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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází a rozšířením systému pro 

dolování z dat v prostředí Oracle vyvíjeným na FIT. Systém je z důvodů absence dolovacích modulů 

zatím v praxi  nepoužitelný.  V koncepci  jádra tohoto systému je  zabudováno rozhraní  umožňující 

přidávání dolovacích modulů. Toto rozhraní bylo doposud testováno jen na ukázkovém dolovacím 

modulu, který neprováděl žádnou činnost, jen demonstroval použití tohoto rozhraní. Hlavním cílem 

této  práce  je  nastudování  tohoto  rozhraní  a  implementace  funkčního  dolovacího  modulu,  který 

otestuje  použitelnost  implementovaného  rozhraní.  Pro  implementaci  byl  vybrán  modul dolování 

asociačních pravidel.

Klíčová slova

Získávání znalostí z databází, data mining, DataMiner, Oracla Data Mining , NetBeans Platfform, 

DMSL, asociační pravidla.

Abstract

This master's thesis deals with questions of the data mining and an extension of a data mining system 

in the Oracle environment developed at FIT. So far, this system cannot apply to real-life conditions as 

there  are  no  data  mining  modules  available.  This  system’s  core  application  design  includes  an 

interface  allowing the  addition  of  mining  modules.  Until  now,  this  interface  has  been  tested  on 

a sample mining module only; this module has not been executing any activity just demonstrating the 

use  of  this  interface.  The  main  focus  of  this  thesis  is  the  study  of  this  interface  and  the 

implementation of a functional mining module testing the applicability of the implemented interface. 

Association rule mining module was selected for implementation.
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1 Úvod

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií v minulých letech má za následek nárůst 

objemu dat uchovávaných v databázích. Metody používané dříve, založené především na statistice, 

nebyly schopny získat z těchto dat nové užitečné znalosti. Před nástupem datových skladů a OLAP 

technologií  byla všechna data uchovávána v produkčních databázích, jejichž primárním úkolem je 

zajištění  databázových transakcí.  Tyto  databáze byly  pro  analýzu velkých objemu dat  nevhodné. 

Provádění  analýz zbytečně  zvyšovalo jejich zátěž a historická data,  která  mohla  být  užitečná při 

analýze, není vhodné v nich uchovávat,  protože nejsou potřebná k jejich provozu. Důsledkem byl 

příchod datových skladů a OLAP(Online Analytic Procesing) nástrojů, které oddělují prostředí pro 

analýzu dat od produkční databáze a rozšiřují  možnosti  analýz nad velkými objemy dat.  Analýza 

pomocí  těchto nástrojů probíhá z velké části  interaktivně a prováděné kroky a rozhodnutí provádí 

většinou sám uživatel. Na rozdíl tomu by systémy pro získání znalostí z databází měly poskytovat 

sadu nástrojů a algoritmů, které by znalosti získávali automaticky.

Tato diplomová práce se zabývá problematikou získávání znalostí  z databází a rozšířením 

systému pro dolování z dat v prostředí Oracle vyvíjeným na FIT o dolovací moduly. Projekt navazuje 

na výsledek práce Ing. Krásného [3], který se tímto systémem ve své diplomové práci zabýval jako 

poslední. Systém je implementován v programovacím jazyce Java a výsledná aplikace je vystavěna 

na NetBeans Platformě.  Ve stávající  fázi  systém poskytuje  možnost  výběru vstupních dat  a řadu 

funkcí pro jejich předzpracování. Co systém prozatím neposkytuje jsou dolovací moduly,  které by 

uživateli  poskytovaly  možnost  aplikace  procesu  dolování  na  vstupní  či  předzpracovaná  data. 

V koncepci jádra tohoto systému je zabudováno rozhraní umožňující přidávání dolovacích modulů 

v podobě zásuvných modulů. Toto rozhraní bylo doposud testováno jen na ukázkovém dolovacím 

modulu, který neprováděl žádnou činnost. Jen demonstroval použití tohoto rozhraní. Hlavním cílem 

této práce je tedy nastudování tohoto rozhraní a implementace funkčního dolovacího modulu, který 

otestuje použitelnost implementovaného rozhraní. Pro implementaci byl vybrán modul pro získávání 

asociačních pravidel. Vyvíjený systém spolupracuje s relační databází firmy Oracle a proto se také při 

implementaci  dolovacích  modulů  počítá  s  podporou  dolování  dat  Oracle  Data  Mining,  která  je 

součástí databázového systému Oracle. 

V druhé kapitole se čtenář seznámí se získáváním znalostí z databází. Je zde rozebrán proces 

dolování z dat. Jsou také zmíněny možné aplikace dolování  a rozebrány typy dolovacích úloh. Třetí 

kapitola se zabývá technologiemi, které jsou při vývoji systému použity. Je zde popsána NetBeans 

Platforma,  na které  je sytém postaven,  jazyk  DMSL, který je  využit  pro popis  procesu dolování 

a relační  databázová  technologie  s podporou  dolování  dat  od  firmy  Oracle,  se  kterou  systém 

spolupracuje. Jelikož je systém vyvíjen v rámci diplomových prací, prošel doposud několika fázemi 

vývoje.  Podstatné  kroky jednotlivých  fází  a  současný  stav  je  popsán  ve  čtvrté  kapitole.  V  páté 
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kapitole jsou shrnuty zkušenosti práce s dolovací podporou OracleDataMining. Více do detailu jsou 

popsány  zkušenosti  s rozbíháním vzorových  příkladů,  nástroje  určené  k práci  s ODM  a  podpora 

dolování asociačních pravidel. Kapitola šest detailně popisuje vytvoření nového dolovacího modulu. 

Je zde  popsáno vytvoření modulu v prostředí NetBeans, implementace programového rozhraní, které 

musí každý modul implementovat a integrace modulu do systému. V sedmé kapitole je popsán postup 

implementace dolovacího modulu (určení vstupních dat, návrh a realizace potřebných změn v DMSL 

dokumentu,  návrh a implementace koncepce odkazů mezi tabulkami a implementace jednotlivých 

součástí modulu). V kapitole osm je čtenáři představen výsledek práce na vzorovém příkladu. Jsou 

zde  popsány  všechny  kroky  dolování  asociačních  pravidel  pomocí  implementovaného  modulu. 

Závěrečná kapitola shrnuje výsledek a přínos práce a návrh na další rozvoj systému pro dolování z dat 

vyvíjeném na FIT.
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2 Získávání znalostí z databází

Tato kapitola se zabývá úvodem do problematiky získávání znalostí z dat. 

Můžeme říci,  že získávání  znalostí  z databází je  extrakce (neboli  „dolování“) zajímavých  

(netriviálních, skrytých, dříve neznámých a potenciálně užitečných) modelů dat a vzorů z velkých  

objemů dat. Tyto modely a vzory reprezentují znalosti získané z dat.[2] 

Důležitost této definice spočívá hlavně v definování vlastností získávaných dat - netriviálnost, 

skrytost, neznámost a užitečnost. Pokud informaci lze získat běžným SQL dotazem, tak se nejedná o 

netriviálně získanou informaci. Stejně tak není nutno použít složitých postupů na získání informací 

viditelných na první pohled. Potenciální užitečnost určuje smysluplnost získané znalosti.

Aplikace získávání znalostí z databází

• oblast analýzy trhu a marketingu: V této oblasti jde hlavně o analytické úlohy nalezení 

zákazníků s podobnými  vlastnostmi.  Použitá data většinou pocházejí  z  databáze transakcí 

prováděných kreditními kartami a osobních údajů držitelů těchto karet a údajů o provedených 

nákupech.

• analýza  nákupního  košíku:  Cílem tohoto  druhu  úloh  je  nalezení  vzorů,  které  se  často 

v datech opakují, tzv. nalezení asociačních pravidel. Příkladem může být např. nalezení druhů 

zboží, které se často nakupují společně. Tato analýza bývá také často rozšířena o časový údaj. 

V takovém případě můžeme analyzovat např. kdy se určité druhy zboží nakupují společně 

nejvíce.

• finanční analýza a řízení rizik: Sem patří analýzy predikce vývoje cen nebo predikce rizika 

poskytnutí půjčky.

• detekce  podvodů:  Naopak  od  předchozích  aplikací,  kde  hledáme  časté  vzory,  zde  jsou 

potenciálně užitečnou informací vzory, které se výrazně odlišují od vzorů častých. Tato oblast 

se zabývá odhalováním např. pojistných podvodů nebo vyhledání profesionálních pacientů 

ve zdravotnictví.

• bussines  intelligence :  Tímto  pojmem se označují  metody,  techniky a podpůrné nástroje 

a technologie, které slouží na podporu rozhodování. V širším smyslu tam potom zahrnujeme 

i ty, kteří ta rozhodnutí dělají. 

2.1 Proces získávání znalostí
Na  proces  získávání  znalostí  z  databází  můžeme  pohlížet  jako  na  posloupnost  kroků,  které 

se provádějí v iteracích.

1. Čištění dat

2. Integrace dat 
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3. Výběr dat 

4. Transformace dat

5. Dolování z dat

6. Zhodnocení a prezentace modelů a vzorů

První čtyři kroky patří do fáze předzpracování dat. Cílem předzpracování je úprava vstupních dat tak, 

aby byla vhodná pro proces dolování. Úkolem čištění dat je odstranění šumu, nekonzistence a úprava 

chybějících dat. V kroku integrace jde o sloučení dat pocházejících z několika různých zdrojů. Při 

výběru dat se určí data, která jsou vhodná pro řešení dané úlohy. Např. výběr jen určitých sloupců 

v tabulce relační databáze. Posledním krokem části předzpracování je transformace dat. Zde se data 

upravují tak, aby byla vhodná pro určitou dolovací metodu. Následuje krok dolování dat. Tento krok 

je vlastním jádrem procesu získávání znalostí, kde je provedena aplikace požadovaného algoritmu pro 

extrakci vzorů z dat. Závěr procesu náleží zhodnocení nalezených modelů a vzorů, kde se identifikují 

opravdu jen zajímavé vzory, které budou prezentovány.

2.2 Typy dolovacích úloh
Tato práce se  zabývá implementací  modulu  dolování  asociačních pravidel.  Proto  je  zde  kapitola 

zabývající  se  problematikou asociační  analýzy rozvedena  podrobněji  než  ostatní  typy  dolovacích 

úloh.

Existují dva základní typy dolovacích úloh: deskriptivní a prediktivní. Deskriptivní úlohy se 

snaží charakterizovat data podle jejich vlastností. Prediktivní typ úloh se snaží na základě analýzy 

známých dat předpovídat  vlastnosti  dat nových. Např.  v bankovnictví při  rozhodování poskytnutí 
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půjčky, lze podle chování stávajících zákazníků s určitou přesností předpovídat schopnost splácení 

nových zákazníků.

2.2.1 Charakterizace a diskriminace dat
Charakterizace dat provádí sumarizaci vlastností analyzovaných dat za účelem jejich studia. 

Například si necháme charakterizovat určitý typ zboží a můžeme studovat jaký typ zákazníka si tento 

druh kupuje.

