga je zgraditi tri kocke visok stolp. V tem primeru bi
optimalni plan obe lahki kocki prestavil na težko kocko, kar zahteva dve akciji. Bolj razložljiv
plan pa bi težko kocko premaknil na vrh obeh lahkih kock in tako rešil nalogo v eni akciji
(Zhang idr., 2017, str. 1320).

3.2.2  Problem sprave modelov

Chakraborti idr. (2017) menijo, da je prilagajanje planov človeku,  kot ga predlagajo Zhang
idr.  (2017), lahko  preveč  omejujoče  in  v  nekaterih  okoliščinah  celo nemogoče.  Zato  se
problemu približajo z druge smeri: ali bi lahko robot človeku podal razlago, ki bi človekov
mentalni model naloge približala robotovemu? Tako bi s spremembo človekovega mentalnega
modela problema lahko prišla do točke, kjer je robotov optimalni plan razumljiv in optimalen
tudi za človeka. Vprašanje, kako doseči to zbližanje med robotovim in človekovim modelom
problema, poimenujejo problem sprave modelov (angl. model conciliation problem).
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Rešitev, ki jo avtorji ponudijo, sicer deluje, a zahteva eksplicitno specificiran tako robotov,
kot  tudi  človekov  model  problema.  Oba  modela  sta  opisana  znotraj  namenskega
programskega jezika za planiranje PDDL (Planning Domain Definition Language). To seveda
predstavlja veliko oviro za praktično aplikacijo, saj človekov model problema načeloma ni
poznan, vsekakor pa ni izražen v obliki kodnega zapisa PDDL. Zastavlja  se torej vprašanje,
kako  bi  bilo  mogoče  doseči  spravo  modelov  med  robotom  in  človekom  na  realističen,
praktično  izvedljiv  način.  Kot  najočitnejša rešitev  se  poraja  možnost  uporabe  naravnega
jezika.

3.2.3  Razlaga planov v naravnem jeziku

Ljudje  za  izražanje  svojih  pogledov,  razumevanja  in  podajanje  razlogov za  svoja  dejanja
uporabljamo  naravni  jezik.  Zato  je  naravni  jezik  tudi  očiten  prvi  kandidat  za  način
komunikacije med strojem in človekom. 

Ideje  uporabe  naravnega  jezika  za  razlago  planov  se  poslužijo  Rosenthal  idr. (2016)  na
področju avtonomnih mobilnih robotov. Kot alternativo ustaljeni praksi vizualizacije planov
vpeljejo pojem verbalizacije. Verbalizacija je proces, v katerem robot svoje izkušnje pretvori
v naravni jezik. To je mogoče izvesti na veliko različnih načinov, ki jih avtorji predstavijo kot
verbalizacijski prostor s tremi parametri: abstraktnostjo, lokalnostjo in specifičnostjo. 

Abstraktnost se nanaša na besednjak in koncepte,  ki jih bo robot uporabil za verbalizacijo
svojih izkušenj. Glede na potrebe lahko izbira nizko abstraktne (npr. razdalja, hitrost, čas) ali
visoko abstraktne (npr. hodnik, soba, cilj) besede in koncepte.

Specifičnost se nanaša na količino besed in konceptov, ki jih robot uporabi za verbalizacijo
svojih izkušenj. Glede na potrebe lahko podaja strnjene, nizko specifične opise, ali visoko
specifične, podrobne opise.

Lokalnost se nanaša na širino obsega robotovih opisov. Ti so lahko osredotočeni na manjši del
poti, ki nas posebno zanima, ali na globalno pot, ki jo je robot prepotoval.

Ti parametri  človeku pomagajo določiti  vrsto razlage,  ki jo glede na okoliščine potrebuje.
Primer rezultata verbalizacije avtonomnega mobilnega robota z osredotočenostjo na globalno
pot ter visoko abstraktnostjo in specifičnostjo bi na primer izgledal tako:

»Začel sem v pisarni 3201, nato sem šel skozi hodnik 3200, nato sem šel z 
dvigalom v sedmo nadstropje, nato sem prečkal most v sedmem nadstropju, nato 
sem prečkal kuhinjo, nato sem šel skozi hodnik 7400, nato sem dosegel pisarno 
7416.« (Rosenthal idr., 2016, str. 867)

Če pa osredotočenost omejimo na sedmo nadstropje ter izberemo nizko abstraktnost in 
specifičnost, dobimo za isto pot naslednjo razlago:

»Na sedmem nadstropju sem v 75 sekundah prepotoval 56,18 metra.« (Rosenthal 
idr., 2016, str. 867)

Algoritem,  ki  so  ga  razvili  Rosenthal  idr.,  je  sposoben  generiranja  fleksibilnih  in  lepo
razumljivih opisov svojega delovanja v naravnem jeziku, kar povsem zadostuje za številne
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praktične aplikacije. A z vidika razložljivega planiranja še vedno pogrešamo ključno stvar –
razloge, na podlagi katerih robot izvaja svoje odločitve. 

Na tej točki se torej poraja vprašanje, kaj točno imamo v mislih, ko govorimo o razlagi plana?
Katera merila mora podano besedilo zadovoljiti, da lahko rečemo, da ne gre le za opis, temveč
za razlago plana?

3.2.4  Kaj je razlaga plana?

Fox  idr. (2017)  predstavijo  prepričljiv  argument,  da  preprost  prevod  robotovega  plana  v
naravni jezik v večini primerov ni to, kar pričakujemo od razlage. Po njihovem mnenju lahko
o razlagi govorimo šele, ko človek v interakciji z robotom od robota prejme znanje, ki ga
človek sam nima, in ga tudi ne more razbrati neposredno iz robotovega plana. Ključni del
razlage so torej  razlogi za robotovimi odločitvami. Avtorji navajajo šest temeljnih vprašanj,
na katera mora biti  robot  sposoben odgovoriti,  da dobi človek,  ki  je v interakciji  z njim,
vpogled v razloge za robotovo vedenje:

• Zakaj si izbral X?

• Zakaj si izbral X, ne pa Y? Jaz bi izbral Y.

• Zakaj je tvoja rešitev boljša od moje?

• Zakaj ne najdeš rešitve?

• Zakaj si na tej točki spremenil plan?

• Zakaj na tej točki nisi spremenil plana?

Pomemben korak v tej smeri sta naredila Hayes in Shah (2017).  Predstavita mehanizem,  ki
robotu omogoča, da v naravnem jeziku opiše svoje delovanje, prav tako pa se lahko odziva na
vprašanja človeških partnerjev. Ko ga človek npr. vpraša, zakaj ni izvedel določene akcije (ki
jo je človek pričakoval), mu robot razloži, kateri predpogoji za to akcijo niso bili izpolnjeni.

Takšen interaktivni pristop je  vsekakor dober  način,  da si  človek v interakciji  z  robotom
pomaga pri razumevanju robotovih morda nerazumljivih razlag. Ali bi bilo morda mogoče že
prvotno robotovo razlago narediti  človeku razumljivejšo,  da ta  dodatni  korak zastavljanja
vprašanj ne bi bil več potreben? 

Za zgled bi si lahko vzeli kar  lastnosti dobrih človeških razlag in jim poskušali čim bolje
slediti ob načrtovanju razlag v umetni inteligenci.

3.3   Lastnosti  dobrih  človeških  razlag  kot  zgled  za  razložljivo
umetno inteligenco
Kako izgleda dobra razlaga? Miller (2017) je mnenja, da se raziskovalci razložljive umetne
inteligence  preveč  zanašajo  na  svoje  intuicije  o  tem,  kaj  je  dobra  razlaga  ter  ob  tem
zanemarjajo širok nabor literature s področij filozofije, psihologije in kognitivne znanosti, ki
se  ukvarja  prav  s  tem vprašanjem.  Kaj  se  lahko  z  drugih  področij  naučimo o  fenomenu
razložljivosti?
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Miller svoj pregled literature strne v tri lastnosti, ki so značilne za dobre človeške razlage.
Prvo poimenuje kontrastnost – dobre razlage ne pojasnijo samo, zakaj se je zgodil dogodek X,
ampak  tudi  zakaj  se  namesto  X  ni  zgodil  dogodek  Y.  Druga  lastnost  je,  da  so  razlage
selektivne – ne navajajo vseh razlogov za vsakim posameznim dejanjem, ampak iz množice
razlogov izločijo  manjše  število  tistih,  ki  so ključni.  Zadnja  ključna  lastnost  pa je,  da so
razlage socialne – gre za transfer znanja, ki poteka v interakciji (vsaj) dveh udeležencev in je
močno odvisen od medsebojnega razumevanja udeležencev v tem procesu.

V  nadaljevanju  bomo  podrobneje  obravnavali  vsako  od  Millerjevih  treh  lastnosti  dobrih
razlag in v njihovem kontekstu ocenili dosedanje delo na področju razložljivega planiranja.

3.3.1  Kontrastnost razlag

Zakaj se je zgodil dogodek X in ne dogodek Y? Kontrastnost razlag je po Millerjevem (2017)
mnenju ena od temeljnih motivacij, zakaj ljudje sploh potrebujemo razlage. Kadar razumemo,
zakaj je nekdo nekaj storil, nam dodatna razlaga ni potrebna.  Če pa se nam zdi, da vidimo
boljšo alternativo oziroma smo v dani situaciji  pričakovali  nekaj drugega,  pa je na mestu
razlaga, ki bo razjasnila našo zmedo.

Pomembnosti tega  vidika razlag se dobro zavedajo Fox idr. (2017), ki poudarjajo, da mora
razlaga človeku podati nove informacije, do katerih sam ne bi mogel priti. Kot eno izmed
glavnih vprašanj, na katera bi moral robot znati  odgovoriti  človeku, predlagajo:  »Zakaj si
storil X in ne raje Y? Jaz bi storil Y.« Avtorji predstavijo tudi, kaj po njihovem mnenju velja
kot  dobra  razlaga  v  odgovor  na  takšno  vprašanje.  Menijo,  da  mora  robot  človeku
demonstrirati, da izbira Y vodi v neizvedljiv, slabši, ali enako dober plan kot izbira X. A za to
ni dovolj, da robot le pokaže, da ima alternativni plan, ki ga je predlagal človek, npr. slabšo
hevristično vrednost. Da lahko res govorimo o razlagi, mora robot izvesti algoritem do točke,
kjer je človek predlagal spremembo in od tam naprej narediti nov plan, začenši s stanjem, ki
ga dobimo, če upoštevamo človekov alternativni predlog. Šele to bo človeku omogočilo pravi
uvid in mu zares odgovorilo na njegovo vprašanje.

Kot praktičen primer navajajo plan iz domene »rover time«, pri kateri je cilj sestaviti plan za
dva  roverja  na  Marsu,  ki  opremljena  z  različnimi  pripomočki  potujeta med  številnimi
lokacijami, jemljeta vzorce in jih dostavljata nazaj k pristajalnemu plovilu. Na neki točki v
planu rover0 vzame vzorec kamna na lokaciji0. V zvezi s to akcijo bi lahko prejemnik razlage
vprašal:  »Zakaj je bil  za jemanje vzorca kamna na lokaciji0 uporabljen rover0?«.  Naivna
razlaga bi le pojasnila, da na kasnejši točki v planu rover0 dostavi vzorec kamna z lokacije0 k
pristajalnemu plovilu.  A to ne razloži,  zakaj ni mogel te akcije raje izvesti  rover1, kar bi
dejansko odgovorilo na prejemnikovo vprašanje. Po mnenju avtorjev je za dejansko razlago
treba ponovno izvesti planiranje, tokrat brez možnosti,  da rover0 vzame relevantni vzorec.
Dobimo plan, v katerem vzorec vzame rover1, kar zahteva več akcij in dlje časa za izvedbo.
Temu novemu planu je nato dodana razlaga: »Če za to akcijo ne uporabimo roverja0, dobimo
slabši plan.« (Fox idr., 2017, str. 28).