Diskriminace nepopisuje data obecnými výrazy, ale porovnává atributy cílové třídy ve vztahu 

k jiným třídám s odpovídajícími atributy. Například porovnání dvou skupin zákazníků podle četnosti 

nákupu.

2.2.2 Asociační analýza
Asociační analýza je úloha dolování jejíž úkolem je nalézt zajímavé asociace ve velkém množství dat. 

Příkladem může  být  asociační  analýza nákupního košíku.  Vstupními  daty jsou údaje o  nákupech 

v obchodním domě. Jeden záznam v databázi představuje jeden nákup. Takový záznam se nazývá 

transakce. V transakci jsou obsaženy všechny položky, které zákazník umístil do nákupního košíku. 

Úkolem asociační analýzy je nalezení vztahů mezi  položkami,  které jsou v transakcích obsaženy. 

Výsledkem úlohy jsou asociační pravidla, která mohou vypadat takto:

jízdní kolo ⇒  cyklistická přilba   (s = 6%, c = 76%)

Takové pravidlo říká, že v 6% provedených nákupů si zákazník koupil jízdní kolo i přilbu (podpora). 

A v 76% případů, kdy si koupil kolo, si zakoupil zároveň i cyklistickou přilbu.

Asociační pravidlo

Nechť I = {i1, i2, i3,...} je množina položek. Dále nechť D je množina transakcí, kde každá transakce 

T  ⊆ I má unární identifikátor TID. Nechť A a B jsou dvě množiny položek. Říkáme, že transakce 

T obsahuje A, pokud A  ⊆ T. Asociační pravidlo je implikace tvaru A⇒B, kde A⊂T, B⊂T a A∩B = ∅.

Metriky asociačních pravidel
Podpora (support) vyjadřuje frekvenci výskytu transakcí v databázi, v nichž se položky asociačního 

pravidla vyskytují společně  (A∪Β).

Spolehlivost  (confidence)  pravidla  AB vyjadřuje  frekvenci  výskytu  transakcí  v  databázi,  které 

obsahují množinu A a zároveň obsahují množinu B.

2.2.2.1 Typy asociačních pravidel

Pro tuto práci je podstatné rozdělení asociačních pravidel  podle těchto kritérií:
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− Podle  typu  hodnot:  Pravidla,  ve  kterých  nás  zajímá  jen  přítomnost  nebo  nepřítomnost 

položky v pravidle, se nazývají booleovská. Vedle toho existují pravidla, která popisují asociace 

mezi kvantitativními atributy. Tato pravidla se nazývají kvantitativní

− Podle  počtu dimenzí:  Booleovská asociační  pravidla  jsou jednodimenzionální.  Například 

pravidlo, které je výsledkem analýzy nákupního košíku má jen jednu dimenzi „koupí“. Pravidla, 

ve kterých se vyskytuje více dimenzí se nazývají multidimenzionální.

Booleovské jednodimenzionální pravidlo

jízdní kolo ∧ cyklistická přilba ⇒  osvětlení na kolo

Multidimenzionální pravidlo se třemi dimenzemi věk, plat a platová třída

věk = 20-30 let ∧ plat = 20-30tis ⇒  platová třída = 2

2.2.2.2 Získávání asociačních pravidel - algoritmus Apriori

Proces získávání  asociačních pravidel je rozdělen do dvou fází. V první fázi se naleznou všechny 

tzv. frekventované množiny, tj. Ty, které splňují minimální podporu a v druhé fázi se z těchto množin 

vygenerují  všechna  asociační  pravidla,  která  vyhovují  podmínce  minimální  spolehlivosti  -  silná 

asociační  pravidla.  Nejpoužívanějším algoritmem nalezení  frekventovaných množin  je  algoritmus 

Apriori.  Algoritmus  využívá  faktu,  že  každá  podmnožina  frekventované  množiny  musí  být  také 

frekventovaná – tzv. Apriori vlastnost. 

Popis algoritmu

V prvním kroku najde Apriori všechny 1-prvkové množiny, které mají dostatečnou podporu. Potom 

pokračuje  cyklem,  který  vytváří  dvou=  tří  atd..  prvkové  frekventované  množiny  tak,  že  nejprve 

vygeneruje všechny kandidáty z frekventované množiny mající o jeden prvek méně a pak  spočítá 

jejich podporu. Z těchto kandidátů vybere ty, kteří splňují podmínku minimální podpory a pokračuje. 

Výsledné množiny jsou použity v dalším kroku. Výstupem algoritmu Apriori jsou všechny silné k-

množiny, ze kterých se mohou generovat asociační pravidla.

Algoritmus Apriori
Vstupem: databáze D, minimální hodnota podpory min_supp
Výstup: L – frekventované množiny v D
1) L1 = nalezni_frekventované_1-množiny(D);
2)   for (k=2; Lk-1 ≠ ∅; k++) {
3)     Ck=apriori_gen(Lk-1,min_supp); //generování nových kandidátů
4)       for each transakce t  ∈ D { //projdi D pro zjištění počtů výskytů
5)         Ct=subset(Ck, t); // kandidáti obsažení v transakci t
6)         for each kandidát c  ∈ Ct

7)           c.počet_výskytů++;
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8)         }
9)         Lk={c  ∈ Ck | c.počet_výskytů ≥ min_supp};
10)   }
11)   return L=UkLk;

Procedura apriori_gen
1) for each množina l1  ∈ Lk-1

2)   for each množina l2  ∈ Lk-1
3)     if ((l1[1]=l2[1])∧(l1[2]=l2[2]) ...∧ ∧(l1[k-2]=l2[k-2])∧(l1[k-1]=l2[k-1])) {
4)       c=l1 JOIN l2; //spojovací krok – generování kandidátů
5)         if (má_nefrekventovanou_podmnožinu(c,Lk-1)) // vylučovací krok
6)           odstraň c; // odstraňování nefrekventovaných kandidátů
7)          else přidej c do Ck;
8)     }
9) return Ck;

Funkce  apriori_gen  má  na  vstupu  všechny  frekventované  lexikograficky  seřazené  k-množiny 

z předcházejícího kroku (Lk-1). Jejím výstupem jsou kandidáti pro Lk. Apriori_gen pracuje ve dvou 

krocích – slučovacím a vylučovacím.  Ve slučovacím kroku vytváří  k-kandidáta tak, že najde dvě 

(k-1)-množiny,  které  mají  prvních  (k-2)  položek  stejných.  K-kandidáta  vytvoří  tak,  že  přidáme 

poslední  dvě položky,  těchto dvou množin.  Následuje  vylučovací  krok,  ve  kterém odstraníme ty 

kandidáty, kteří nesplňují vlastnost Apriori.

2.2.3 Klasifikace a predikce
Obě tyto úlohy patří mezi prediktivní typy dolovacích úloh. Klasifikace je proces, který umožní 

rozdělit data do jistých tříd, kterých je konečný počet. Toto rozdělení do tříd můžeme pak využít 

pro předpověď chování určitých druhů zákazníků podle toho do jaké skupiny jsou přiřazeni.

Proces klasifikace dělíme do tří kroků.

1. Trénovací fáze - v této fázi se vytvoří klasifikační model. Model se vytvoří na části dat,  

u kterých známe vlastnost, kterou chceme následně predikovat.

2.  Testovací  fáze -  tato  fáze  ověřuje  správnost  vytvořeného  modelu.  Zkouší  předpovídat  

požadovanou  vlastnost  na  datech,  kde  je  vlastnost  známa.  A  svou  úspěšnost  následně  

kontroluje.

3.  Aplikace -  použití  vytvořeného  klasifikačního  modelu  na  vzorku  dat,  kde  chceme  

požadovanou vlastnost předpovídat.

Klasifikace  se  používá  k  predikci  diskrétních  hodnot.  Oproti  tomu  proces  predikce  slouží 

k předpovídání  hodnot  spojitých.  Nejčastěji  tedy  jde  o  předpověď  chybějící  numerické  hodnoty. 

Nejčastější metodou predikce je regresní analýza.
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2.2.4 Shluková analýza
Na rozdíl od klasifikace při shlukové analýze nejsou předem známy třídy rozdělení dat. Proces 

shlukování se právě tyto třídy, které mají co nejvíce společného a od ostatních se nejvíce liší, snaží 

nalézt. Nalezené třídy mají podobu shluků.

2.2.5 Analýza odlehlých hodnot
Cílem  analýzy  odlehlých  hodnot  je  nalezení  extrémních  hodnot,  které  se  výrazně  liší 

od ostatních.  Takové  datové  objekty  se  nazývají  odlehlé  objekty.  Tato  analýza  se  s  úspěšností 

aplikuje při odhalování podvodů.

2.2.6 Analýza evoluce
Popisuje a modeluje pravidelnosti a trendy u objektů, jejichž chování se mění v čase. I když i u dat,  

která mají nějaký vztah k času lze použít úlohy, které jsou popsány výše, existují některé speciálně  

zaměřené úlohy, jako je vyhledávání periodicity, analýza podobností apod. [2].
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3 Použité technologie

3.1 Oracle Data Mining
Součástí relačního databázového systémy firmy Oracle je i podpora pro dolování z dat, které jsou 

v této databázi uloženy. Podpora se nazývá Oracle Data Mining a je dostupná od databázové verze 

9iR2. Podpora dolování nabízí kolekci algoritmů a datových analýz pro klasifikaci, predikci, regresi, 

shlukování,  asociační  analýzu,  měření  významnosti  atributů,  detekci  odlehlých  hodnot  a  další 

specializované analýzy. Kromě algoritmů pro dolování nabízí ODM také funkce pro předzpracování 

dat, které předcházejí vlastnímu dolování. Těmito funkcemi jsou například diskretizace, normalizace 

nebo plnění (binning). Vstupními daty dolovacích funkcí je relační tabulka nebo pohledy uložené 

v databázi. Hlavní výhodou řešení firmy Oracle je umístění veškerých dolovacích funkcí do jádra 

databáze. Toto řešení eliminuje jakýkoliv přesun dat a šetří  mnoho času. Uživatel pouze definuje 

model dolovací úlohy, uloží ho na server a požádá o spuštění dolovacího procesu.

Spolupráce s dolovacími funkcemi je uživateli umožněna buď přes jazyk PL/SQL nebo Java 

API. První implementace knihovny pro Java API na Oracle 9iR2 byla čistě proprietální. Od verze 

Oracle 10.2 je pro komunikaci a vývoj dolovacích aplikací implementován Java API standard JSR 73 

nazývaný Java Data Mining. JDM definuje rozhraní, které by měl dolovací systém poskytovat, aby 

byla  zajištěna  nezávislost  aplikace  na  konkrétním  nástroji  pro  data  mining.  K  rozhraní 

Java Data Mining pro ODM je na stránkách firmy Oracle  kvalitní dokumentace v podobě JavaDoc. 

K dispozici  jsou  také  vzorové  příklady a  programové  kódy,  které  by měly  uživateli  ukázat,  jak 

nejefektivněji dolovacího systému ODM využít.

3.1.1 Přehled funkcí ODM
Zde je uveden výčet všech dolovacích funkcí, jejichž použití umožňuje Oracle Data Mining od verze 

10gR2

• Transformace dat : vzorkování dat, plnění(binning), diskretizaci a další transformace

• Prediktivní úlohy: 

• Klasifikace:  pro klasifikační úlohy jsou k dispozici rozhodovací stromy,   bayesovská 

klasifikace, bayesovské sítě a  SVM (Support vector machines)

• Regrese : SVM (Support vector machines)

• Měření  významnosti  atributů  :  Tato  úloha  slouží  k  ulehčení  práce  klasifikačních 

modelů  při  práci  nad  datovými  tabulkami,  které  obsahují  mnoho  atributů.  Měření 

významnosti  má  za úkol  vybrat  z množiny atributů podmnožinu takových,  které jsou 
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nejvíce  relevantní  pro  určení  výsledku  klasifikace.  Použit  je  algoritmus  Minimum 

description length (MDL)

• Detekce odlehlých hodnot : One-class SVM (Support vector machines)

• Všechny  prediktivní  úlohy  poskytují  několik  možností  zobrazení  výsledků.  První  je 

tabulka přesnosti, která udává v kolika případech byla klasifikační metoda úspěšná. Další 

možností  je  zkoumání  několika  druhů  tzv.  "liftů"  (kumulativní,  nekumulativní, 

kvantilový  a  další).  Tyto  charakteristiky  jsou  použitelné  pouze  při  klasifikaci  do 

binárních  tříd.  Dále  je  také  možné  porovnávat  úspěšnosti  jednotlivých  klasifikačních 

metod mezi sebou pomocí tzv. "Receiver Operating Characteristics (ROC)".

• Deskriptivní úlohy

• Asociační analýza : pro dolování asociačních pravidel ODM používá algoritmus Apriori

• Shlukování :  dostupné  jsou  algoritmy  k-means,  Orthogonal  Partitioning  Clustering 

(O-Cluster)

• Textové  a prostorové dolování : dolování v textu, prostorová/GIS data

• Specializované  analýzy :  porovnání  sekvencí  DNA  a  proteinových  řetězců.  K dispozici 

je BLAST algoritmus

3.2 NetBeans Platforma
NetBeans  je  open  source  projekt,  jehož  součástí  jsou  dva  hlavní  produkty.  vývojové  prostředí 

NetBeans (NetBeans IDE) a vývojová platforma NetBeans (The NetBeans Platform). Oba produkty 

jsou vyvíjeny pod open source licencí a je možné je bezplatné používat v komerčním i nekomerčním 

prostředí.

Integrované vývojové prostředí NetBeans je softwarový nástroj, který umožňuje psát, překládat 

a ladit programy. Primárně bylo určeno pro vývoj Java aplikací a je velmi vhodné pro vývoj GUI 

aplikací využívajících knihoven Swing a AWT.  Podporuje všechny tři hlavní platformy - J2SE, J2EE 

a  J2ME.  Prostředí  lze   rozšířit  o  moduly  podporující  i  jiné  programovací  jazyky  (C/C++,  PHP, 

JavaScript, atd).   

Druhým produktem je Netbeans Platforma. Lze ji chápat jako rozšiřitelný modulární základ 

pro vývoj desktopových aplikací. Tato platforma poskytuje komplexní balík pro vývoj desktopových 

aplikací a jakékoliv části této platformy mohou být jednoduše integrovány v jakémkoliv produktu 

postaveném na této platformě. Nezávislí dodavatelé softwaru poskytují zásuvné moduly pro integraci 

do této platformy. Tyto moduly slouží pro vývoj jejich vlastních nástrojů a řešení.

Platforma nabízí běžné služby desktopových aplikací a tím umožňuje soustředit se vývojářům 

na podstatné funkce aplikace. Mezi základní vlastnosti platformy patří:

• správa uživatelského rozhraní

• správa uživatelského nastavení
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• podpora ukládání

• správa práce s okny

• práce s tzv. wizardy (průvodci)

3.3 Jazyk DMSL
K uložení  nastavení  celého dolovacího  procesu je  pro systém dolování  z  dat  využit  jazyk 

DMSL(Data Mining Specification Language). Je založený na technologii XML a ve své struktuře 

dovoluje definovat  vstupní  data,  transformace na nich aplikované,  nastavení  vlastního dolovacího 

procesu a prezentovat výstupní znalosti. Jeho základní definice je popsána v práci Petra Kotáska [6]. 

Během vývoje systému byla definice dle potřeby mírně upravena. Díky použití jazyku XML je jeho 

rozšiřitelnost o nové elementy nebo úprava stávajících elementů velice jednoduchá. Definováno je 6 

základních elementů.

DataModel – Element obsahuje popis všech vstupních dat.  V rámci něj je definován element 

DataMatrix, reprezentující výběr dat z jedné databázové tabulky. Každý vybraný sloupec tabulky 

je popsán elementem DataField, který popisuje jeho vlastnosti.

DataMiningModel – popisuje, která data budou použita pro dolování, vznik odvozených sloupců 

a aplikaci transformací na datová pole. Každý DataMiningModel se musí  odkazovat na jeden 

DataModel, ze kterého čerpá vstupní data..

DomainKnowledge – model obsahující znalosti o datech, jako jsou vtahy,  integritní omezení, 

obory hodnot apod. Tento element je v rámci vyvíjeného systému doposud nevyužitý
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DataMiningTask  –  specifikuje  dolovací  funkce,  které  se  budou  aplikovat  na  vstupní  data. 

Element  má  volnou syntaxi.  Každá  dolovací  funkce  má  jiné  požadavky,  podle  kterých  bude 

záviset podoba syntaxe.

Knowledge – element s volnou syntaxí reprezentující výsledné znalosti. Definice elementu závisí 

na typu dolovací úlohy. Podle typu získaných znalostí je definována syntaxe, která bude vhodná 

k uložení daného typu znalostí.

FunctionPool – specifikuje definice funkcí, které mohou být aplikovány na vstupní data v rámci 

jejich předzpracování.
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4 Systém vyvíjený na FIT

V několika posledních letech je v rámci diplomových a semestrálních prací na FIT vyvíjen systém 

pro dolování  z  dat.  Jako  první  vznikl  systém  pro  dolování  dat  pracující  s  databází  MySQL. 

Databázový systém MySQL nemá žádnou podporu dolování dat a vše bylo řešeno přes pomocné 

tabulky.  Proto  dalším  krokem  bylo  vytvoření  jádra  dolovacího  systému,  který  by  pracoval 

s databázovým systémem firmy Oracle. Tento systém umožňuje využít modul Oracle Data Mining, 

který nabízí podporu dolování dat na tomto databázovém serveru. Další vývoj systému směřuje jen 

k použití  na databázi Oracle 10.2. Důležitým rysem systému je využití  jazyku DMSL pro definici 

dolovací úlohy. Tento jazyk umožňuje kompletní popis definice dolovací úlohy i ukládání získané 

znalosti.

Jako  první  začal  na  projektu  dolovacího  systému,  který  spolupracuje  s  databází  Oracle, 

pracovat  Ing. Doležal  [5],  který implementoval  základní prvky sytému.  Jako implementační  jazyk 

byla zvolena Java. Jeho projekt byl zaměřen hlavně na vývoj základu (jádra) celého sytému, které by 

umožňovalo provádět základní kroky dolovacího procesu. Byl  zde umožněn výběr vstupních dat z 

databáze  a  kroky  předzpracování  dat  (aplikace  VIMEO  funkcí,  odvozování  sloupců  a  aplikace 

transformací). Byla zde již také navržena koncepce připojování dolovacích modulů, která však byla 

čistě teoretická a funkčnost byla testována jen na triviálním modulu, který neumožňoval ani definici 

parametrů nebo zisk a uložení znalosti. K tomuto jádru bylo implementováno základní formulářové 

GUI, které svou strukturou kopírovalo kroky procesu dolování – výběr dat, aplikace VIMEO funkcí, 

aplikace transformací a demonstrace dolovacího modulu.

Jako další se na vývoji podílel Ing. Gálet [4], který nad vytvořeným jádrem vystavěl  aplikaci 

DataMiner  postavenou na NetBeans Platformě.  S  pomocí  základu této  platformy se  mu  podařilo 

vybudovat  velmi  kvalitní  grafické prostředí.  Hlavní  změnou  byl  systém definice  dolovací  úlohy. 

Jednotlivé  kroky  dolovací  úlohy  jsou  zde  reprezentovány  komponentami,  které  se  mezi  sebou 

propojují a tím se udává pořadí aplikace dolovacích kroků, které komponenty reprezentují. Pro tuto 

koncepci upravil DMSL dokument, aby se zde mohla uchovávat informace o grafických metadatech. 

Systém přidávání dolovacích modulů upravil pouze pro potřeby vytvořeného grafického rozhraní.

4.1 Současný stav – aplikace DataMiner
Jako poslední se na vývoji podílel Ing. Krásný na jehož práci [3] navazuje tento diplomový projekt. 

Cílem jeho práce bylo upravení dolovacího systému tak, aby se zvýšila jeho použitelnost. Nakonec 

došlo  k  zásadnímu  přestavění  jádra,  přičemž  kladl  důraz  na  jeho  snadnou  modifikovatelnost  a 

rozšiřitelnost. Změny grafického rozhraní se týkaly funkce komponent dolovacího procesu. Oproti 

stávajícímu  řešení  byly  sloučeny  funkce  některých  komponent  do  jedné  tak,  aby  se  zvýšila 
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smysluplnost  definice  dolovacího  procesu.  Rozšířením  funkčnosti  jádra  byla  vylepšena  možnost 

jejich  spolupráce.  V jeho  práci  také  došlo  k první  přestavbě  rozhraní  pro  připojování  dolovacích 

modulů. „Původní verze nebyla funkční a ani po opravě by se nehodila do nového konceptu. Byl  

zrušen přístup, kdy se o moduly staralo jádro a fungovaly jako externí třída, místo něj je na moduly 

pohlíženo jako na standardní komponenty grafu.“ [3]

4.1.1 Jádro systému
Základem jádra systému je třída  Kernel, která svazuje a propojuje všechny ostatní třídy. Struktura 

jádra, tak jak ji upravil Ing. Krásný je na obrázku 4.1. Práci s DMSL souborem zajišťuje třída Dmsl,  

která  oproti  předešlému řešení  nově slouží  jako  centrální  úložiště  dat.  Všechny datové  struktury 

reprezentující  DMSL  dokument  jsou  uchovávány  zde  a  jsou  všechny  umístěny  v  balíčku 

cz.vutbr.fit.dataminer.core.system.dmsl. Dále třída Kernel poskytuje provázání na 

třídy  ConnectionInfo, které zajišťují připojení k serveru, volání zkompilovaných interních funkcí – 

třída  Caller  a  přístup  k  instancím  Clipping,  Normalization  a Discretization,  které  slouží  k 

transformaci vstupních dat pro dolování.

4.1.2 GUI sytému
Hlavním prvkem GUI je plátno, do kterého uživatel definuje kroky procesu dolovací úlohy, obr. 4.2. 

V levé části aplikace je umístěn průzkumník otevřeného projektu a navigace po editačním plátně. 