Ampak razlog, da človekov predlog alternativne akcije ni optimalen, ni nujno to, da vodi do
slabšega plana. Obstaja tudi možnost, da je akcija neizvedljiva, a človek tega sam ni ugotovil.
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V tem primeru mora robot človeku pojasniti, kateri so predpogoji, da je akcija izvedljiva in
kateri od teh predpogojev ni izpolnjen.

Hayes in Shah (2017) demonstrirata primer razlage, kadar za akcijo, ki jo je predlagal človek,
niso izpolnjeni predpogoji.  Njihov robot, ki dela za tekočim trakom, je opazil sestavni del
izdelka, a ga ni pregledal, kot bi ga moral. Ko je od raziskovalcev prejel vprašanje »Zakaj nisi
pregledal sestavnega dela?«, je bil robotov odgovor: 

»Sestavnega dela nisem pregledal, ker ga nisem mogel doseči. Sestavni del 
pregledam takrat, ko dobim signal za to in lahko vidim sestavni del in lahko 
dosežem sestavni del.« (Hayes in Shah, 2017, str. 310)

Takšna razlaga zadovoljivo pojasni odmik robotovega vedenja od pričakovanega vedenja  in
ljudem, ki sodelujejo z njim, omogoči vpogled v to, kje je težava.

Lahko torej  zaključimo,  da  je  pomembnost  kontrastnosti  razlag  na področju  razložljivega
planiranja  dobro  razumljena  in so  raziskovalci  glede  na  to,  za  kako  mlado  raziskovalno
področje  gre,  že  predstavili  tako  zadovoljivo  teoretsko  podlago,  kakor  tudi  učinkovite
praktične implementacije.

3.3.2  Socialnost razlag

Miller  (2017)  trdi,  da  se  z  izbiro  ustrezne  razlage  proces  razlaganja še ne  zaključi.  Po
njegovem  mnenju je  treba razlago  videti  kot  interakcijo,  ki  vključuje  dve  vlogi:  poleg
podajalca razlage  je  pomemben  tudi  prejemnik razlage.  Interakcija  med  razlagalcem  in
prejemnikom razlage pa se mora ravnati v skladu z določenimi pravili in zakonitostmi.

Ključni teoretski okvir, ki se nanaša na socialne vidike razlag, je Hiltonov (1990) pogovorni
model razlage. Hiltonov primarni argument je, da je razlaga pogovor in da je prav to tisto, v
čemer se razlaga razlikuje od preproste vzročne atribucije. Če gre pri razlagi za pogovor, se
mora po njegovem mnenju tudi ravnati po zakonitostih pogovora. Te zakonitosti povzemajo
Griceove maksime pogovora (Grice,  1975): kvaliteta,  kvantiteta,  relacija  in manire.  Če jih
poizkušamo na kratko povzeti v kontekstu razlage: podajalec razlage naj bi povedal le tisto,
kar  verjame  (kvaliteta),  le  toliko,  kot  je  potrebno  (kvantiteta),  le  tisto,  kar  je  relevantno
(relacija)  in  na ustrezen  način  (manire).  Grice  je  mnenja,  da  je  za  kooperativen  pogovor
potrebno  spoštovanje  vseh  štirih  maksim,  česar  se  ljudje  ponavadi  naučijo  skozi  svoje
življenjske izkušnje. Spoštovanje teh maksim v razlagah so empirično pokazali Slugoski in
sodelavci (1993). 

Antaki in Leudar (1992) razširita Hiltonov model razlage kot pogovora, in namesto dialoga
predlagata  argument.  Sta  mnenja,  da  je  večina  trditev  v  razlagi  argumentativne  narave  –
poskus  zagovarjati  določeno  stališče  ali  pa  zanikati  neko  nasprotno  stališče.  Na  podlagi
podobnih idej je Walton (2004) zasnoval svojo dialektično teorijo razlage, v kateri nekateri
deli razlagalnega dialoga od podajalca razlage zahtevajo, da argumentira svoja mnenja. Svoje
ideje je nato z nekaj nadgraditvami razvil v formalni sistem za razlago skozi dialog (Walton,
2011).
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Interaktivne razlage planov, kot jih demonstrirata Hayes in Shah (2017) so gotovo socialne
vsaj do neke mere. Človeški uporabnik lahko s postavljanjem vprašanj dobi globlji uvid v
robotovo vedenje. Na vprašanje »Kaj boš naredil, če je signal vklopljen in si zaznal sestavni
del?« bo robot npr. odgovoril:  »Pregledal bom sestavni del, ko bo ta dosegljiv. Če bo izven
dosega, bom za pomoč prosil asistenta« (Hayes in Shah, 2017, str. 308).

Vprašanje  je,  v  kolikšni  meri  sta  doseženi Griceovi  maksimi  kvantitete  in  relacije,  a  to
vprašanje  se  že  dotika  naslednje  lastnosti  dobrih  človeških  razlag  po  Millerju  –  njihove
selektivnosti. 

3.3.3  Selektivnost razlag

Vsaka razlaga,  katere cilj  je pojasniti  določeno vzročno-posledično povezavo, mora biti  v
večini primerov nujno  selektivna  (Miller, 2017). Vsebovati mora torej le tiste  vidike, ki so
relevantni za prejemnika razlage. Ljudje v svojih razlagah brez posebnega truda in razmisleka
preskakujemo  kopico  dejstev,  ki  so  sicer  prav  tako  nujni  del  vzročno-posledične  verige
dogodkov,  ki  jih  opisujemo,  a  intuitivno  razumemo,  da jih  bodo prejemniki  naše  razlage
razumeli  kot  samoumevne.  Naša  zmožnost  empatije  nam omogoča,  da vemo,  katere  dele
svoje  razlage  moramo  obrazložiti  do  najmanjših  podrobnosti,  katere  lahko  le  na  kratko
povzamemo in katere lahko povsem izpustimo.

Roboti  žal  niso  opremljeni  s  takšno  sposobnostjo,  kar  predstavlja  veliko  težavo za  polje
razložljive  umetne  inteligence.  Na  področju  razložljivega  planiranja  se  nam  postavlja
naslednje vprašanje: Kako naj robot v svojem kompleksnem planu in s še bolj kompleksnimi
razlogi,  zaradi  katerih  plan je  kakršen je,  za  vključitev  v razlago izbere  prav tistih  nekaj
ključnih informacij, ki so potrebne, da človeku omogočijo razumevanje plana? 

Temu zahtevnemu cilju se verjetno še najuspešneje približajo Rosenthal idr. (2016) s tem, ko
robotovi  verbalizaciji  omogočijo  tri  variabilne  parametre:  abstraktnost,  specifičnost  in
lokalnost.  S  prilagajanjem  vrednosti  teh  parametrov  si  lahko  človeški  partner  prilagodi
razlago  na  raven,  ki  je  najprimernejša za  učinkovito  razumevanje  (za  konkretne  primere
razlag glej poglavje 3.2.3). Čeprav takšen pristop omogoča določeno mero selektivnosti, je še
vedno  daleč  od  tega,  česar  smo  vajeni  pri  človeških  razlagah.  Še  vedno  pogrešamo
razločevanje  med  relevantnim  in  nerelevantnim  ter  zmožnost  osredotočenosti razlage  na
relevantna dejstva.

Premajhna selektivnost tako za enkrat ostaja ključna pomanjkljivost robotskih razlag planov v
primerjavi s človeškimi.

3.4  Strojno učenje kot pristop k problemu selektivnosti

Kako bi lahko naredili razlage planov bolj selektivne? Dosedanje implementacije na področju
razložljivega planiranja na to vprašanje niso podale zares zadovoljivih odgovorov. 

Algoritmi za planiranje nimajo neposrednega vpogleda v človekovo razumevanje problema in
tako ne morejo presoditi, kateri vidiki plana so za človekovo razumevanje relevantni in kateri
ne. Pri določenih domenah planiranja bi to delo morda lahko opravil kar človeški programer,
ki  bi  sam presodil,  katere  informacije  naj  bodo  vključene  v  razlago,  katere  pa  so  lahko
izpuščene. A  v  tem  primeru  je  programer  soočen  z  zelo  zahtevno  nalogo.  Pretvarjanje
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lastnosti človeške intuicije za relevantnost (oz. nerelevantnost) informacij v navodila, ki jih bo
razumel tudi računalnik, ni preprosto opravilo. Vprašanje je, ali lahko s takšnim pristopom, še
posebno pri  kompleksnejših domenah planiranja, sploh pričakujemo kakšen resen napredek.
Povsem mogoče je namreč tudi, da niti  programer ne razume zakonov, ki vodijo njegovo
pojmovanje (ne)relevantnosti. 

Bi  lahko  robotu  približali  človeško  pojmovanje  relevantnih  in  nerelevantnih  vidikov
problema, ne da moramo eksplicitno določiti zakone, po katerih se to pojmovanje ravna? Ko
problem  izrazimo  na  ta  način,  se  nam  kot  očiten  kandidat  za  njegovo  rešitev  ponuja
nadzorovano  strojno  učenje.  Ali  bi  lahko  na  podlagi  dovolj  velikega  števila  primerov
človeških razlag s pomočjo strojnega učenja opisali zakonitosti človeške selektivnosti?

Uporaba strojnega učenja na podlagi človeških razlag za oblikovanje selektivnejših razlag je
pristop, ki ga v literaturi do sedaj še nismo zasledili, a se nam zdi potencialno obetaven način
za doseganje višje selektivnosti razlag v umetni inteligenci.

3.4.1  Nadzorovano strojno učenje

Pojem strojno učenje se nanaša na širok nabor tehnik, ki stroju omogočijo učenje na podlagi
podatkov brez eksplicitnega programiranja. Učenje opredelimo kot izboljšanje pri opravljanju
določene naloge na podlagi podatkov (Russel in Norvig, 2009). Z algoritmi za strojno učenje
lahko računalnik na podlagi velike količine podatkov oblikuje model problema, ki ga lahko
uporabi za prepoznavanje vzorcev ali napovedovanje izidov glede na nove vhodne podatke.

V našem primeru nas zanima predvsem t. i.  nadzorovano strojno učenje. Pri nadzorovanem
strojnem  učenju  računalniku  podamo  čim  večje  število  pravilno  rešenih  primerov.  Vsak
primer sestavljajo določeni atributi (vhodni podatki) in razred (kategorija, v katero glede na
atribute spada primer). Računalnik se na podlagi učnih primerov nauči napovedovati razred na
podlagi podanih atributov.

Čar nadzorovanega strojnega učenja je v tem, da nam zanj ni treba razumeti procesov, ki so
potrebni  za  izvajanje  naloge.  Namesto  tega  stroju zagotovimo  čim večje  število  pravilno
rešenih primerov in preverimo, če lahko sam najde model, ki bo na podlagi vhodnih podatkov
dobro napovedal pravilen razred.

Nadzorovano strojno učenje se tako zdi potencialno obetaven pristop k problemu selektivnosti
razlag v umetni inteligenci. Namesto, da bi sami iskali pravila, po katerih naj robot sklepa,
katere informacije bodo za človeka relevantne in katere ne, mu lahko preprosto priskrbimo
dovolj primerov človeških razlag, iz katerih se lahko nauči, kaj je smiselno vključiti v razlago
in česa ne.

3.4.2  Opredelitev raziskovalnega vprašanja

Zanimalo  nas  je,  ali  je  mogoče človeške  razlage  planov  smiselno  pretvoriti  v  primere  za
strojno učenje in naučeni model uporabiti za generiranje razlag planov v isti domeni.

Za izhodišče smo vzeli algoritem za razlaganje planov v domeni svet kock, ki ga je oblikoval
Cvetkov (2017). Algoritem najde optimalni plan z regresijo ciljev in nato za vsako od akcij
poda razlago. Osnovna razlaga je regresirani cilj, zaradi katerega je bila akcija izbrana. Če
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regresirani cilj  ni končni cilj,  je razlaga ustrezno dopolnjena tako, da so našteti  morebitni
končni cilji, ki jih akcija doseže. Če akcija ne doseže nobenega končnega cilja, so v razlago
vključeni končni cilji, ki se jim akcija le približa. Če sta več kot dva takšna cilja, je navedeno
le  njihovo število.  Če se akcija  približa  vsem končnim ciljem,  je  to  dodatno navedeno v
razlagi.

Primer razložene akcije bi bil: 

»Premaknem modro kocko z zelene kocke na oranžno kocko, tako da je zelena
kocka prosta. S tem se približam tudi naslednjima končnima ciljema: zelena kocka
je na rdeči kocki in modra kocka je na zeleni kocki.« (Cvetkov, 2017, str. 54)

Na ta način sestavljene razlage planov so zelo obsežne. Predpostavljali smo, da bi na podlagi
strojnega učenja iz človeških razlag planov v isti domeni lahko razvili  algoritem, ki bi bil
selektivnejši pri razlagi planov.
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4  METODA
V tem poglavju bomo najprej opisali izbrano domeno planiranja in način pridobivanja planov,
ki jih želimo razlagati s pomočjo strojnega učenja. Sledi opis postopka pridobivanja učnih
primerov in uporabljenih tehnik strojnega učenja.

4.1  Domena

4.1.1  Svet kock

Kot  domeno  za  planiranje  smo  izbrali  svet  kock  (angl.  blocks world).  Gre  za  klasično
domeno,  ki  je  pogosto  uporabljena  v  raziskovanju  planiranja,  saj  kljub  konceptualni
preprostosti zajema večino ključnih problemov, ki jih morajo rešiti algoritmi za planiranje.
Naloga planiranja  v svetu kock je t.  i.  NP-težek problem, saj  zanj ne obstaja  polinomsko
časovno omejen algoritem (Gupta in Nau, 1992).

Uporabili smo določeno različico sveta kock, kot jo je opisal Cvetkov (2017). V tej različici
imamo štiri  lokacije, imenovane »mize«, na katerih  je razporejenih pet kock različnih barv.
Kocka lahko leži na mizi ali na vrhu druge kocke (glej sliko 1). Na vsaki mizi je lahko največ
po en stolpec kock.

.Slika 1: Svet kock

Nalogo opredeljujeta začetno in ciljno stanje kock na mizi. Za rešitev naloge premikamo eno
kocko naenkrat, dokler ne pridemo do ciljnega stanja. Kocko lahko premaknemo samo takrat,
kadar na njej ni nobene druge kocke. Prav tako jo lahko premaknemo le na tisto mizo ali
kocko, na kateri trenutno ni nobene druge kocke. 

4.1.2  Stanje

Stanje definiramo z množico relacij, ki so v stanju resnične. Relacije so lahko dveh vrst. Prva
vrsta je relacija »na« (npr. »zelena kocka je na modri kocki«). Druga vrsta je relacija »prosta«
(npr. »miza 2 je prosta«, »modra kocka je prosta«). 
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4.1.3  Akcije

Vsako  določeno akcijo  opredelijo tri  informacije.  Prva  informacija  je  kocka,  ki  jo
prestavljamo (miz ni mogoče prestavljati). Druga informacija je trenutni položaj kocke, tretja
pa mesto, kamor bomo kocko prestavili.  V obeh primerih gre lahko za mizo ali  za drugo
kocko. Primer akcije bi torej bil: »Prestavi rdečo kocko z mize 4 na modro kocko.«

Na podlagi prestavljene kocke (rdeča), začetne pozicije (miza 4) in končne pozicije (modra
kocka), lahko nato izpeljemo predpogoje za izvedbo akcije in njene učinke. Ponazorimo jih na
zgoraj navedenem primeru. 

Predpogoji akcije so množica pogojev, ki morajo biti  izpolnjeni v stanju, da je  akcija v tem
stanju izvedljiva (v našem primeru:  »rdeča kocka je na mizi  4«, »rdeča kocka je  prosta«,
modra kocka je prosta«). 

Učinke  akcije  opredelimo  z  dvema  množicama:  množico  relacij,  ki  postanejo  resnične z
izvedbo akcije (v našem primeru: »rdeča kocka je na modri kocki«, »miza 4 je  prosta«), in
množico relacij, ki so resnične pred izvedbo akcije, po izvedbi akcije pa postanejo neresnične
(»rdeča kocka je na mizi 4«, »modra kocka je prosta«).

4.2  Metoda planiranja
Optimalna rešitev določene naloge v svetu kock je najkrajše zaporedje akcij, ki nas privede od
začetnega  stanja  do  ciljnega  stanja.  Kot  smo  že  opisali  v  poglavju  o  planiranju,  lahko
probleme za planiranje predstavimo kot preiskovalne probleme (Russel in Norvig, 2009) in za
njihovo  reševanje  uporabimo  klasične  preiskovalne  algoritme.  Primer  preiskovalnega
algoritma, ki z gotovostjo najde optimalno pot (oziroma v našem primeru optimalni plan) je
preiskovanje v širino (Russel in Norvig, 2009), ki smo ga uporabili tudi pri implementaciji
našega planerja.

Preiskovanje v širino poteka tako, da na podlagi začetnega stanja prek akcij, ki so v tem stanju
izvedljive,  dobimo  seznam stanj,  ki  so  dosegljiva  z  eno  akcijo.  Ta  stanja  predstavljajo
vozlišča v grafu, medtem ko izvedljive akcije predstavljajo  povezave grafa.  Če nobeno od
generiranih vozlišč  ni  ciljno  vozlišče  (ciljno  stanje),  ponovimo  postopek  za  vsako  od
generiranih vozlišč (in tako naprej, dokler ne dosežemo ciljnega vozlišča).

Preiskovanje v širino je zelo sistematična strategija, saj najprej preveri vse poti z dolžino 1,
nato vse poti z dolžino 2 in tako naprej (Russel in Norvig, 2009). Tako smo lahko prepričani,
da bomo s to metodo našli optimalno rešitev, če le-ta seveda obstaja. Največja težava pri tem
preiskovalnem  algoritmu  je  njegova  spominska  zahtevnost,  saj  si  mora  zapomniti  veliko
število  informacij,  kar  lahko povzroča  težave pri  reševanju  kompleksnih  nalog z  dolgimi
rešitvami.  Pri  naši  implementaciji  sveta  kock  se  na  srečo  ne  srečujemo  z  ravnijo
kompleksnosti, ki bi bila prezahtevna za naše spominske zmožnosti, zato je preiskovanje v
širino  ustrezna  izbira.  Za  zahtevnejše  naloge  bi  ga  lahko  nadomestili  z  manj  spominsko
zahtevnim algoritmom, kot je npr. iterativno poglabljanje, ali pa z metodami hevrističnega
preiskovanja kot je algoritem A*.
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4.3  Poskus 
Podatke  za  strojno  učenje  smo  pridobili  iz  verbalno  podanih  razlag  šestih  človeških
udeležencev, ki so reševali naloge iz  sveta  kock.  Udeleženci so sedeli za mizo, na kateri je
bila papirnata podlaga s štirimi oštevilčenimi kvadratnimi polji, ki so predstavljala štiri mize.
Na teh mizah je bilo zloženih pet kartonskih kock različnih barv (rumena, modra, zelena,
rdeča, vijolična). Na mizi za kockami je stal prenosni računalnik, na katerem so bile prikazane
naloge za reševanje.

Najprej  je  udeležencu  v  slikovni  obliki  predstavljena  naloga:  na  levi  strani  zaslona  je
prikazana začetna postavitev kock (ki je enaka postavitvi dejanskih fizičnih kock na mizi), na
desni strani pa ciljna postavitev, ki jo mora udeleženec doseči. Naloga udeleženca je, da najde
najkrajši plan in ga fizično izvede ter ob tem razloži. Udeleženec si lahko vzame poljubno
količino časa za razmislek o nalogi. Ko začne reševati,  ob vsaki akciji pove, katero akcijo
izvaja  (npr.  »premikam  rdečo  kocko  na  mizo  4«),  prestavi  fizično  kocko  in  ob  tem
eksperimentatorju, ki sedi poleg udeleženca, razloži zakaj je izvedel to akcijo. Če udeleženec
presodi, da so razlogi za izvedbo določene akcije samoumevni, se lahko odloči, da ne poda
razlage zanjo. 

Na  kateri  koli  točki  tekom  reševanja  naloge  se  lahko  udeleženec  vrne  poljubno  število
korakov  nazaj  ali  začne  od  začetka  (upošteva  se  razlaga  končne  različice plana).  Ko
udeleženec doseže ciljno stanje, ga eksperimentator vpraša, ali je zadovoljen s svojim planom.
Če je udeleženec s podanim planom zadovoljen, nadaljuje z naslednjo nalogo (ne glede na to,
ali je plan  v resnici optimalen ali ne).  Če udeleženec presodi, da plan ni optimalen,  lahko
poskusi znova. 

Na ta način je vsak od šestih udeležencev rešil petnajst nalog. Skupno so izvedli in razložili
610 akcij.  Postopki reševanja in razlage so bili  posneti s snemalnikom zvoka. Ti posnetki
predstavljajo surove podatke, ki so bili v nadaljnjih korakih na podlagi kvalitativne analize
pretvorjeni v primere za strojno učenje.

4.4  Kvalitativna analiza zvočnih posnetkov
V naslednjem koraku so bili zvočni posnetki  človeških razlag planov pretvorjeni v  podatke,
primerne  za  uporabo  algoritmov  strojnega  učenja.  Demonstrirajmo  postopek  na  primeru
razlage, ki jo je ena od udeleženk podala ob reševanju ene od nalog. Gre za nalogo št. 6, ki je
prikazana na sliki 2.
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Sledi transkript razlage, ki jo je udeleženka podala med reševanjem zgoraj prikazane naloge:

»Zeleno  dam  na  dvojko,  kjer  mora  biti.  Prestavim  vijolično  na  zeleno,  da  si
sprostim mizo številka tri in dam na mizo številka tri rumeno. In postavim gor
vijolično. Modro dam na vijolično, da sprostim rdečo. Dam rdečo na zeleno in
dam modro na rdečo.«

Plan ima sedem akcij.  Vsak  učni primer se  bo nanašal na eno izmed njih,  zato  transkript
najprej razdelimo glede na to, na katero akcijo se nanaša:

1. »Zeleno dam na dvojko, kjer mora biti.« 

2. »Prestavim vijolično na zeleno, da si sprostim mizo številka tri« 

3. »in dam na mizo številka tri rumeno.« 

4. »In postavim gor vijolično.« 

5. »Modro dam na vijolično, da sprostim rdečo.« 

6. »Dam rdečo na zeleno« 

7. »in dam modro na rdečo.«

V  nadaljevanju moramo  ločiti  opise  akcij  (ki  nam  bodo  kasneje  služili  kot  podlaga  za
oblikovanje  atributov)  od  njihovih  razlag  (na  podlagi  katerih  bomo  določili  razrede  za
učenje). Akcije sistematično poimenujemo in vsaki pripišemo razlago, ki je bila podana kot
utemeljitev zanjo. Če za akcijo ni bila podana razlaga, to zabeležimo. Rezultat je prikazan v
tabeli 1.
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Tabela 1: Ločitev akcij in njihovih razlag

Ime akcije Razlaga

Premakni zeleno kocko z vijolične kocke na mizo 2 “kjer mora biti”

Premakni vijolično kocko z mize 3 na zeleno kocko “da si sprostim mizo št. 3”

Premakni rumeno kocko z mize 4 na mizo 3 /

Premakni vijolično kocko z zelene kocke na rumeno kocko /

Premakni modro kocko z rdeče kocke na vijolično kocko “da sprostim rdečo”

Premakni rdečo kocko z mize 1 na zeleno kocko /

Premakni modro kocko z vijolične kocke na rdečo kocko /

Ko imamo enkrat podatke urejene na ta način, nas čakata dva izziva. Naša prva naloga je vse
podane razlage razporediti v manjše število abstraktnih razredov, med katerimi je tudi »brez
razlage«. Nato moramo izluščiti atribute akcij,  za katere menimo, da bi bilo  z njimi  možno
napovedati, katera vrsta razlage bo podana za določeno akcijo znotraj določenega plana.