Komponenty jsou umístěny v nabídce v pravé části  aplikace. Komponenty umístěné na plátno je 

nutné  spojit  propojovacími  šipkami,  které  určují  tok  procesu  získání  výsledné  znalosti.   Každá 

komponenta má své kontextové menu. Spuštění komponenty probíhá položkou Run z tohoto menu. 
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Otevření editačního panelu lze provést z menu nebo dvojitým poklepáním myši nad komponentou. 

Žádná z komponent nemůže mít více jak jednu vstupní hranu a pokud nemá žádnou - není připojena 

k žádnému zdroji, nemůže být ani otevřena ani spuštěna.  Popis chování komponent při připojování 

a odpojování je uveden v práci Ing.Krásného [3].

4.1.2.1 Komponenty dolovacího procesu

Select Data

Komponenta zajišťuje výběr vstupních dat. V levé části  je zobrazen strom, který zobrazuje tabulky 

v databázovém schématu, ke kterému je otevřený projekt připojen. Z těchto tabulek může uživatel 

libovolně vybírat sloupce, ve kterých jsou data, která mají být použita v dolovací úloze. Je zde také 

funkce, sloužící ke vkládání podmínek pro spojování tabulek.

 

Transformations

Poskytuje možnost aplikace ODM transformací  clipping, normalization a discretization na vstupní 

data. Také umožňuje nezahrnout do výstupu vstupní sloupce a pomocí funkcí odvodit sloupce nové. 

Uvedená transformace diskretizace nebyla implementována a je tedy nefunkční. Zajišťuje přístup k 

editacím funkcí
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Vimeo

Tato komponenta funguje jako datový filtr. Všechny výstupní sloupce jsou stejné jako vstupní, pouze 

je  k  nim  přiřazena  nějaká  VIMEO  funkce.  Neumožňuje  sloupce  přejmenovávat,  od  toho  je 

komponenta Transformations. Zajišťuje přístup k editacím funkcí.

Insight

Spuštěním komponenty výběru dat nebo komponent fáze předzpracování vzniká v databázi fyzická 

tabulka,  která  představuje  výstupní  data  těchto  komponent.  Po  připojení  k těmto  komponentám 

umožňuje Insight zobrazení obsahu těchto tabulek.

Mining Module

Reprezentuje uživatelem vybraný dolovací modul. V případě stávajícího stavu aplikace nabízí pouze 

ukázku  otvírání  panelu  parametrů  modulu.  Po  implementaci  dolovacích  modulů  bude  funkčnost 

komponenty záviset na požadavcích vybrané dolovací úlohy.

Report

Zajišťuje zobrazení  výsledků.  Stejně jako Mining Module zatím jen demostruje otevření  panelu, 

který po implementaci modulu bude mít  specifické rozhraní, odpovídající  požadavkům prezentace 

výsledků dané dolovací úlohy.

4.1.3 Rozšiřitelnost systému
Jádro  systému  umožňuje  operace  s  výběrem  dat  a  funkce  předzpracování  dat  před  samotným 

procesem dolování. Dosud nebyl implementován žádný funkční dolovací modul, který by aplikoval 

na vstupní data algoritmus získání znalostí.. V jádře systému je navržena koncepce, která umožňuje 

připojení  přídavných dolovacích modulů do aplikace.   Koncepce umožňuje  připojení  libovolného 

modulu, který musí implementovat abstraktní třídu MiningPiece. Každý implementovaný modul musí 

poskytovat  formulář pro zadávání parametrů specifických pro danou úlohu a panel pro prezentaci 

výsledků.

Podrobný  popis  a  návod  jak  vytvořit  a  implementovat  nový  dolovací  modul  v  prostředí 

NetBeans je popsán v kapitole 6.
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5 Oracle Data Mining

Tato práce se jako první zabývá implementací dolovacích modulů pro aplikaci DataMiner s využitím 

dolovacích algoritmů, které poskytuje Oracle Data Mining. V této kapitole jsou popsány poznatky 

a zkušenosti s užíváním ODM, které byly získány při práci na tomto diplomovém projektu. První část 

je  zaměřena  na  vzorové  příklady  demonstrující  využití  funkcí  ODM.  Je  zde  rozebráno  jejich 

rozbíhání a problémy, které byly řešeny. Zmínka je také o nástrojích a aplikacích, které jsou vhodné 

pro práci s ODM. V kapitole 5.2 Dolování asociačních pravidel a podpora ODM jsou více rozebrány 

postupy získávání asociačních pravidel a jakým způsobem jsou ODM podporovány.

Tato kapitola  byla  do textu zařazena na žádost  vedoucího práce.  Měla  by sloužit  dalším 

řešitelům v začátcích práce s ODM.

5.1 Vzorové příklady ODM
Oracle Data Mining poskytuje PL/SQL  i Java API pro vytváření dolovacích modelů. Pro ukázku a 

pochopení  využití  dolovací  podpory Oracle poskytuje  v instalaci  sadu vzorových PL/SQL a Java 

příkladů.  Každý  příklad  popisuje  jednotlivý  algoritmus  dolování  nabízený  ODM  a  jsou  v  něm 

obsaženy ukázky kroků dolování specifických pro danou úlohu od přípravy  vstupních dat do podoby 

vhodné pro daný algoritmus až po ukázky možné prezentace získaných znalostí. Všechny vzorové 

příklady využívají  vstupní data ze schématu  SH, které by mělo být součástí instalace Oracle Data 

Mining. Před vlastní implementací nějaké problematiky dolování z dat je vhodné danou problematiku 

na vzorovém příkladu pochopit.

Při práci na školním serveru pcuifs1 jsem se potýkal se spoustou problémů. Vzorové příklady 

nebyly  nainstalovány,  jako uživatel  dmuser1  jsem ke  vzorovému schématu  SH neměl  přístupová 

práva a po jeho získání byly tabulky schématu prázdné. Na tuto skutečnost jsem přišel až po pár 

neúspěšných  pokusech  přípravy  dat  pro  dolování.  Pro  vyhnutí  se  těmto  problémům  je  vhodné 

zkontrolovat přístup ke schématu SH a přítomnost všech požadovaných tabulek a dat v nich. Vzorové 

příklady jsou k dispozici na stránkách firmy Oracle. Výčet dostupných vzorových příkladů je uveden 

v tabulce 5.1.

Dolovací funkce Algoritmus
Asociační pravidla Apriori
Důležitost atributu Minimum Description Lenght
Klasifikace Adaptivní Bayesovská síť
Klasifikace Rozhodovací strom
Klasifikace Bayesovská síť
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Klasifikace Support Vector Machines
Klasifikace Support Vector Machines (one class) 
Shlukování K-Means
Shlukování O-Cluster
Feature Extraction Non-Negative Matrix Factorization
Regrese Support Vector Machines
Dolování v textu Non-Negative Matrix Factorization
Dolování v textu Support Vector Machines

Tabulka 5.1 : Dostupné vzorové příklady Java API

Jako první seznámení s ODM je nejvhodnější aplikace Oracle Data Miner, viz  obr. 5.1. Tato GUI 

aplikace  vyvinutá firmou Oracle zpřístupňuje všechny algoritmy,  které ODM poskytuje a formou 

„wizardů“ postupně navede uživatele od výběru dat až po prezentaci výsledků. Během vytváření tedy 

uživatel pochopí v jaké formě musí být data pro danou úlohu, jaké parametry je potřeba zadat před 

spuštěním úlohy a jakou formou se dají prezentovat získané znalosti. Aplikace narozdíl od systému 

vyvíjeného na FIT neposkytuje žádný krok předzpracování dat. Vstupní data již musí být ve formě 

vhodné pro aplikaci vybraného algoritmu.
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5.1.1 PL/SQL příklady
K práci s databází Oracle je vhodný nástroj  SQL Developer, který je dostupný ke stažení přímo na 

stránkách  firmy  Oracle.  Aplikace  má  velice  srozumitelné  grafické  rozhraní  a  je  vhodná  pro 

procházení databázových tabulek a pohledů a manipulaci s nimi. Její SQL Worksheet nemá podporu 

pro některé datové typy (např. typ kategorie Nestead jehož data není schopna vypsat). Proto zde není 

možné vyzkoušet funkčnost některých vzorových příkladů pro PL/SQL. K tomu je vhodná konzole 

SQL*Plus. SQL*Plus konzole je součástí aplikace InstantClient, která je také dostupná ke stažení na 

stránkách Oracle. V SQL Developeru je možnost  nastavení cesty k externí  SQL*Plus konzoli. Po 

nastavení cesty a spuštění se konzole sama naloguje do shématu, který je v SQL Developeru aktuální. 

Spojení těchto dvou aplikací je podle mě pro práci velice vhodné. Je  umožněno procházení tabulek 

a pohledů  v  grafickém  rozhraní,  což  je  velice  přehledné.  SQL Workseet poskytuje  editor  SQL 

a PL/SQL dotazů a  přidaná  SQL*Plus konzole  umožňuje  práci  s  datovými  typy,  pro které  nemá 

SQL Developer podporu.

5.1.2 Java příklady
Stejně jako PL/SQL, tak i Java příklady obsahují kompletní ukázky dolovacích funkcí ODM . Je zde 

předvedeno vše  od připojení  k databázovému schématu,  přes  vytváření  dolovacího modelu  až  po 

základní  prezentaci  získaných znalostí.  Důležité pří  rozbíhání  Java příkladů je vybrání  správných 

knihoven, které jsou potřeba. Nejjednodušší způsob je zkopírování knihoven aplikace Oracle Data 

Miner. Všechny potřebné knihovny jsou k dipozici v adresáři  lib. Podstatné je jen to, aby verze 

aplikace  odpovídala  verzi  ODM,  na  které  jsou  Java  příklady  spuštěné.  Při  spuštění  vzorového 

příkladu na školním serveru  pcuifs1 dochází k chybě  numeric or value error: character to number  

conversion  error.  Tato  chyba  je  způsobena  nastavením serveru  do  českého  rozhraní.  ODM  má 

problém vytvořit dolovací model z nastavení parametrů, kde jsou desetinná čísla oddělená čárkou. 

Před dolování je tedy nutné nastavit jazykové rozhraní na anglické nebo americké. K tomu slouží 

příkaz alter session set nls_territory='AMERICA'.

5.2 Dolování asociačních pravidel a podpora 

ODM
Pro následující kapitoly je nutno vymezit tyto pojmy

Relační data – data reprezentována  (normalizovanou) relační tabulkou, kde je na jednom řádku 

uveden jeden záznam. Každý řádek je jednoznačně identifikován.
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ID VĚK VZDĚLÁNÍ PLAT
100 2 2 2
101 2 1 4
102 3 1 3

Tabulka 5.2: Relační data

Transakční data – data reprezentována nenormalizovanou tabulkou, kde je na jednom řádku uveden 

identifikátor transakce a výčet položek v transakci se vyskytujících.