4.4.1  Določanje razredov

Klasifikacija  transkriptov  razlag  v  manjše  število  razredov  razlag  je  vsekakor  najbolj
subjektiven korak v postopku pretvorbe surovih podatkov v primere za strojno učenje.  Za
vsako od podanih razlag moramo namreč po lastni presoji določiti,  kaj je  razlog, ki ga je
udeleženec podal kot utemeljitev svoje akcije. Ta razlog moramo nato izraziti abstraktno, tako
da  ga  lahko  uporabimo  kot  splošno  kategorijo  oziroma  razred  razlage,  ki  ni  vezan  na
konkretno akcijo, plan ali nalogo. 

Začnemo tako, da ugotovimo, na kateri cilj se nanaša vsaka izmed podanih razlag. Rezultati
tega postopka so prikazani v tabeli 2.

Tabela 2: Določanje ciljev, na katere se nanašajo razlage

Ime akcije Razlaga Cilj

Premakni zeleno kocko z vijolične kocke na 
mizo 2

“kjer mora biti” Zelena kocka je na 
mizi 2

Premakni vijolično kocko z mize 3 na zeleno 
kocko

“da si sprostim mizo 
št. 3”

Miza 3 je prosta

Premakni rumeno kocko z mize 4 na mizo 3 / /
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Premakni vijolično kocko z zelene kocke na 
rumeno kocko

/ /

Premakni modro kocko z rdeče kocke na 
vijolično kocko

“da sprostim rdečo” Rdeča kocka je prosta

Premakni rdečo kocko z mize 1 na zeleno 
kocko

/ /

Premakni modro kocko z vijolične kocke na 
rdečo kocko

/ /

Na ta način smo razlage, ki jih je podala udeleženka, pretvorili v jezik našega planerja. V
naslednjem koraku se moramo vprašati, kakšna je signifikantnost teh ciljev v okviru celotnega
plana. 

Najprej  opazimo,  da  za  štiri  od skupno  sedmih  akcij  udeleženka  ni  podala razlage.  Te
uvrstimo v isti razred »Brez razlage«. Preostanejo nam tri akcije, ki so bile razložene. 

Vidimo, da se razlaga prve akcije (»Premakni zeleno kocko z vijolične kocke na mizo 2«)
nanaša na enega od končnih ciljev (»Zelena kocka je na mizi 2«), ki ga ta akcija doseže.
Primeren razred razlage bi torej verjetno bil »Končni cilj«. A lahko smo še bolj specifični.
Vsaka akcija ima namreč dva različna pozitivna učinka: ne le, da kocka, ki jo prestavljamo,
po izvedeni akciji stoji na mestu, kamor smo jo prestavili (v tem primeru: »Zelena kocka je na
mizi  2«),  ampak je  tudi  mesto,  od koder smo jo prestavili,  zdaj po novem prosto (v tem
primeru:  »Vijolična  kocka je  prosta«).  Dobro  bi  bilo,  če  bi  lahko razločili,  kateri  od  teh
učinkov je končni cilj, ki ga je akcija izpolnila. Odločimo se torej za dva različna razreda:
»Kocka je na ciljnem mestu« in »Kocka, ki mora biti prosta, je prosta«. Naš primer sodi v
prvega.

Imamo torej dva razreda za morebitne razlage, ki se nanašajo na končne cilje. Po drugi strani
pa se preostali dve razlagi nanašata na cilje, ki jih ni med končnimi cilji (»Miza 3 je prosta« in
»Rdeča kocka je prosta«). Kako torej, da se razlagi nanašata na ta dva cilja? Če podrobneje
preučimo celoten plan, hitro ugotovimo, da je  naslovljeni cilj v obeh primerih predpogoj za
naslednjo akcijo v planu. Cilj »Miza 3 je prosta« je predpogoj za naslednjo akcijo: »Premakni
rumeno kocko z mize 4 na mizo 3«. Prav tako je cilj »Rdeča kocka je prosta« predpogoj za
naslednjo akcijo: »Premakni rdečo kocko z mize 1 na zeleno kocko«. Primeren razred razlage
bi tako verjetno bil »Predpogoj za izvedbo naslednje akcije«. A ponovno smo lahko še bolj
specifični: v prvem primeru (»Miza 3 je prosta«) se predpogoj nanaša na odlagališče, kamor
bo kocka prestavljena v naslednji akciji, v drugem primeru (»Rdeča kocka je prosta«) pa se
nanaša  na  kocko,  ki  bo  prestavljena.  Tako  lahko  ločimo  dva  različna  razreda:  »Prosto
odlagališče za naslednjo akcijo« in »Prosta kocka, ki bo premaknjena v naslednji akciji«. 

Poleg teh dveh predpogojev ima vsaka akcija še tretjega: kocka, ki bo premaknjena, mora biti
na mestu, od koder bo premaknjena. Na primer: akcija »Premakni modro kocko z mize 1 na
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mizo 2« ima predpogoj »Modra kocka je na mizi 1«. Za morebitne razlage, ki bi se nanašale
na ta predpogoj,  lahko določimo razred »Kocka je na mestu, od koder bo premaknjena v
naslednji akciji«. 

Zdaj lahko vsaki od akcij v planu pripišemo ustrezen razred razlage (glej tabelo 3).

Tabela 3: Razred razlage za vsako od akcij v planu

Ime akcije Razlaga Cilj Razred

Premakni zeleno kocko z vijolične 
kocke na mizo 2

“kjer mora biti” Zelena kocka je 
na mizi 2

Kocka je na 
ciljnem mestu

Premakni vijolično kocko z mize 3 
na zeleno kocko

“da si sprostim 
mizo št. 3”

Miza 3 je prosta Prosto 
odlagališče za 
naslednjo akcijo

Premakni rumeno kocko z mize 4 
na mizo 3

/ / Brez razlage

Premakni vijolično kocko z zelene 
kocke na rumeno kocko

/ / Brez razlage

Premakni modro kocko z rdeče 
kocke na vijolično kocko

“da sprostim 
rdečo”

Rdeča kocka je 
prosta

Prosta kocka, ki 
bo premaknjena 
v naslednji akciji

Premakni rdečo kocko z mize 1 na 
zeleno kocko

/ / Brez razlage

Premakni modro kocko z vijolične 
kocke na rdečo kocko

/ / Brez razlage

Postopek določanja  razredov razlag,  ki  je  tu  za lažje  razumevanje  ponazorjen na primeru
razlage enega samega plana, je bilo seveda treba izvesti na vseh razlagah, ki smo jih zbrali v
okviru pridobivanja podatkov. 

Na podlagi pregleda celotnih podatkov se je izkazalo, da so nekateri od razredov, ki smo jih
zgoraj predvideli,  nepotrebni.  Tako na primer nobeden od udeležencev ni na nobeni točki
podal razlage, ki bi jo lahko uvrstili v razred  »Kocka, ki mora biti prosta, je prosta«. Vse
razlage, ki so se nanašale na končne cilje, so padle v razred »Kocka je na ciljnem mestu«.

Prav tako se je za nepotrebnega izkazal razred »Kocka je na mestu, od koder bo premaknjena
v naslednji akciji«. Po drugi strani se je izkazal za potrebnega razred »Kocka je na mestu, od
koder bo premaknjena v 5. naslednji akciji«, čeprav se pojavi le dvakrat.
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Na podlagi analize vseh razlag, ki so jih podali udeleženci, smo prišli do končnega seznama
štirinajstih razredov, v katere lahko razvrstimo vse razlage. Ti razredi so prikazani v tabeli 4,
skupaj s frekvenco in odstotkom primerov, ki sodijo vanj.

Tabela 4: Pogostost razredov

Ime razreda Frekvenca Odstotek primerov

Brez razlage 395 64,75 %

Prosta kocka, ki bo 
premaknjena v naslednji 
akciji

92 15,08 %

Kocka je na ciljnem mestu 53 8,69 %

Prosto odlagališče za 
naslednjo akcijo

37 6,07 %

Prosto odlagališče za 2. 
naslednjo akcijo

9 1,48 %

Prosta kocka, ki bo 
premaknjena v 2. naslednji 
akciji

5 0,82 %

Prosto odlagališče za 5. 
naslednjo akcijo

5 0,82 %

Prosto odlagališče za 3. 
naslednjo akcijo

3 0,49 %

Prosto odlagališče za 4. 
naslednjo akcijo

3 0,49 %

Prosta kocka, ki bo 
premaknjena v 4. naslednji 
akciji

3 0,49 %

Kocka je na mestu, od koder 
bo premaknjena v 5. naslednji
akciji

2 0,33 %

Kocka je na mestu, od koder 
bo premaknjena v 2. naslednji

1 0,16 %
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akciji

Kocka je na mestu, od koder 
bo premaknjena v 7. naslednji
akciji

1 0,16 %

Prosta kocka, ki bo 
premaknjena v 6. naslednji 
akciji

1 0,16 %

Kot  vidimo,  v  več  kot  polovici  primerov  udeleženci  niso  podali  nobene  razlage,  večino
preostalih primerov pa lahko razvrstimo v enega izmed treh (pogojno štirih) bolje zastopanih
razredov.  Preostali  razredi  so  se  pojavljali  zelo  redko,  v  vsakega  od  njih  sodi  manj  kot
odstotek vseh primerov. Za namene strojnega učenja zato najverjetneje niso zelo relevantni.

Skladnost med razlagami različnih udeležencev lahko ocenimo tako, da primerjamo ujemanje
razredov razlag v primerih, ko sta dva udeleženca določeno nalogo rešila na enak način. V
naših podatkih je 35 takšnih parov identičnih planov, ki skupaj vsebujejo 215 parov identičnih
akcij.  Pri 155 (72 %) takšnih parih akcij se razreda razlage obeh udeležencev ujemata, pri
preostalih 60 (28 %) pa ne.

Zaradi  neuravnoteženosti  razredov  bi  veliko mero  skladnosti  seveda  pričakovali  že  po
naključju.  Za  oceno  naključno  pričakovane  skladnosti  smo  zato  izvedli  simulacijo  10
milijonov naključnih parov razredov. Naključno generiranim številom smo pripisali razrede
na podlagi verjetnosti pojavljanja naših 14 razredov. Dobljene razrede smo nato primerjali v
parih.  Ti  pari  so  se  ujemali  v  45  % primerov,  v  ostalih  55  % primerov  pa  ne.  Lahko
zaključimo, da skladnost med razlagami naših udeležencev sicer ni najboljša, a vseeno krepko
presega golo naključje.