TRANS_ID POLOŽKY 
200 {A,C}
201 {D}
202 {B,C,E}

Tabulka 5.3: Transakční data

Transakční data ve víceřádkovém formátu – data reprezentována relační tabulkou, která vznikne 

normalizací tabulky transakčních dat

TRANS_ID POLOŽKA 
200 A
200 C
201 D
202 B
202 C
202 E

Tabulka 5.4: Víceřádková reprezentace tabulky  5.3

5.2.1 Dolování booleovských  asociačních pravidel
Pro  tento  typ  je  klasickým příkladem analýza   nákupního  košíku.  V takovém případě  uživatele 

nezajímá jakou hodnotu prvek v asociačním pravidle nabývá, ale pouze se zajímá o to, že je prvek v 

asociačním pravidle obsažen. Příklad pravidla nákupního košíku : 

zákazník nakupující jízdní kolo  zároveň nakupuje i cyklistickou přilbu 

jízdní kolo ⇒  cyklistická přilba
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Zde je důležitá ta informace,  že je prvek v nákupním košíku obsažen, tedy získaná pravidla jsou 

booleovská, jednodimenzionální. Data pro takový typ úloh se nazývají řídká. Z velké množiny prvků 

je jen malá část obsažena v transakci. Jako přiklad může sloužit obrovské množství zboží v obchodě, 

z  něhož  je  jen  malá  část  obsažena  v nákupním košíku.  Taková  data  se  uchovávají  v  relačních 

databázích ve formě víceřádkového zápisu transakce. Tento typ úlohy je pro dolování asociačních 

pravidel pomocí ODM nejvhodnější a v dokumentaci je zmiňováno využití ODM právě jen pro tento 

typ úloh.

5.2.2 Dolování multidimenzionálních asociačních pravidel z 

relačních dat
V druhém případě se jedná o dolování z relačních dat, kde se vyskytují kvantitativní a kategorické 

atributy. V takovémto případě nás zajímá i hodnota prvku v asociačním pravidle - multidimenzionální 

asociační pravidlo:

zaměstnanci se středoškolským vzděláním, kteří pracují ve firmě 20-30 let, 

jsou zařazeni do platové třídy 2

vzdělání = SŠ ∧ doba v zaměstnání = 20-30let ⇒  platová třída = 2

S tímto  typem  asociačních pravidel  ODM nepočítá  a  v  dokumentaci  není  o  podobném přikladu 

zmínka. Však při studování systému zadávání potřebných parametrů a dat pro definici dolovací úlohy 

získávání asociačních pravidel  je  vidět že ODM umožňuje každé položce v transakci  přiřadit  její 

hodnotu. V případě analýzy nákupního košíku je hodnota automaticky nastavena na „1“. V případě 

kvantitativních a kategorických atributů relační tabulky, lze tuto hodnotu využít pro hodnoty těchto 

atributů.

K získání pravidel z relačních dat je pro tuto diplomovou práci zajímavá metoda, kterou se 

zabývá práce  Ing. Jurky [7]. Práce popisuje metodu získávání kvantitativních asociačních pravidel, 

která byla publikovaná v článku Mining quantitative association rules in large relation tables v roce 

1996  [8].  Metoda  získávání  kvantitativních  asociačních  pravidel  je  založená  na  vhodném 

předzpracování vstupních kvantitativních a kategorických atributů tak, aby na získání pravidel bylo 

možné použít nějaký algoritmus získávání booleovských asociačních pravidel. Tato metoda je vhodná 

při  využití  podpory  dolování  Oracle  Data  Mining,  která  poskytuje  pouze  algoritmus  Apriori. 

Problémem dolování v relačních datech je vznik velikého počtu frekventovaných množin, ze kterých 

pak  vznikne  mnoho  asociačních  pravidel.  Tato  skutečnost  může  čas  procesu  dolování 

zněkolikanásobit.  Před samotným procesem dolování musí  být kategorické a kvantitativní atributy 

vhodně diskretizovány a namapovány na čísla. Tento proces náleží do fáze předzpracování dat a dále 

se jím tato práce nezabývá.
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5.2.3 Vstupní data – datový typ kategorie Nested
Pro dolování asociačních pravidel ODM vyžaduje transakční data. Tedy data, kde je na každém řádku 

uveden  záznam o  jedné  transakci,  který  se  skládá  z  identifikátoru  transakce  a  výčtem prvků  v 

transakci  obsažených.  Položky  vyskytující  se  v  transakci  musí  být  uvedeny  objektem  kategorie 

Nested.  Tento objektový datový typ slouží k modelování vícehodnotových atributů v relační tabulce. 

V relační tabulce, která reprezentuje transakční data, je ve sloupci,  kde se nachází výčet položek, 

záznam kategorie  Nested.  K dispozici  je  typ  DM_Nested_Numericals  pro položky s  numerickou 

hodnotou  a DM_Nested_Categoricals  položky s kategorickou hodnotou.  V obou případech je to 

tabulka, která obsahuje záznamy typu DM_Nested_Numerical nebo DM_nested_Categorical. Každý 

takový  záznam obsahuje  jméno  položky a  její  hodnotu.  Lépe  je  vidět  na  příkladu.  Tabulka  5.5 

představuje  tabulku  transakčních  dat  ve  víceřádkovém  formátu  s obyčejnými  datovými  typy 

INTEGER, VARCHAR, FLOAT atd.. Tabulka reprezentuje záznamy o transakcích.  Druhá tabulka 

představuje  konvertovaná  data  z první  tabulky  na  jednořádkový  záznam transakce,  kde  je  výčet 

položek  reprezentován  typem  DM_Nested_Numericals,  kde  je  každá  položka  typu 

DM_Nested_Numerical.

TRNS_ID POLOŽKA HODNOTA
100 název1 hodnota
100 název3 hodnota
100 název4 hodnota
101 název2 hodnota
102 název1 hodnota
102 název3 hodnota

Tabulka 5.5: Transakční data ve víceřádkovém formátu se sloupcem hodnoty položky

TRANS_ID POLOŽKY (DM_Nested_Numericals)
(jméno_položky, hodnota_položky)

100 {(název 1,hodnota) (název3,hodnota) (název4,hodnota)}
101 {(název 2,hodnota)}
102 {(název 1,hodnota) (název3,hodnota)}

Tabulka 5.6: Transakční data, kde je výčet položek uveden datovým typem DM_Nested_Numericals
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5.2.4 Rozhraní ODM pro dolování asociačních pravidel
Na  obr. 5.2 jsou zobrazeny třídy tvořící základ rozhraní pro dolování asociačních pravidel ODM. 

O vytváření  instancí  tříd  se  stará  metoda  create()  příslušné  Factory.  Objekt  třídy  Connection 

poskytuje  připojení k data mining enginu a přes tento objekt  probíhá ukládání  objektů na server, 

spuštění úlohy a zisk vytvořeného dolovacího modelu. První krok definice úlohy je vytvoření objektu 

PhysicalDataSet,  který popisuje strukturu dat určených k dolování.  K sestavení  dolovací úlohy je 

potřeba  nastavit  parametry -  objekt  třídy AssociationSettings.  Zde  se  nastaví  hodnoty minimální 

podpory,  spolehlivosti a maximální počet prvků pravidla. Dolovací úloha je reprezentována třídou 

BuildTask. Po spuštění úlohy se na serveru vytvoří model. Metoda retrieveObject() třídy Conenction 

model ze serveru získá. Pak je možné z modelu získat výsledná asociační pravidla.

5.2.4.1 Třída OraAssociationRule  

Implementace  standardu  Java  Data  Mining  (JSR-73)  firmy  Oracle,  poskytuje  k  reprezentaci 

vydolovaných pravidel třídu OraAssociationRule. Třída poskytuje vlastnosti pro uchování parametrů 

pravidla. Levá a pravá strana pravidla je reprezentována datovým typem ItemSet. ItemSet obsahuje 

množinu všech prvků, které se na dané straně pravidla vyskytují. Každý prvek množiny ItemSet je ve 

tvaru názevPrvku = hodnotaPrvku. Pokud chceme s tímto prvkem dále pracovat, například pravidla 

filtrovat podle názvu nebo hodnoty, není  tento tvar vhodný. Pro snazší práci je výhodnější prvek 

rozdělit na část názvu a část hodnoty. Tyto dvě vlastnosti pak uchovávat odděleně pro snadný přístup. 

Implementace upravené třídy je popsána v kapitole 7.4.4.
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6 Vytvoření dolovacího modulu

Kapitola popisuje vytvoření nového dolovacího modulu a jeho integraci do aplikace. Celá aplikace 

DataMiner je vyvíjena v prostředí Netbeans. Při instalaci tohoto prostředí je důležité vybrat  verzi 

Netbeans Development. Jedině tato verze podporuje vývoj Netbeans Modulů. Pro modul do aplikace 

DataMiner zvolime projekt Module z kategorie Netbean Modules. Zde má programátor dvě volby. 

Pokud má k dispozici celý adresář se zdrojovými kódy aplikace – celou Module Suite, která spojuje 

všechny moduly do jednoho celku, může modul vyvíjet jako součást tohoto celku. V tomto případě 

zvolí možnost Add to Module Suite. Pokud má k dispozici pouze přeloženou aplikaci, musí nový 

modul vyvíjet jako samostatný projekt. V tomto případě zvolí možnost Standalone Module. Pod tímto 

výběrem je možnost vybrat Netbeans Platformu. Aby měl modul přístup k  třídám a knihovnám, které 

jsou potřebné pro jeho vývoj,  je  nutné nastavit  platformu,  která odpovídá aktuální  verzi  aplikace 

DataMiner.  Vybereme  přidání  nové  platformy  a  zde  zvolíme  adresář  aplikace  DataMiner. 

Automaticky se přidá nová platforma,  pro kterou se bude nový modul vyvíjet.  Pak ještě zvolíme 

název  modulu  a  vyplníme  CodeNameBase.  Dokončíme  vytváření  modulu.  Vytvořený  modul  má 

nastavenou platformu DataMiner, ale pro viditelnost potřebných knihoven je zapotřebí ještě  zvolit 

moduly platformy, na kterých má být nový modul závislí. Ve složce projektu v prostředí NetBeans je 

podsložka Libraries. Zde vybereme přidání závislosti modulu Add Module Dependency. Dialogs API, 

dm-api, dm-core-wrapper, UI Utilities API a Utilities API jsou závislosti potřebné pro vývoj nového 

modulu. Takto vytvořený a nastavený modul je připraven k implementaci nezbytných tříd a funkcí 

a následné integraci do aplikace.

6.1 Implementace třídy MiningPiece
Aby dolovací modul byl přístupný v aplikaci, je potřeba implementovat abstraktní třídu MiningPiece,

která se nachází v API vrstvě. Každá třída, která dědí od třídy MiningPiece, představuje prvek, který

lze vložit do procesu dolování dat [3]. Implementovaná třída je pak základní třídou celého modulu

V konstruktoru třídy je nutné nastavit parametry zobrazení komponenty v aplikaci – jméno, 

popis a cesty k ikonám komponenty. 

setDisplayableName(NbBundle.getMessage(ModuleClassName.class, "NAME_ModuleName"));
setDescription(NbBundle.getMessage(ModuleClassName.class, "HINT_ModuleName"));
setPaletteIcon("cz/vutbr/fit/dataminer/module/resources/Module16.png");
setEditorIcon("cz/vutbr/fit/dataminer/module/resources/Module48.png");

Třetí a čtvrtý řádek určují cestu v adresáři modulu k obrázkům, které jsou použity jako ikony modulu 

v paletě komponent a editoru. První dva  říkají, že jméno a popis modulu je uložen v lokalizačním 
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bundle  pod  vlastnostmi  NAME_ModuleName  a  HINT_ModuleName.  Aby  aplikace  nalezla  tyto 

popisy je nutné do souboru Bundle.properties, který se nachází v adresáři modulu, přidat následující 

řádky.

NAME_ModuleName=ModuleName
HINT_ModuleName=Module hint

Na obr. 6.1  je znázorněna abstraktní třída MiningPiece s jejími vlastnostmi a operacemi, které jsou 

významné  pro  implementaci  dolovacího  modulu.  Následuje  popis  metod,  které  je  zapotřebí 

implementovat  pro základní funkčnost dolovacího modulu. Je vhodné se podívat na implementaci 

modulu  TestModul, který je v aplikaci obsažen. Některé části zdrojového kódu jsou okomentovány 

pro pochopení, jak implementovat základní prvky funkčnosti dolovacího modulu.

beforeAcceptEvent(),  afterAcceptEvent(),  afterRemoveEvent()  jsou  volány  jako  reakce  na 

provedenou  akci  v  editoru  dolovací  úlohy.  Pokud  je  požadována  reakce  modulu  na  akci,  je 

implementována  zde.  Např.  metoda   afterAcceptEvent() do  DMSL  vložilí  základ  elementů 

DataMiningTask a Knowledge.

openCustomizingDialog()  zajišťuje  vytvoření  a  zobrazení  panelu,  který  se  zobrazí  po  otevření 

komponenty modulu. Tento panel by měl obsahovat prvky pro zadání parametrů dolovací úlohy.

getOutputPanel() metoda je volána při otevření standardní komponenty Report. Měla by zajišťovat 

vytvoření panelu, ve kterém se budou zobrazovat výsledky dolovacího procesu.

run() spouští akci komponenty. V případě dolovacího modulu by v této komponentě měl proběhnout 

samotný proces aplikace algoritmu získání znalostí na vstupní data.
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6.2 Integrace do aplikace
Pokud jsou implementovány základní funkční požadavky modulu, je zapotřebí jej registrovat v rámci 

aplikace. Registrace probíhá v souboru layer.xml. Tento soubor představuje virtuální systém souborů, 

který se z různých modulů integruje do jednoho celku. To znamená, že záznamy, které tento modul 

vytvoří, budou viditelné i z ostatních modulů. O vytváření instancí se stará System FileSystem, který 

poskytuje instance ostatním modulům  [3].  Pro integraci modulu je nutné přidat sadu záznamů do 

souboru layer.xml. 

<filesystem>
  <folder name="MiningPieceRegistry">
    <folder name="MiningModules">
      <file name="cz-vutbr-fit-dataminer-module-Module.instance">
      </file>
    </folder>
  </folder>

Tento  záznam  vytvoří  instanci  třídy  modulu.  A  zaregistruje  modul  v  MiningPieceRegistry do 

kategorie  Mining Modules. Komponenta bude zobrazena v paletě  Mining Modules. Další skupina 

záznamů říká, které komponenty mohou modulu předcházet, a které jej mohou následovat. V tomto 

případě  MiningPieceConfig říká, že dolovací modul  s názvem třídy  Modul,  může být připojen na 

komponenty  SelectData,  Transformations a  Vimeo.  Následovat  jej  může  pouze  komponenta 

zobrazení výsledků Report. 

  <folder name="MiningPieceConfig">
    <folder name="cz-vutbr-fit-dataminer-module-Module">
      <folder name="accept">
        <file name="cz-vutbr-fit-dataminer-editor-palette-items-SelectData"/>
        <file name="cz-vutbr-fit-dataminer-editor-palette-items-Transformations"/>
        <file name="cz-vutbr-fit-dataminer-editor-palette-items-Vimeo"/>
      </folder>
    </folder>
    <folder name="cz-vutbr-fit-dataminer-editor-palette-items-Report">
      <folder name="accept">
        <file name="cz-vutbr-fit-dataminer-module-Module"/>
      </folder>
    </folder>
  </folder> 
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7 Implementace modulu dolování 

asociačních pravidel

Tato  kapitola  se  zabývá  vlastní  implementací  dolovacího  modulu  asociačních  pravidel.  Součástí 

implementace bylo potřeba provést návrh  DMSL elementů DataMiningTask a Knowledge. Během 

práce bylo také zjištěno několik nedostatků stávajícího řešení jádra. Byla také navržena a otestována 

koncepce, která nahrazuje stávající řešení zadávání podmínek spojení tabulek. 

7.1 Forma vstupních dat
Jak je popsáno v kapitole 5.2.3, ODM k získání asociačních pravidel potřebuje transakční data , kde 

je  množina  prvků  v  transakci  reprezentována  datovým  typem  DM_Nested_Numericals  popř. 

DM_Nested_Categoricals.  V relačních databázích bývají ale data uložena s použitím standardních 

datových typů (INTEGER, VARCHAR, atd.) ve formě transakčních dat ve víceřádkovém formátu. 

Je tedy nutné data převést do správné podoby. Pro modul dolování asociačních pravidel jsou možné 

dvě podoby vstupních dat. Tabulka transakčních dat ve víceřádkovém formátu, tab.  7.1 a klasická 

relační tabulka, tab. 7.2.

TRANS_ID ITEM
100 1
100 3
100 4
101 2
102 1
102 4

Tabulka 7.1: Transakční data ve víceřádkovém formátu

Taková tabulka velice často reprezentuje případ nákupního košíku. První sloupec identifikuje číslo 

nákupu a ve druhém sloupci je uvedena položka, která se v nákupním košíku vyskytuje. V tomto 

případě  není  uvedena  hodnota  položky,  protože  je  v  zájmu  pouze  to,  že  je  položka  v  transakci 

obsažena.
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CASE_ID AGE EDUCATION SALARY
100 2 2 2
101 2 1 4
102 3 1 3

Tabulka 7.2: Relační data

Běžná  tabulka  relačních  dat,  ve  které  jsou  data  předzpracována  podle  požadavků  uvedených 

v kapitole  5.2.2. Každý řádek v tabulce obsahuje záznamy jednoho případu, který je jednoznačně 

identifikován.

Obě  tabulky  je  potřeba  konvertovat  do  formátu,  který  reprezentuje  transakční  data 

v jednořádkovém formátu, který vyžaduje ODM pro dolování asociačních pravidel. ODM vyžaduje 

tabulku o dvou sloupcích.  První  sloupec obsahuje identifikátor případu/transakce,  druhý obsahuje 

výčet  všech  prvků v  případu/transakci  obsažených.  První  sloupec  je  typu  NUMERICAL.  Druhý 

sloupec typu DM_Nested_Numericals.

Příklad SQL dotazu provádějící konverzi  tab. 7.1 na tab. 7.3
CREATE VIEW table1_nested AS

SELECT trans_id,
CAST(COLLECT(DM_NESTED_NUMERICAL(item, 1))
AS DM_NESTED_NUMERICALS) ITEMS_NESTED

FROM table1
GROUP BY trans_id;

CASE_ID ITEMS_NESTED
100 DM_NESTED_NUMERICALS(DM_NESTED_NUMERICAL('1,1'),

DM_NESTED_NUMERICAL('3',1), DM_NESTED_NUMERICAL('4', 1))
101 DM_NESTED_NUMERICALS(DM_NESTED_NUMERICAL('2,1'))
102 DM_NESTED_NUMERICALS(DM_NESTED_NUMERICAL('1,1'),

DM_NESTED_NUMERICAL('4,1'))
Tabulka 7.3: Konvertovaná tabulka 7.1
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CASE_ID ITEMS
100 DM_NESTED_NUMERICALS(DM_NESTED_NUMERICAL('AGE,2'),

DM_NESTED_NUMERICAL('EDUCATION',2), 
(DM_NESTED_NUMERICAL('SALARY', 2))

101 DM_NESTED_NUMERICALS(DM_NESTED_NUMERICAL('AGE,2'),
DM_NESTED_NUMERICAL('EDUCATION',1), 
(DM_NESTED_NUMERICAL('SALARY', 4))

102 DM_NESTED_NUMERICALS(DM_NESTED_NUMERICAL('AGE,3'),
DM_NESTED_NUMERICAL('EDUCATION',1), 
(DM_NESTED_NUMERICAL('SALARY', 3))

Tabulka 7.4: Konvertovaná  tabulka 7.2.

7.2 Návrh DMSL
Jádro systému neřeší  žádné kroky spojené s  funkčností  dolovacích modulů.  Proto zde ani  nebyla 

vyřešena otázka návrhu elementů DMSL dokumentu DataMiningTask a Knowlege, které mají za úkol 

uchovávat informace o parametrech dolovací úlohy a informace o získáných znalostech. U každého 

odlišného  modulu  se  budou  tyto  definice  lišit.  Návrh  na  syntaxi  elementů   pro  modul  dolování 

asociačních pravidel pomocí algoritmu Apriori je uveden v následujících podkapitolách.

7.2.1 DataMiningTask
Element DataMiningTask specifikuje dolovací úlohu. Syntaxe elementu je v původním návrhu volná. 

Každý typ úlohy může mít svoje specifické požadavky na parametry , které je zapotřebí ukládat. Ty 

se  mohou  lišit  i  ve  stejném  typu  úlohy  podle  vybraného  algoritmu.  Jediný  povinný  atribut  je 

language. Ten udává v jakém jazyce je element DataMiningTask popsán. Seznam povinných atributů 

rozšířil  ve  své  práci  Ing.  Krásný.  Zavedl  povinný  atribut  name,  který  slouží  jako  propojení 

s dolovacím modulem. 

<!ELEMENT DataMiningTask ANY >
<!ATTLIST DataMiningTask name CDATA #REQUIRED

language CDATA #REQUIRED
languageVersion CDATA #IMPLIED
type CDATA #IMPLIED >

Element  AssociationRules pro modul  dolování  asociačních pravidel  je  navržen v rámci  elementu 

DataMiningTask. Uchovává v sobě informace o vstupních datech a parametrech, které jsou potřeba 

k definici dolování asociačních pravidel algoritmem Apriori.
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<!ELEMENT AssociationRules (InputDataType, Parametres)>

<!ELEMENT InputDataType>
<!ATTLIST InputDataType tableKey CDATA #REQUIRED>

transactional (true|false)>

V elementu  InputDataType jsou uloženy informace určující typ vstupních dat. V  kapitole  7.1 byly 

definovány  dva  možné  formáty  vstupních  databázových  tabulek.  Pokud  jsou  data  transakční  ve 

víceřádkovém formátu,  jsou označena jako transakční (transactional = true). V druhém případě se 

jedná  o  relační  data.  Atribut  transactional má  pak  hodnotu  false.  U  obou  typů  je  potřeba  určit 

sloupec, ve kterém je umístěn identifikátor případu. Ten uchovává atribut tableKey.