4.5  Izbira atributov
V nadaljevanju moramo izbrati atribute za strojno učenje. Pri tem iščemo tiste lastnosti akcij,
za katere predvidevamo, da bi lahko vplivale na to, kakšno razlago bi za akcijo podal človeški
razlagalec. Predpostavljamo, da človeška izbira razlag ni naključna, ampak vsaj do neke mere
poteka po neki logiki, ki se je zelo verjetno ne zaveda niti sam razlagalec. Če želimo to logiko
izluščiti s pomočjo strojnega učenja, moramo najprej karseda izčrpno opisati vse tiste lastnosti
akcij, ki bi lahko bile pomembne v tem procesu. 

Če bi želeli  tu opisano metodo razlage planov uporabiti  na zahtevnejših domenah, bi bilo
iskanje takšnih lastnosti najbolj smiselno avtomatizirati z uporabo globokega učenja. Sploh se
zdi  primerna uporaba ponavljajočih nevronskih mrež (angl.  recurrent neural networks),  ki
omogočajo učenje iz sekvenčnih podatkov variabilne dolžine. Takšne narave so tudi plani, ki
bi jih v tem primeru lahko ustrezno vektorizirane kar v »surovi« obliki predstavili učnemu
algoritmu.  Če pa  bi  želeli  bolj  razumljive  atribute,  bi  lahko uporabili  induktivno  logično
programiranje (Muggleton idr., 2012).
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V  našem  primeru  smo  se  zaradi  preprostosti  domene  planiranja  odločili  za  oblikovanje
atributov po lastni presoji. 

Poleg bolj površinskih lastnosti akcije (npr. ali kocko premikamo na mizo ali na vrh druge
kocke) in plana, iz katerega prihaja (npr. dolžina plana), moramo vključiti tudi informacije o
odnosu med akcijo in planom (npr. zaporedno mesto akcije v planu) in informacije o odnosu
akcije do naloge, ki jo rešuje (npr. ali akcija doseže katerega izmed končnih ciljev). 

Kot smo videli,  se večina razredov razlag,  ki  jih želimo napovedovati,  nanaša na  različne
predpogoje za akcije, ki sledijo obravnavani akciji (npr. naslednja, druga naslednja …). To
pomeni, da moramo za uspešno napovedovanje nujno vključiti tudi informacije o tem, katere
predpogoje prihodnjih akcij uresniči obravnavana akcija. To lahko naredimo sistematično, saj
lahko vsaki akciji sledi maksimalno enajst drugih akcij (najdaljši optimalen plan znotraj naše
domene  je  dolg  dvanajst  akcij),  vsaka  od  teh  akcij  pa  ima  tri  predpogoje.  To  nam  da
triintrideset atributov, od katerih se vsak nanaša na  določen predpogoj  določene prihodnje
akcije. Vsak od teh atributov ima tri možne vrednosti:

• Da (akcija izpolni predpogoj).

• Ne (akcija ne izpolni predpogoja).

• Ta naslednja akcija ne obstaja.

Zadnja  vrednost  mora  biti  vključena,  saj  moramo  vrednost  vseh  triintridesetih  atributov
določiti za vsako od akcij, večina od njih pa nima enajstih akcij, ki bi ji v planu sledile.

Skupno smo izbrali 37 atributov, ki so prikazani v tabeli 5, skupaj z možnimi vrednostmi.

Tabela 5: Atributi z možnimi vrednostmi

Atribut Možne vrednosti

Dolžina plana 1, 2, 3 …, 12

Zaporedno mesto akcije v planu 1, 2, 3 …, 12

Vrsta akcije • Z mize na mizo

• Z mize na kocko

• S kocke na mizo

• S kocke na kocko

Akcija doseže končne cilje • Akcija ne doseže nobenega končnega
cilja 

• Akcija postavi kocko na svoje mesto

• Akcija  sprosti  kocko,  ki  mora  biti
prosta
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• Akcija doseže oba končna cilja

Akcija sprosti kocko, ki bo premaknjena v n.
naslednji akciji 

n = {1, 2, 3 … 11}

• Da

• Ne

• Ta naslednja akcija ne obstaja

Akcija sprosti mesto za n. naslednjo akcijo 

n = {1, 2, 3 … 11}

• Da

• Ne

• Ta naslednja akcija ne obstaja

Akcija postavi kocko na mesto, od koder bo
premaknjena v n. naslednji akciji

n = {1, 2, 3 … 11}

• Da

• Ne

• Ta naslednja akcija ne obstaja

4.6  Izločanje slabih primerov
Naši podatki se nanašajo na pojave, pri katerih pričakujemo precej nizko stopnjo zakonitosti.
Naš cilj je zaznati morebitne vzorce v človeškem podajanju razlag, ne pa ugotoviti nekega
teoretičnega  »pravilnega« podajanja  razlag.  Naši  primeri  torej  niso »pravilni«,  največ  kar
lahko rečemo o njih je, da so človeški. Vseeno pa lahko razmislimo o tem, ali lahko očitno
slabe primere vseeno izločimo in jih ne uporabimo za učenje.

Eden od pristopov za izboljšanje povprečne kakovosti primerov je izločanje pretirano skopih
razlag. Naši udeleženci so namreč pri razlaganju planov imeli možnost, da za akcijo, ki se jim
zdi samoumevna, ne podajo nobene razlage.  Nezaželena posledica te  možnosti,  ki  smo jo
opazili  med zbiranjem podatkov, je bila, da so nekateri  udeleženci med reševanjem očitno
pozabili  na  podajanje  razlag  in  začeli  le  naštevati  svoje  akcije.  To  smo sicer  poizkušali
preprečiti z opozarjanjem udeležencev med nalogami in občasnimi ponovitvami, a v podatkih
imamo kljub temu nekaj planov, kjer ni bila v celem planu razložena niti ena od akcij. 

Ker lahko z visoko mero gotovosti trdimo, da v celoti nerazloženi plani odražajo pozabljanje
navodil  pri  udeležencih,  smo  primere,  ki  prihajajo  iz  takšnih  planov,  obravnavali  kot
neveljavne in učenje izvedli brez njih. 

Na ta način smo izločili tri plane, ki so vsebovali skupno 21 akcij.

4.7  Strojno učenje
Ko  smo  vse  razlage  planov  uspešno  pretvorili  v  učne  primere,  jih  lahko uporabimo  za
nadzorovano strojno učenje. Cilj strojnega učenja je najti model, ki bo zmožen na podlagi
atributov  razvrstiti primere v ustrezni razred. V našem primeru bo to pomenilo, da nam bo
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klasifikator za vsako akcijo v določenem planu znal napovedati, kakšno razlago bi za to akcijo
podal človeški udeleženec.

Za izvedbo strojnega učenja smo uporabili program Orange (Demšar idr., 2013). Odločili smo
se  za  uporabo  odločitvenega  drevesa.  Ta  metoda  strojnega  učenja  sicer  nima  najboljše
napovedne  točnosti,  se  pa  zato  ponaša  z  zelo  dobro  interpretabilnostjo  in  možnostjo
vizualizacije, kar je za naše potrebe  bolj pomembno. Za primerjavo smo izvedli še učenje s
točnejšo  metodo,  naključnim  gozdom  (angl.  random  forest),  ki  zgradi  večje  število
odločitvenih dreves in primere razvršča glede na najpogosteje napovedani razred med vsemi
drevesi.

4.7.1  Indukcija odločitvenega drevesa

Indukcija odločitvenih dreves je ena izmed najpreprostejših in obenem najuspešnejših oblik
algoritma  za  učenje  (Russell  in  Norvig,  1995).  Rokach  in  Maimon  (2005)  opredelita
odločitveno drevo kot klasifikator, ki je izražen kot rekurzivna particija prostora primerov. 

Odločitveno drevo se začne s korenskim vozliščem (angl. root node), ki nima vhodnih vej. Vsa
preostala  vozlišča  imajo  točno  eno  vhodno  vejo.  Vozlišča,  ki  imajo  tudi  izhodne  veje,
imenujemo notranja vozlišča, vsa preostala pa listi. 

Vsako izmed notranjih vozlišč razdeli prostor primerov na dva ali več podprostorov glede na
določeno  diskretno  funkcijo  atributnih  vrednosti.  V  najpreprostejšem  (in  v  praksi
najpogostejšem) primeru bo vsaka delitev potekala glede na en sam atribut, tako da bo prostor
primerov razdeljen glede na vrednosti atributa (glej sliko 3). Pri numeričnih vrednostih je ta
delitev vezana na intervale (Rokach in Maimon, 2005). 

Vsakemu izmed listov je pripisan večinski razred med primeri, ki padejo v list. Primere lahko
nato razvrstimo tako, da jih glede na vrednosti atributov navigiramo od korenskega vozlišča
do ustreznega lista.
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4.7.2  Kriteriji za deljenje

Za indukcijo odločitvenega drevesa moramo najprej izbrati kriterij, s katerim bomo v vsakem
vozlišču izbrali najustreznejši atribut za delitev učnih primerov. Različni avtorji so predlagali
različne kriterije  za izbiranje atributov (npr. informacijski prispevek (Quinlan,  1987), Gini
indeks (Breiman idr., 1984), DKM kriterij (Dietrich idr., 1996) itd.). 

V večini primerov izbira kriterija ne vpliva pomembno na kakovost drevesa, vsak kriterij pa
ima svoje prednosti in slabosti (Rokach in Maimon, 2005). Za naše odločitveno drevo smo
uporabili relativni informacijski prispevek (angl. gain ratio), ki ga uporablja program Orange.

4.7.3  Kriteriji za ustavljanje

Postopek  deljenja  primerov  v  podmnožice  na  podlagi  vrednosti  izbranih  atributov
ponavljamo,  dokler ni  dosežen določen kriterij  za ustavljanje.  Nekateri  pogosti  kriteriji  za
ustavljanje so: najmanjše število primerov v listih, najmanjša podmnožica, ki se jo še deli
naprej, in maksimalna globina drevesa. Preizkusili smo različne vrednosti kriterijev in se na
podlagi rezultatov odločili, da najmanjše število primerov v listih omejimo na 20. Prav tako
ne delimo podmnožic, manjših od 20. Tako dobimo preprosto drevo, ki omogoča precej jasno
interpretacijo. Alternativen poskus učenja z manj strogimi kriteriji je opisan v poglavju 5.2.

4.7.4  Rezanje drevesa

Če pri indukciji odločitvenega drevesa izberemo pretirano stroge kriterije za ustavljanje, se
lahko zgodi, da dobimo majhna drevesa, ki se slabo prilagajajo podatkom. Po drugi strani pa
lahko preveč ohlapni kriteriji za ustavljanje vodijo do ogromnih odločitvenih dreves, ki se
prekomerno prilegajo učnim podatkom (angl. overfitting) in bodo posledično slabše razvrščala
nove primere. Tej težavi se lahko izognemo z različnimi metodami rezanja (angl.  pruning)
odločitvenih  dreves.  Pri  rezanju  drevesa,  ki  se  prekomerno  prilagaja  učnim  podatkom,
odstranimo veje, ki ne pripomorejo h generalizacijski točnosti drevesa (Rokach in Maimon,
2005).

A izboljšanje točnosti ni edina motivacija za rezanje odločitvenih dreves. Bohanec in Bratko
(1994) sta mnenja, da je rezanje lahko smiselno tudi, če odločitvenemu drevesu ne izboljša
točnosti,  ampak razumljivost.  Lahko naredimo celo kompromis  in sprejmemo  manj točno
drevo,  če nam le-to določen koncept  predstavi  na preprostejši  in  bolj  jasen način.  V tem
primeru torej z rezanjem žrtvujemo določeno mero točnosti v zameno za preprostost.

Za rezanje dreves obstajajo številne tehnike,  od katerih za nobeno ne moremo reči,  da je
najboljša v vseh primerih (Rokach in Maimon, 2005). V našem primeru smo porezali  vse
veje,  ki  iz  istega  vozlišča  vodijo  v  liste  z  identičnimi  razredi.  Ker  nam delitev  takšnega
vozlišča  ne  da  nobene  nove  informacije,  je  delitev  odvečna  in  lahko  takšno  vozlišče
obravnavamo kot list. 
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5  REZULTATI
V tem poglavju bomo predstavili rezultate strojnega učenja, jih interpretirali in ovrednotili.
Nato bomo na primeru ponazorili uporabo naučenega modela za razlago planov, pridobljenih
z umetno inteligenco. 

Odločitveno drevo, ki ga dobimo po rezanju, je prikazano na sliki 4:

 

5.1  Interpretacija odločitvenega drevesa
Inducirano odločitveno drevo opiše osnovno logiko podajanja razlag. Začne tako, da preveri,
ali akcija izpolni katerega od končnih ciljev (atribut »Akcija doseže končne cilje«).

Kot smo opisali v poglavju o določanju razredov, lahko vsaka akcija hipotetično izpolni dva
različna končna cilja: kocko lahko postavi na svoje mesto, prav tako pa lahko sprosti kocko,
ki mora biti prosta. Vsaka akcija lahko izpolni enega ali drugega od teh dveh »vrst« končnih
ciljev, lahko izpolni oba naenkrat, prav tako pa lahko ne izpolni nobenega od njiju. 

Atribut »Akcija doseže končne cilje« ima torej štiri možne vrednosti. Naše drevo ga smiselno
binarizira in združi v eni veji vrednosti »Akcija doseže oba končna cilja« in »Akcija postavi
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kocko na svoje mesto«, v drugi veji pa vrednosti »Akcija ne doseže nobenega končnega cilja«
in »Akcija sprosti kocko, ki mora biti prosta«. 

To vozlišče lahko na veliko preprostejši način povzamemo z vprašanjem: Ali akcija postavi
kocko na svoje mesto? Če je odgovor pritrdilen (leva veja), akcijo uvrstimo v razred »Brez
razlage«. Če je odgovor nikalen (desna veja), nadaljujemo glede na vrednost atributa »Akcija
sprosti kocko za naslednjo akcijo«. 

Če akcija  ne sprosti kocke, ki bo premaknjena v naslednji akciji (desna veja), jo uvrstimo v
razred  »Prosto  odlagališče  za  naslednjo  akcijo«.  Sicer  nadaljujemo  z  atributom  »Akcija
sprosti kocko, ki bo premaknjena v 6. naslednji akciji«. 

Na prvi pogled je ta atribut binariziran zelo nenavadno – združeni sta vrednosti »Da« in »Ne«,
nasproti  vrednosti  »Ta  naslednja  akcija  ne  obstaja«.  Če  to  delitev  povzamemo  na
razumljivejši način, gre v bistvu za vprašanje: Ali tej akciji v planu sledi vsaj še šest akcij? Če
je odgovor negativen (desna veja), akcijo uvrstimo v razred »Prosta kocka, ki bo premaknjena
v naslednji akciji«. Sicer nadaljujemo glede na vrstni red akcije v planu. Če gre za prvo akcijo
v planu, jo prav tako uvrstimo v razred »Prosta kocka, ki bo premaknjena v naslednji akciji«,
sicer pa v razred »Brez razlage«.

Odločitveno drevo je na razumljivejši način izraženo na sliki 5. Opazimo, da v nobenem od
listov ni razreda »Kocka je na ciljnem mestu«. To je nenavadno, saj je ta razred v učnih
primerih  precej  pogost.  V nadaljevanju  ocenimo uspešnost  učenja  in  naslovimo vprašanje
manjkajočega razreda. 
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5.2  Ocenjevanje uspešnosti učenja
Uspešnost klasifikatorja lahko ocenimo tako, da podatke razdelimo v učno in testno množico.
Učno množico uporabimo za strojno učenje, nato pa naučeni model uporabimo za razvrščanje
testnih  primerov.  Deležu  pravilno  razvrščenih  testnih  primerov  pravimo  klasifikacijska
točnost.

V  našem primeru  smo uporabili  metodo  desetkratne  navzkrižne  validacije  (angl.  ten-fold
cross-validation), pri kateri podatke razdelimo v deset enako velikih podmnožic, od katerih
nato izmenično vsako po enkrat uporabimo kot testno množico, preostalih devet pa kot učno
množico.  Uspešnost  učenja  ocenimo  na  podlagi  povprečja  vseh  desetih  testiranj.
Klasifikacijska točnost našega odločitvenega drevesa po tej metodi je 0,776. To pomeni, da je
bilo 77,6 odstotka testnih primerov razvrščenih pravilno.  Za primerjavo smo izračunali  še
klasifikacijsko točnost naključnega gozda (30 dreves, v globino omejenih na 10, brez deljenja
podmnožic, manjših od 10, s štirimi atributi za deljenje na vsakem vozlišču), ki je znašala
0,761.

Težava pri ocenjevanju uspešnosti učenja na podlagi klasifikacijske točnosti je, da so naši
razredi  izjemno  neuravnoteženi.  Kot  je  razvidno  iz  tabele  4,  več  kot  60  odstotkov  naših
primerov  spada  v  isti  razred  (»Brez  razlage«),  medtem  ko  so  drugi  razredi  zelo  slabo
zastopani  (večina  jih  predstavlja  manj  kot  en  odstotek  primerov).  To  pomeni,  da  že
klasifikator, ki vsak primer uvrsti v najpogostejši razred, doseže klasifikacijsko točnost 0,635.
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Klasifikacijska  točnost  torej  ni  najbolj  informativen  pristop  k  ocenjevanju  našega
odločitvenega drevesa. Dodatno lahko zato preverimo še mero F1, ki vsak razred obravnava
posamično.

Mera  F1  je  harmonična  sredina  natančnosti  (angl.  precision)  in  priklica  (angl.  recall).
Natančnost je delež razvrstitev v določen razred, ki so pravilne,  priklic pa je delež pravilno
razvrščenih testnih primerov določenega razreda. Izračunali smo ju za vsak razred posebej in
nato razredne vrednosti F1 povprečili, pri čemer smo jih obtežili glede na verjetnost razreda
(obteženi F1). Tako dobimo mero F1 za celotno drevo, ki znaša 0,715 (natančnost = 0,663,
priklic = 0,776), nekoliko manj kot klasifikacijska točnost. Mera F1 za klasifikator, ki vedno
napove najpogostejši razred, znaša 0,493 (natančnost = 0,403, priklic = 0,635), za metodo
naključnega gozda pa 0,705 (natančnost = 0,659, priklic = 0,764).

Če  želimo  izvedeti  več  o  tem,  kako  se  naše  odločitveno  drevo  obnese  pri  posameznih
razredih, lahko preučimo natančnost, priklic in vrednost F1 za vsak razred posebej. V tabeli 6
so prikazane vrednosti  za štiri  najbolje  zastopane razrede,  ki skupaj pokrivajo več kot 90
odstotkov primerov. Razredi si sledijo po pogostosti.

Tabela 6: Natančnost, priklic in mera F1 za štiri najpogostejše razrede

Razred Natančnost Priklic F1

Brez razlage 0,804 0,933 0,864

Prosta kocka, ki bo 
premaknjena v 
naslednji akciji

0,714 0,870 0,784

Kocka je na ciljnem 
mestu

0 0 0

Prosto odlagališče za 
naslednjo akcijo

0,651 0,757 0,700

Prva stvar, ki nam pade v oči, je razred »Kocka je na ciljnem mestu«. Ničelna vrednost vseh
treh metrik odraža dejstvo, da naše odločitveno drevo v nobenem od listov nima tega razreda,
čeprav gre za tretji najpogostejši razred v učnih podatkih. 

Precej  nizka je  tudi  natančnost  razreda »Prosto odlagališče  za naslednjo akcijo«.  Le 65,1
odstotka testnih primerov, za katere je bil napovedan ta razred, je vanj tudi zares sodilo. To
šibkost  lahko  verjetno  pripišemo  dejstvu,  da  naše  odločitveno  drevo  na  poti  do  lista,  ki
predstavlja ta razred (glej sliko 5), ne uporabi atributa »Akcija sprosti mesto za naslednjo
akcijo«, ki bi preveril, ali akcija neposredno izpolni relevantni predpogoj. 

Lahko  torej  zaključimo,  da  sta  glavni  pomanjkljivosti  našega  odločitvenega  drevesa
nezmožnost  napovedovanja  razreda  »Kocka je  na  ciljnem mestu« in  nizka  natančnost  pri
napovedovanju razreda »Prosto odlagališče za naslednjo akcijo«.
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Odsotnost razreda »Kocka je na ciljnem mestu« lahko odpravimo tako, da pri izvedbi učenja
uporabimo manj stroge kriterije za ustavljanje. Če npr. znižamo omejitev najmanjšega števila
primerov v listih na 5, se razred pojavi v enem od listov. Izrazimo ga lahko s pravilom:

ČE (Akcija doseže končne cilje = »Akcija doseže oba končna cilja« ALI »Akcija postavi kocko
na svoje mesto«) IN (Akcija sprosti kocko, ki bo premaknjena v 4. naslednji akciji = »Ne« ALI
»Da«) IN (Akcija sprosti kocko, ki bo premaknjena v 7. naslednji akciji = »Da« ALI »Ta
naslednja akcija ne obstaja«) IN (Akcija sprosti kocko, ki bo premaknjena v naslednji akciji =
»Da« ALI »Ta naslednja akcija ne obstaja«) IN (Akcija sprosti mesto za 2. naslednjo akcijo =
»Ne«) POTEM »Kocka je na ciljnem mestu«

Žal  je  na ta  način pridobljeno drevo precej  kompleksno in ne omogoča nobene smiselne
interpretacije. Tudi pri napovedovanju se ne obnese nič bolje (F1 = 0,696), zato smo se v
naslednjem razdelku odločili za uporabo prvotnega drevesa.

5.3  Razlaga planov s pomočjo naučenega modela
Naučeno odločitveno drevo lahko sedaj uporabimo za avtonomno generacijo razlag planov v
domeni  svet  kock.  Za  demonstracijo  uporabimo  kar  nalogo,  ki  jo  v  isti  domeni  podaja
Cvetkov (2017), katerega delo nam je predstavljalo izhodišče.  To nam bo tudi omogočilo
primerjavo obeh algoritmov tvorjenja razlag. Začetno in ciljno stanje naloge sta prikazani na
sliki 6.