<!ELEMENT Parametres (MinimumSupport, MinimumConfidence, MaxRuleLenght, 
MaxNumberOfRules, TranactionIDField)>
<!ATTLIST algorithm CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT MinimumSupport (%REAL-NUMBER;)>
<!ELEMENT MinimumConfidence (%REAL-NUMBER;)>
<!ELEMENT MaxRuleLenght (%INT-NUMBER;)>
<!ELEMENT MaxNumberOfRules (%INT-NUMBER;)>

V elementu Parametres jsou uloženy parametry nastavení pro dolování. 

• minimum support - minimální hranice podpory dolovaných pravidel

• minimum confidence - minimální hranice spolehlivosti dolovaných pravidel

• maximum rule lenght - číslo udávají maximální počet prvků v pravidle

• maximum number of rules - maximální počet vydolovaných  pravidel, které se mají zobrazit

7.2.2 Knowledge
Element pro uložení získané znalosti. V definici je jeho syntaxe volná. Jediný povinný parametr je 

jazyk v jakém je popis znalosti zapsán. Ing. Krásný stejně jako u  DataMiningTask přidal povinný 

atribut name k propojení s dolovacím modulem, který znalost získal.

<!ELEMENT Knowledge ANY>
<!ATTLIST Knowledge name CDATA #REQUIRED>

   language CDATA #REQUIRED
   languageVersion CDATA #IMPLIED
   type CDATA #IMPLIED >

V rámci  tohoto  elementu  je  definiván  element  pro  uchování  informací  o  získaných  asociačních 

pravidlech. Jednotlivá pravidla představuje element AssociationRule. Zde je uloženo id pravidla, jeho 
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podpora a spolehlivost  a výčty prvků v pravidle obsažených. Element  Antecedent obsahuje výčet 

prvků obsažených na levé straně pravidla a Consequent prvky pravé strany pravidla. Každý prvek je 

reprezentován svým jménem a hodnotou. Pokud jsou pravidla booleovská, je hodnota prvku prázdná. 

Typ pravidel určuje atribut rulesType.

<!ELEMENT AssociationRules (AssociationRule*)>
<!ATTLIST AssociationRules rulesType (boolean|multidimensional)>

<!ELEMENT AssociationRule (Antecedent, Consequent)>
<!ATTLIST AssociationRule id %INT-NUMBER; #REQUIRED

support %INT-REAL; #REQUIRED
   confidence %INT-REAL; #REQUIRED>

<!ELEMENT Antecedent (Item+)>
<!ELEMENT Consequent (Item)>

<!ELEMENT Item EMPTY>
<!ATTLIST Item name CDATA #REQUIRED

   value CDATA #REQUIRED>

7.3 Koncepce zadávání odkazů mezi tabulkami
Pro  odstranění  redundance  a  z  důvodů  zjednodušení  práce  s  daty  v  relačních  databázích  bývají 

uvedeny pouze identifikace kategorických hodnot a sloupeček je veden jako cizí klíč do jiné tabulky, 

kde je popis těchto hodnot. Tyto tabulky se mohou nazývat číselníky.

Příklad

OSOBA_ID PLAT AUTOMOBIL
100 1 2
101 2 2
102 2 1

Tabulka 7.5: Relační data. Hodnoty jsou identifikátory

AUTOMOBIL_ID POPIS
1 Audi A4
2 BMW 736

Tabulka 7.6: Číselník pro sloupec PLAT tabulky 7.5
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PLAT_ID POPIS
1 20tis-30tis
2 30tis-40tis

Tabulka 7.7: Číselník pro sloupec AUTOMOBIL tabulky 7.5

 Pokud je  algoritmus  získání  asociačních  pravidel  aplikován  na  tabulku,  kde  nejsou  zohledněny 

reference na slovní popis, jsou výsledná pravidla jen těžce čitelná. 

 1 ∧ 3 ∧ 6 ⇒ 4

 věk = 2 ∧ vzdělání = 3 ⇒ plat = 4 

Pravidlo  v  prvním případu je  výsledkem analýzy nákupního  košíku  (booleovské  pravidlo).  Čísla 

v pravidle  identifikují  produkty.  V  druhé  ukázce  je  výsledek  dolování  z  relačních  dat 

(multidimenzionální pravidlo), kde jsou všechny hodnoty namapovány na čísla. Pokud nejsou místo 

mapujících čísel uvedeny slovní popisy, je pravidlo jen těžko čitelné. Řešení cizích klíčů v aplikaci 

DataMiner bylo myšleno funkcí Conditions, která je obsažena v komponentě SelectData Tato funkce 

je  určena pro určení  sloupců tabulek,  které  se  použijí  v  podmínce  WHERE při  generování  SQL 

dotazu, který vytváří výstupní tabulku komponenty SelectData. 

V práci Ing. Krásného je definice podmínek velice neintuitivní, a jelikož není v jeho, ani 

v žádné předchozí práci zdokumentován postup zadávání,  je velice složité na systém vůbec přijít. 

Pokud chceme vytvořit ve výběru dat z databáze  odkaz sloupce do jiné tabulky, je nutné provést 

následující  kroky.  Do  seznamu  Selected  Data  Fields  vložit  sloupec  tabulky,  který  se  odkazuje 

a sloupec  tabulky,  do  které  se  odkazovaný sloupec  má  odkazovat  a  ve  kterém je  uložen  popis. 

V seznamu  označit  sloupec,  který  se  má  odkazovat,  stlačit tlačítko  Add  Condition  a  v  přehledu 

tabulek v databázi vybrat sloupec, který identifikuje řádek s popisem. Po zadaní podmínky je však 

výsledek spojení zobrazený komponentou Insight chybný. Pokud chce uživatel vytvořit více jak jednu 

podmínku, stává se celý výběr ještě více nepřehledný. Pokud by tabulky vypadaly jako v příkladu 

výše,  nastává  další  problém.  Do  seznamu  Selected  Data  Fields  nelze  vložit  sloupce  se  stejným 

názvem. V takovém případě nabízí komponenta SelecData zadání odlišného jména pro sloupec. Pak 

je možno vytvořit obě podmínky.  Bohužel po přejmenování sloupce nelze komponentu SelectData 

spustit a stává se tedy nefunkční.  Definice vstupních dat v DMSL vypadá následovně. Nepodstatné 

části jsou nahrazeny třemi tečkami. 

Příklad:
<DataField name="OSOBA_ID" >
<FieldProperties ... table="OSOBY" column="OSOBA_ID" ... /></DataField>
<DataField name="PLAT" >
<FieldProperties ... table="OSOBY" column="PLAT" ... /></DataField>
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<DataField name="AUTOMOBIL" >
<FieldProperties ... table="OSOBY" column="AUTOMOBIL" ... /></DataField>
<DataField name="POPIS" >
<FieldProperties ... table="PLAT" column="POPIS" ... /></DataField>
<DataField name="POPIS2" >
<FieldProperties ... table="AUTOMOBIL" column="POPIS" ... /></DataField>

<Conditions>
<Part column1="OSOBY.PLAT" column2="PLAT.PLAT_ID"/>
<Part column1="OSOBY.AUTOMOBIL" column2="AUTOMOBIL.AUTOMOBIL_ID"/>
</Conditions>

Funkce spojování  tabulek byla  myšlena  následovně.  Při  použití  funkce  Conditions v komponentě 

SelectData se tabulky spojí před samotným procesem dolování. K číselným hodnotám v tabulce je 

pak přidán další  sloupeček s popisem těchto hodnot.  Pokud bychom pro dolování vybrali  sloupec 

s odkazovanými hodnotami, tak dolovací sytém  musí pracovat s řetězci místo toho, aby mu zůstaly 

číselné  hodnoty,  se  kterými  se  mu  pracuje  jednodušeji.  V  popisu  metody  získávání  asociačních 

pravidel z relačních databází, uvedené v  kapitole  5.2.2, je podmínkou, aby všechny hodnoty byly 

namapovány na čísla. Z obou těchto hledisek je vhodné, aby se tabulky nespojovaly před dolovacím 

procesem,  ale  záměna  číselných  hodnot  za  slovní  popisy  byla  aplikována  až  ve  fázi  prezentace 

výsledků.  Všechny výše uvedené příčiny vedly ke snaze vymyslet  jiný systém výběru a aplikaci 

odkazů mezi tabulkami.

7.3.1 Návrh změn
K identifikaci, na jaký popis má sloupec tabulky odkazovat,  jsou potřeba tři údaje

1. v jaké tabulce je popis uložen

2. jaký sloupec jednoznačně identifikuje řádek s popisem

3. v jakém sloupci je uveden požadovaný popis

Nejpřehlednější  způsob jak tyto  údaje  uložit  v DMSL dokumentu,  je  jejich připojení  v  elementu 

DataField.  Definice  elementu DataField byla  rozšířena o element  FieldReference,  ve  kterém jsou 

potřebné informace uloženy.

<!ELEMENT DataField (FieldProperties, FieldReference?) >
<!ATTLIST DataField name CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT FieldReference (Annotation?) >
<!ATTLIST FieldReference tableLink CDATA #REQUIRED

columnLink CDATA #REQUIRED
descriptionLink CDATA #REQUIRED>

35



Příklad:
<DataField name="PLAT" >
<FieldProperties atomicity="scalar" dataType="INT" table="OSOBY" column="PLAT_ID" 

    length="22"/>
<FieldReference tableLink="PLAT" columnLink="PLAT_ID" descriptionLink="POPIS"/>
</DataField>

Vstupní  data  nemusí  být  v  podobě  vhodné  k  dolování  a  uživatel  může  chtít  nejprve  data 

předzpracovat.  Např.  může   na  kvantitativní  atribut  použít  funkci  předzpracování  diskretizaci. 

Aplikace diskretizace způsobí  rozdělení  oboru hodnot  na  intervaly a jejich namapování  na  čísla. 

Vznikne nový diskretizovaný sloupec, jehož vlastnosti jsou v  DMSL dokumentu zapsány v rámci 

elementu  DataMiningModel. Výstupem diskretizace by měla být i tabulka, ve které budou uloženy 

údaje jak jsou data diskretizována pro pozdější rozkódování hodnot. Element DataMiningField nově 

vzniklého sloupce musí tedy mít uložen odkaz do tabulky s údaji o diskretizaci a mapování na čísla, 

aby byly údaje dohledatelné při prezentaci výsledků.