Poglejmo za začetek, kakšno razlago plana za to nalogo dobimo z algoritmom Cvetkova:

1. »Premaknem modro kocko z zelene kocke na rumeno kocko, tako da je zelena kocka
prosta.  S tem se približam tudi  naslednjima končnima ciljema:  zelena kocka je na
rdeči kocki in modra kocka je na zeleni kocki.«

2. »Premaknem zeleno kocko z mize 2 na modro kocko, tako da je miza 2 prosta. S tem
se približam tudi končnima ciljema: rdeča kocka je na mizi 2 in zelena kocka je na
modri kocki.«
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3. »Premaknem rdečo  kocko  z  mize  1  na  mizo  2,  tako  da  je  miza  1  prosta.  S  tem
dosežem tudi končni cilj: rdeča kocka je na mizi 2.«

4. »Premaknem zeleno kocko z modre kocke na rdečo kocko, tako da je modra kocka
prosta. S tem dosežem tudi končni cilj: zelena kocka je na rdeči kocki.«

5. »Premaknem modro kocko z rumene kocke na zeleno kocko, tako da je rumena kocka
prosta. S tem dosežem tudi končni cilj: modra kocka je na zeleni kocki.«

6. »Premaknem rumeno kocko z vijolične kocke na modro kocko, tako da je vijolična
kocka prosta. S tem se približam tudi naslednjima končnima ciljema: vijolična kocka
je na mizi 1 in rumena kocka je na vijolični kocki.«

7. »Premaknem vijolično kocko z mize 4 na mizo 1, tako da je vijolična kocka na mizi
1.«

8. »Premaknem rumeno kocko z modre kocke na vijolično kocko, tako da je rumena
kocka na vijolični kocki.«

Naš algoritem bi isti plan razložil tako:

1. »Premaknem modro kocko z zelene kocke na rumeno kocko, tako da je zelena kocka
prosta.«

2. »Premaknem zeleno kocko z mize 2 na modro kocko, tako da je miza 2 prosta.«

3. »Premaknem rdečo kocko z mize 1 na mizo 2.«

4. »Premaknem zeleno kocko z modre kocke na rdečo kocko.«

5. »Premaknem modro kocko z rumene kocke na zeleno kocko.«

6. »Premaknem rumeno kocko z vijolične kocke na modro kocko, tako da je vijolična
kocka prosta.«

7. »Premaknem vijolično kocko z mize 4 na mizo 1.«

8. »Premaknem rumeno kocko z modre kocke na vijolično kocko.«

Vidimo, da naš algoritem razlago poda le za tri izmed osmih akcij. Tudi pri teh treh akcijah v
razlago vključi le posredni cilj – predpogoj za naslednjo akcijo. Povsem ignorira končne cilje,
tako tiste, ki jih akcija neposredno doseže, kot tudi tiste, ki se jim le približa.  Rezultat  je
veliko  bolj  selektivna  razlaga,  kjer  je  akcija  pojasnjena  samo,  če  neposredno  ne  doseže
nobenega od končnih ciljev. Dosežena večja selektivnost pa seveda ne pomeni, da je dobljena
razlaga nujno tudi boljša. Kakovost razlage je v veliki meri odvisna od tega, na kakšen način
bo  uporabljena.  V  praksi  bi  jo  zato  morali  glede  na  svoje  konkretne  potrebe  presoditi
uporabniki  razlag.  Za  praktično  uporabo  naše  metode  bi  morali  ustrezno  prilagoditi  tudi
navodila razlagalcem, da bi dobili razlage (in posledično učne podatke), primerne predvideni
uporabi.
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Postopek generiranja razlage je prikazan v tabeli 7. Vsaki akciji z naučenim klasifikatorjem
(glej odločitveno drevo na sliki 5) najprej pripišemo ustrezen razred, nato pa ugotovimo, na
kateri cilj se ta razred v konkretnem planu nanaša. Ta cilj je nato uporabljen kot razlaga za
akcijo.

Tabela 7: Akcije plana s pripisanimi razredi razlag in cilji, na katere se razredi nanašajo

Akcija Razred Cilj

Premaknem modro kocko z 
zelene kocke na rumeno 
kocko

Prosta kocka, ki bo 
premaknjena v naslednji 
akciji

Zelena kocka je prosta

Premaknem zeleno kocko z 
mize 2 na modro kocko

Prosto odlagališče za 
naslednjo akcijo

Miza 2 je prosta

Premaknem rdečo kocko z 
mize 1 na mizo 2

Brez razlage /

Premaknem zeleno kocko z 
modre kocke na rdečo kocko

Brez razlage /

Premaknem modro kocko z 
rumene kocke na zeleno 
kocko

Brez razlage /

Premaknem rumeno kocko z 
vijolične kocke na modro 
kocko

Prosta kocka, ki bo 
premaknjena v naslednji 
akciji

Vijolična kocka je prosta

Premaknem vijolično kocko z
mize 4 na mizo 1

Brez razlage /

Premaknem rumeno kocko z 
modre kocke na vijolično 
kocko

Brez razlage /
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6  RAZPRAVA
V  tem  magistrskem  delu  smo  s  poskusi  preučevali  vprašanje,  ali  je  možno  uporabiti
nadzorovano  strojno  učenje  na  ustrezno  transformiranih  primerih  človeških  razlag  in  na
njihovi osnovi izluščiti osnovno logiko človeških razlag planov. Dobili smo model, ki je dokaj
razumljiv in tudi relativno intuitiven. Vsekakor smo dosegli določeno selektivnost razlag, kar
je bil glavni cilj našega dela. Vprašanje pa je, kakšna je splošna uporabnost te metode in ali bi
jo bilo mogoče kako izboljšati. V tem poglavju ovrednotimo razlage planov, dobljenih z našo
metodo  in  na  podlagi  ugotovljenih  pomanjkljivosti  predlagamo  nekatere  metodološke
izboljšave.  Izpostavimo  tudi  omejitve  naše  metode  in  predstavimo  idejo  za  alternativen
pristop k razlagi planov.

6.1  Ocena generiranih razlag
Glavni  pomislek  glede  generiranih  razlag  je,  da niso pretirano zanimive  ali  informativne.
Čeprav so selektivne,  bi  zanje  težko rekli,  da so zares  dobre  razlage,  ki  nam omogočajo
kakšen globlji uvid v reševanje problema. Za začetek so izjemno skope – za večino akcij ne
dobimo nobene razlage. Pa tudi pri akcijah, ki so razložene, se razlage nanašajo le na različne
predpogoje naslednje akcije. Odsotni so kakršni koli dolgoročnejši cilji, celostno pojmovanje
plana ali abstrakcija. 

To lahko razložimo na dva načina. Prvi očitni razlog je preprostost uporabljene domene in
relativna nezahtevnost nalog, ki jih le-ta omogoča. Ker so naloge precej lahke, jih je mogoče
optimalno rešiti  tudi brez pretirano daljnosežnega planiranja  in razmisleka.  Če je mogoče
nalogo rešiti  tako, da večinoma planiramo le za eno akcijo  vnaprej,  potem so tudi  takšne
razlage morda zadostne. Morda bi bolj zanimive razlage dobili v domeni, ki bi vsebovala več
vrst objektov in akcij ter bi omogočala zahtevnejše naloge. Zanimivo bi bilo na primer videti,
kako bi ljudje razlagali plane v domeni »robotski delavci v pristanišču« (angl.  dock-worker
robots), ki vsebuje različne lokacije, robote, žerjave, zaboje, palete, kopice in pet različnih
vrst akcij (Ghallab idr., 2004).

Drugi komentar glede nizke kakovosti razlag je bolj splošen in se nanaša na metodo zbiranja
podatkov.  Ker je bil  naš glavni  cilj  doseči  neko splošno, človeku podobno selektivnost  v
podajanju  razlag,  smo  primere  za  učenje  pridobili  na  večjem  številu  udeležencev,  med
katerimi nihče ni imel nobenih posebnih kvalifikacij ne za reševanje nalog iz sveta kock ne za
učinkovito  razlaganje  svojih  planov.  Zato  ni  presenetljivo,  da  so  bile  že  njihove  izvirne
razlage  manj  kot  navdušujoče.  Ko  pa  poizkušamo  večje  število  takšnih  razlag  različnih
udeležencev posplošiti in strniti v en model, je rezultat lahko najmanjši skupni imenovalec.
To nas privede do zanimivega vprašanja – Bi bilo naš pristop k zbiranju podatkov mogoče
kako prilagoditi, da bi dobili boljše razlage? V nadaljevanju predlagamo nekaj metodoloških
sprememb, za katere se nam zdi, da bi lahko izboljšale kakovost pridobljenih razlag.

6.2  Možne izboljšave pri pridobivanju učnih primerov
Če bi  nam prioriteto  predstavljala  kakovost razlag,  bi  bil  verjetno  ustreznejši  pristop  vse
podatke pridobiti od enega samega razlagalca, za katerega bi predhodno ugotovili, da podaja
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takšne razlage, kot jih potrebujemo. Kakšne razlage so dobre, je seveda odvisno od tega, na
kakšen način jih nameravamo uporabiti. Razlagalca bi lahko celo izurili v podajanju dobrih
razlag prek povratnih informacij s strani ciljnih prejemnikov razlag. Če bi za strojno učenje
uporabili primere razlag enega samega izkušenega razlagalca, bi naš model morda izgledal
bolj zanimivo. Če bi vsi primeri prišli od enega razlagalca, bi bili verjetno tudi skladnejši med
seboj in bi omogočali uspešnejše učenje. 

Uporaba strojnega učenja v tem primeru pride v poštev le pod pogojem, da razlagalec kljub
izkušenosti nima uvida v kognitivni proces, s katerim oblikuje razlage. 

6.2.1  Alternativni načini izločanja nepotrebnih razlag

Težko je reči, kako ovrednotiti našo odločitev, da ne zahtevamo razlage za vsako akcijo. Po
eni strani se to zdi skoraj nujno, saj je vendar prav selektivnost v razlagah tisto, kar iščemo.
Po drugi strani se je v praksi pokazalo,  da so udeleženci  včasih pretirano posegali  po tej
možnosti in na trenutke kar pozabili,  da od njih ne pričakujemo le opisov tega  kaj delajo,
ampak tudi razlage  zakaj to delajo. Možna izboljšava, ki bi morda naslovila ta problem, bi
bila povečana vloga poslušalca razlage. 

V  najpreprostejši  obliki  bi  to  izgledalo  tako,  da  bi  imel  poslušalec  možnost,  da  zahteva
razlago  tudi  za  akcijo,  ki  se  razlagalcu  zdi  samoumevna.  Na ta  način  bi  odgovornost  za
presojo,  katera  akcija  je  samoumevna  in  katera  ne,  z  razlagalca  vsaj  delno  prenesli  na
poslušalca. Takšna sprememba v metodologiji  bi morda lahko preprečila pretirano skopost
razlag in obenem vsaj delno ohranila svobodo razlagalca, da za samoumevne akcije ne poda
razlage. 

To bi imelo še dodatno pozitivno posledico – poudarilo  bi  namreč  interaktivnost razlage.
Razlagalec bi bolj  neposredno občutil,  da ga nekdo dejavno posluša in poizkuša razumeti
razloge za njegove akcije. To je občutek, ki ga naša izvedba poskusa s pasivnim poslušalcem
verjetno ni najuspešneje ustvarila. Ugibamo lahko, da bi bile na ta način pridobljene razlage
manj skope, težko pa je reči ali bi bile tudi bolj informativne.

Druga alternativa bi bila, da bi razlagalec moral podati razlago za  vsako akcijo, prejemnik
razlage pa bi naknadno določil, katere akcije so bile samoumevne in ne potrebujejo razlage.
Postopek  izločanja  bi  torej  v  celoti  izvedel  nekdo,  ki  mu  je  razlaga  namenjena,  ne  pa
razlagalec sam. V našem načinu namreč razlagalec sklepa o tem, katera razlaga je poslušalcu
potrebna in katera ne. Ker razlagalec nima neposrednega uvida v razumevanje poslušalca, to
sklepanje ni povsem zanesljivo. Morebitnim napačnim sodbam, do katerih lahko privede ta
postopek,  bi  se  lahko  izognili  tako,  da  bi  ga  preprosto  preskočili  in  vprašanje  o
(ne)potrebnosti razlage v celoti prepustili poslušalcu.

Obema predlogoma je skupna ideja, da bi morala biti odločitev o nepotrebnosti razlage za
določeno akcijo storjena eksplicitno. Le tako bi zares izločili možnost, da se je razlagalec le
zatopil v reševanje in pozabil razložiti akcijo.

6.2.2  Ciljna publika kot arbiter (ne)potrebnosti razlag

Takšen pristop bi bil bolj smiseln predvsem, če bi imeli v mislih neko konkretno praktično
uporabo  rezultatov  učenja.  Izločanje  nepotrebnih  razlag  bi  bilo  tedaj  najbolj  smiselno
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prepustiti njihovi ciljni publiki. Vzemimo za primer tovarniškega robota, ki bo podajal razlage
delavcu, s katerim sodeluje. V tem primeru je prav ta delavec tisti, ki bi mu morali prepustiti
izločanje nepotrebnih razlag.  Če bi potrebovali  razlage za zdravnika,  ki si pri načrtovanju
zdravljenja pomaga z umetno inteligenco, bi bila najustreznejša zdravnikova sodba itd. 

V našem primeru je bil poslušalec razlag kar eksperimentator, ki ni imel nobenih praktičnih
motivacij za razumevanje planov in posledično tudi nobenega kriterija, na podlagi katerega bi
lahko presojal katera razlaga je bila potrebna in katera ne. Odločitev smo tako prepustili kar
razlagalcu.  Za praktično uporabo naše metode pa bi vsekakor veljalo pomembnejšo vlogo
dodeliti poslušalcu razlage, ki bi presojal o (ne)potrebnosti razlag glede na svoje potrebe. 

6.2.3  Človeški plani kot možen vir pristranskosti v učnih primerih

Naš postopek zbiranja primerov je temeljil na tem, da so ljudje razlagali  lastne plane med
reševanjem  naloge.  S  tem  smo  želeli  doseči  socialnost  razlag  in  ekološko  veljavnost
pridobljenih učnih primerov.

Možna izboljšava bi bila, da razlagalci sploh ne bi sami reševali nalog, ampak bi razlagali
vnaprej  pripravljene  plane,  pridobljene  z  našim  planerjem.  S  tem  bi  namreč  izključili
možnost, da se človeški plani ravnajo po določenih vzorcih, ki bi lahko vnašali pristranskost v
naše učne primere. 

V tabeli  8  so prikazani  deleži  enakih  planov pri  istih  nalogah med šestimi  udeleženci  in
planerjem. Rešitve različnih udeležencev so v povprečju enake v 29,1 % primerov, medtem
ko se rešitve udeležencev in planerja ujemajo le v 15,8 % primerov. Možna razlaga za to je,
da naš  planer  akcije  preiskuje po abecednem vrstnem redu, medtem ko so jih  udeleženci
verjetno izbirali po bolj praktičnih kriterijih (npr. kako daleč potuje kocka).

Ker želimo naučeni model uporabiti za razlage planov umetne inteligence, bi bilo boljše, če bi
tudi naši učni primeri bili razlage takšnih planov. 
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Tabela 8: Deleži planov, ki so bili pri isti nalogi enaki

Udeleženec
1

Udeleženec
2

Udeleženec
3

Udeleženec
4

Udeleženec
5

Udeleženec
6

Planer

Udeleženec
1

0,33 0,36 0,07 0,42 0,43 0,29

Udeleženec
2

0,40 0,30 0,22 0,30 0,10

Udeleženec
3

0,27 0,46 0,20 0,07

Udeleženec
4

0,23 0,07 0,07

Udeleženec
5

0,31 0,15

Udeleženec
6

0,27

6.3  Možne izboljšave pri strojnem učenju
Kot  največjo  pomanjkljivost  našega  odločitvenega  drevesa  smo izpostavili  dejstvo,  da  ni
zmožno  napovedati  enega  od  najpogostejših  razredov  razlage.  Čeprav  so  naši  udeleženci
pogosto  razložili,  da  so  določeno  akcijo  izvedli  zato,  ker  doseže  neki  končni  cilj,  naš
algoritem takšne razlage ne bo podal nikoli. V veliki meri je ta nezmožnost verjetno posledica
tega, da se je ta razred razlage pojavljal bolj ali manj naključno in ga posledično ni mogoče
dobro napovedovati. 

Možno pa je tudi, da naši atributi niso dovolj dobro predstavili učnega problema. Morda bi
dobili boljše rezultate, če bi pri učenju uporabili manjše število atributov z manjšim številom
možnih  vrednosti.  Večino  uporabljenih  atributov  bi  lahko  npr.  združili  v  enega  samega:
»Akcija izpolni predpogoj ene od akcij po naslednji akciji«. 

Odsotnost pogrešanega razreda bi lahko preprečili tudi z manj strogimi kriteriji za ustavljanje.
V tem primeru bi se morali zadovoljiti z manj razumljivim odločitvenim drevesom.

6.4  Omejitve našega pristopa k razlagi planov
Naš pristop k razlagi planov s strojnim učenjem se relativno dobro obnese na precej preprosti
domeni, ki smo jo izbrali. To je svet kock s petimi kockami in štirimi mizami, kjer je edina
vrsta akcije premikanje posamezne kocke z enega mesta na drugo. To pa seveda ne pomeni,
da bi se isti pristop enako dobro obnesel za razlaganje planov v poljubni domeni planiranja.
Zato moramo na tem mestu izpostaviti  dva pogoja,  ki  morata  biti  izpolnjena,  da je  sploh
mogoče smiselno uporabiti opisane postopke.
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Za začetek je nujno, da je človeški razlagalec,  katerega razlage želimo uporabiti  kot učne
primere, kompetenten za reševanje nalog v izbrani domeni. Naši udeleženci so npr. praktično
vedno našli  optimalni plan,  kar pomeni,  da je njihovo razumevanje domene in problemov
zadovoljivo. Če zna človek nalogo pravilno rešiti, lahko tudi njihove razlage obravnavamo
kot verodostojne. In obratno, če so človeški plani v neki domeni zelo podoptimalni, so tudi
njihove  razlage  verjetno  neuporabne  kot  zgled  za  razlago  optimalnih  planov.  Pri  zelo
zahtevnih domenah torej strojno učenje iz človeških razlag verjetno ne pride v poštev.

Drugi  pogoj,  brez  katerega  naš  pristop  ni  mogoč,  je  zadostna  podobnost  med  tem,  kako
domeno »razume« algoritem za planiranje in tem, kako jo dojema človek. V našem primeru
smo npr. lahko veliko večino razlag, ki so jih podali udeleženci, izrazili kot konkreten cilj, ki
bi ga pri isti nalogi moral doseči algoritem za planiranje. V primeru, da človeških razlag ni
mogoče  ustrezno  izraziti  v  obliki  ciljev  za  planer,  tudi  naša  metoda  razlage  planov  ni
izvedljiva.

Te omejitve se seveda nanašajo le na konkretno implementacijo, ki smo jo opisali tukaj, ne pa
nujno tudi na splošno idejo uporabe strojnega učenja iz človeških razlag v razložljivi umetni
inteligenci. Zanimivo vprašanje je, ali bi bilo mogoče opisano metodo prilagoditi za uporabo
na drugih področjih umetne inteligence? Zdi se, da bi bilo to morda mogoče pri t. i. ante-hoc
razložljivih  inteligentnih  sistemih  (glej  razdelek  2.4),  ki  že  za  svoje  osnovno  delovanje
uporabljajo modele z določeno stopnjo razložljivosti. V tem primeru bi nabor možnih razlag
neposredno podala  umetna  inteligenca,  človek pa bi  le  presodil,  katere  informacije  so  za
njegovo razumevanje  relevantne in  katere ne.  Na podlagi  takšnih odločitev bi bilo  vsaj v
teoriji možno izpeljati smiselno učenje in ga uporabiti za oblikovanje razlag. Pomembno pa
je, da v tem scenariju človek ne izvaja razlage, ampak selekcijo razlag. 

Bolj težavna bi bila uporaba našega pristopa za razlaganje post-hoc razložljivih sistemov, kot
so npr. globoke nevronske mreže. Odločitve takšnih sistemov bi morali najprej interpretirati s
pomočjo razlagalne metode kot je npr. LIME (Ribiero idr., 2016), nato pa bi ljudje presodili,
katere od pridobjenih informacij so bolj ali manj koristne za razumevanje določene odločitve.
Na ta način bi morda lahko dobili ustrezne učne primere. 

6.5  Alternativna metoda razlage planov
Ena izmed glavnih pomanjkljivosti  našega pristopa je,  da se vsaka razlaga nanaša na eno
določeno akcijo.  Pogrešamo kakšno bolj  celostno razlago plana v bolj  abstraktnih pojmih.
Možna alternativa,  ki  bi  premostila  to težavo,  bi  razdelila  rešitev v faze in združila  večje
število akcij v koncept kot je npr. gradnja stolpa. Razlaga za nalogo št. 6 (prikazana spodaj na
sliki 7) bi se lahko glasila:

1. Na mizi 2 zgradim stolp: zelena, rdeča, modra (4 akcije) 

2. Na mizi 3 zgradim stolp: rumena, vijolična (3 akcije)

Takšna razlaga bi se v kombinaciji z dejanskim planom morda izkazala za uporabnejšo kot
razlage posameznih akcij. Abstrakcijo planov, ki jo zahteva, bi lahko dosegli avtomatsko s
konstruktivno  indukcijo,  ki  jo  je  mogoče  med  drugim  uporabiti  tudi  za  izboljšanje
predstavitve  domen  planiranja  (van  Lent,  1996).  Za  odkrivanje  uporabnih  abstraktnih
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konceptov bi lahko uporabili induktivno logično programiranje, kjer konstruktivno indukcijo
imenujemo  tvorba  novih  predikatov (angl.  predicate  invention)  (Robnik,  1995).  S  tvorbo
novih predikatov je mogoče odkriti abstraktne koncepte, ki niso prisotni v prvotnem opisu
domene  planiranja  (npr.  Bratko,  2011).  Takšni  koncepti  bi  lahko  bili  uporabni  tudi  za
učinkovitejšo razlago planov.
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Slika 7: Naloga št. 6



7  SKLEP
V magistrskem delu smo poskušali s strojnim učenjem najti algoritem za razlago planov, ki bi
se pri izbiri relevantnih informacij zgledoval po ljudeh. Čeprav nam je to vsaj delno uspelo,
težko trdimo,  da dobljeni  rezultati  predstavljajo  dobre razlage.  Razlage naših udeležencev
niso bile dovolj skladne za učinkovito učenje, poleg tega pa so bile zaradi narave zbiranja
podatkov  vezane  na  posamezne  akcije.  Razlage,  ki  jih  dobimo  z  našim  algoritmom,  ne
posredujejo nobenega globljega uvida glede celotnega izbranega plana. 

Zaradi teh pomanjkljivosti lahko zaključimo, da ima naš pristop k razlagi planov le omejeno
vrednost.  Predlagali  smo  tako  možnosti  za  izboljšavo  različnih  vidikov  uporabljene
metodologije, kot tudi alternativni pristop k razlaganju planov, ki bi se morda lahko izognil
omejitvam naše metode. 
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