<!ELEMENT DataMiningField (FieldProperties, FieldReference?) >
<!ATTLIST DataMiningField name CDATA #REQUIRED >

<!ELEMENT FieldReference (Annotation?) >
<!ATTLIST FieldReference tableLink CDATA #REQUIRED

columnLink CDATA #REQUIRED
descriptionLink CDATA #REQUIRED>

7.3.2 Prezentace výsledků
Získaná pravidla jsou ve tvaru:

plat = 2 ⇒  automobil = 1

Pro  hodnoty  položek  v  pravidle  je  postup  nalezení  popisu  následující.  Podle  jména  položky 

nalezneme příslušný DataField nebo DataMiningField v DMSL. Pokud Field obsahuje nějaký záznam 

FieldProperties,  ve  kterém jsou  uvedeny údaje  o  odkazu,  je  jednoduché  získat  SQL  dotazem z 

databáze požadovaný popis hodnoty. Pravidlo je pak prezentováno se slovními popisy hodnot.

plat = 20tis-30tis ⇒  automobil = Audi A4
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7.3.3 Implementace
V rámci  implementace  koncepce odkazů mezi  tabulkami  musely být  provedeny změny v třídách 

DataField  a  DataMiningField,  obr.X  7.1. Třídy  se  nachází  v  balíčku 

cz.vutbr.fit.dataminer.core.system.dmsl  jádra  systému.  Byla  implementována  nová  třída 

FieldReference,  která přesně reprezentuje nově vzniklý element  FieldReference.  Field je třída,  ze 

které  dědí  společné  vlastnosti  DataField  a  DataMiningFiled.  Do  ní  byla  přidána  vlastnost 

FieldReference.  U obou tříd  musel  být  ještě  upraven  kód generování  XML řetězce,  který zajistí 

uložení  vlastnosti  FieldReference do DMSL dokumentu.  Pokud je  vlastnost  v  DMSL uložena,  je 

zapotřebí jí při otevření načíst. O načtení DataMatrix a DataMiningMatrix, kde se načítají DataFields 

a DataMiningFields, se starají metody loadDataMatrix() a loadDataMiningmatrix() třídy Dmsl. Tyto 

metody je potřeba upravit, aby se současně s Field načetla i vlastnost FieldReference. Po obtížném 

nastudování sytému reprezentace, ukládání a načítání datových struktur DMSL, už není tak velký 

problém provést jednodušší změny. Na jednoduchosti modifikace práce datových tříd odvedl veliký 

kus práce Ing. Krásný, který systém oproti předešlému řešení Ing. Doležala značně předělal.

K otestování správné funkčnosti koncepce je dočasně upravena komponenta SelectData. Aby uživatel 

mohl zadat údaje potřebné pro odkaz, je po stlačení tlačítka Reference vyvolán panel, do kterého tři 

požadované údaje zapíše. Toto řešení je jen testovací a komponenta SelectData by měla dostát změn. 

Návrh změn je popsán v kapitole 10. Původní funkce zadávání podmínek Conditions byla zachována 

pro případné další využití

7.4 Implementace modulu
Třídou, která zajišťuje komunikaci s jádrem a je přístupovým bodem ke všem funkcím modulu je 

třída  ARModule.  Implementuje  abstraktní  třídu  MiningPiece.  Každá  komponenta  grafu  dolovací 

úlohy musí toto rozhraní implementovat. O nastavení jména modulu a cest k zobrazovaným ikonám 
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cz.vutbr.fit.dataminer.core.system.dmsl



se stará lokalizační bundle uvedený v konstruktoru třídy. V třídě  ARModule jsou základní metody 

spouštějící uživatelské funkce a je zde dbáno na správnost ukládání údajů do DMSL. Uživatel musí 

mít možnost uložit úlohu v jakémkoliv stavu aby se mohl vrátit k její pozdější editaci. Žádné údaje 

nesmí být uchovávány jen ve třídě, ale po editaci musí být uloženy do DMSL Třída Dmsl by měla 

figurovat jako jediný prostředek k uchovávání informací.

7.4.1 Vložení modulu do grafu
Před vložením modulu do grafu není o něm v DMSL žádná zmínka. Proto hned po vložení musí být 

vytvořen  záznam v  DMSL o figurování  nového modulu  v dolovací  úloze.  O to  se  stará  metoda 

afterAcceptEvent().  V  DMSL se  vytvoří  element  DataMiningTask a  Knowlege v  předdefinované 

podobě.  Pokud  uživatel  modul  odstraní,  jsou  elementy  odstraněny.  To  zajišťuje  metoda 

afterRemoveEvent().

Záznamy v DMSL po vložení nového modulu asociačních pravidel
<DataMiningTask  language="XML" name="ARModule1" type="AssociationRules">

<AssociationRules  algorithm="Apriori">
<Usematrix matrixRef="SelectData1"></Usematrix>
<InputDataType  tableKey="ICO" transactional="false"></InputDataType>
<Parametres >

<MinimumSupport>10</MinimumSupport>
<MinimumConfidence>10</MinimumConfidence>
<MaxRuleLenght>3</MaxRuleLenght>
<MaxNumberOfRules>100</MaxNumberOfRules>

</Parametres>
</AssociationRules>

</DataMiningTask>
<Knowledge  language="XML" name="ARModule1" type="AssociationRules" />
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Obr. 7.2: Struktura modulu asociačních pravidel



7.4.2 Panel parametrů
O  vytvoření  a  zobrazení  panelu  pro  zadávání  parametrů  dolovací  úlohy  se  stará  metoda 

openCustomizingDialog(). Kvůli odlišnosti požadavků každého modulu se třídě reprezentující panel 

parametrů předává celý element  DataMiningTask. O získání a zobrazení jednotlivých parametrů se 

stará  třída  ARModuleParamPanel.  Pokud  uživatel  provede  editaci,  jsou  tyto  změny  uloženy  do 

DMSL okamžitě po stisknutí tlačítka OK.

7.4.3 Spuštění procesu dolování
Metoda run() se stará o spuštění vlastního procesu získání znalostí. Stejně jako u panelu parametrů je 

dolovací  úloze předán celý  element  DataMiningtask,  ze  kterého si  musí  vzít  potřebné  údaje  pro 

nastavení dolovacího algoritmu.

Třída zajišťující celý proces získání asociačních pravidel se jmenuje ARMineTask. Vstupem 

pro dolovací úlohu je databázová tabulka, která je výstupem předchozí komponenty.  Tato tabulka 

není ve formě vhodné pro algoritmus získání asociačních pravidel. Proto je prvním krokem příprava 

těchto  dat.  Následuje  specifikace  parametrů  a  vytvoření  dolovacího  modelu.  Po  vydolování  jsou 

získaná pravidla předána zpět hlavní třídě ARModule, která se stará o jejich uložení do DMSL.

7.4.4 Prezentace výsledků
Prezentace výsledků asociačních pravidel je navržena a implementován tak, aby mohla být využita 

i v případě  implementace  modulu  dolování  asociačních  pravidel  jiným algoritmem.   Pokud  bude 

struktura elementu Knowledge stejná jak je popsáno v kapitole 7.2.2,  je možné pro prezentaci využít 

tento systém prezentace výsledků. Třídě AROutputPanel stačí předat DMSL element Knowledge.
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Obr. 7.3: Implementace zobrazování výsledků dolování



O  prezentaci  výsledků  se  stará  výstupní  panel.  Instance  třídy  AROutputPanel,  která  panel 

reprezentuje,  se vytvoří v okamžiku poklepání myší na komponentu Report. Po otevření se uživateli 

objeví panel, jehož hlavní součástí je tabulka s výpisem pravidel. 

Načtení  pravidel  probíhá v režii  třídy  AROutputPanel.  Stejně jako u vstupních parametrů 

nelze  přesně  definovat  rozhraní  pro  předání  uložených  znalostí  z  DMSL  do  výstupního  panelu, 

protože podoba výstupních znalostí je závislá na typu dolovací úlohy.  Panelu je tedy předán celý 

element  Knowledge,  ze  kterého  jsou  extrahovány  znalosti  podle  požadavků  úlohy  dolování 

asociačních  pravidel.  Implementace  třídy  OraAssociationRule  reprezentující  asociační  pravidla 

nepodporuje rozdělení prvku pravidla na jméno a hodnotu, popsáno v kapitole 5.2.4.1. Proto byla v 

rámci  modulu  implementována  třída  AssociationRule,  která  má  prvky  reprezentovány  třídou 

RuleItem. Třída RuleItem má dvě vlastnosti – name a value. Při otevření výstupního panelu se načtou 

z DMSL pravidla, která jsou pro další práci reprezentována třídou AssociationRule a jejich prvky 

třídou RuleItem. 

7.4.4.1 Filtr pravidel

Metoda zmíněná v kapitole o podpoře dolování v ODM se zabývá i určením zajímavosti pravidel. 

Důvod  vedoucí  k  tomuto  kroku  je  ne  úplná  vhodnost  použití  algoritmu  Apriori  pro  dolování 

z relačních dat.  Při  kombinování  množství  vzniklých frekventovaných množin nastává situace,  že 

vznikne mnoho pravidel, která jsou si podobná. Proto je v aplikaci implementován uživatelský filtr 

pravidel, který umožní výběr pravidel podle zadaných parametrů.

Filtr je definován výběrem prvků, které se mohou vyskytovat v pravidle. Lze definovat zvlášť 

prvky na pravé a levé straně pravidla. Výběrem prvků se rozumí podmnožina prvků z množiny všech 

prvků,  které  se  vyskytují  v pravidlech  na  dané  straně.  Například  pokud  je  množina  prvků 

vyskytujících se na levých stranách pravidel {A, B, C, D} a vybraná množina {A, C} jsou po aplikaci 

filtru vybrána pouze pravidla, ve kterých se na levé straně vyskytuje prvek A nebo prvek C. Stejný 

výběr se aplikuje pro pravou stranu pravidla. Pokud je splněn výběr na obou stranách, je pravidlo 

zobrazeno mezi vyfiltrovanými. Popsaný výběr pro levou stranu je aplikován při výběru podmínky 

oneof. Podmínka říká, že je vybráno pravidlo, které má mezi prvky na levé straně alespoň jeden prvek 

z prvků definovaných ve filtru. Druhou volbou je podmínka  only. V tomto případě jsou vybrána 

pravidla, která obsahují na levé straně  jen vybrané prvky a žádné jiné.

Příklad aplikace filtru:
Množina prvků obsažených na levých stranách pravidel {A,B,D,E}
Množina prvků obsažených na pravých stranách pravidel {C,D}

Množina prvků pro levou stranu definována ve filtru {B,E}
Množina prvků pro pravou stranu definována ve filtru {C}
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Nastavení podmínky pro levou stranu pravidla: oneof
vybrané pravidlo: ABD => C – na levé straně obsažen prvek B
nevybrané pravidlo: AD => C – levá strana neobsahuje ani B ani E
nevybrané pravidlo: ABE => D – nevyhovující pravá strana

Nastavení podmínky pro levou stranu pravidla: only
vybrané pravidlo: B => C – na levé straně není jiný prvek než B nebo E
nevybrané pravidlo: BDE => C – levá strana obsahuje jiný prvek než B nebo E

Uživatel má možnost informace o nakonfigurovaném filtru uložit do DMSL. Informace o filtru jsou 

uloženy v rámci elementu AssociationRules, který je rozšířen o přidání elementů RuleFilter. Počet 

uložených filtrů není omezen.

Syntaxe elementu RuleFilter uloženého v DMSL
<!ELEMENT AssociationRules (AssociationRule*, RuleFilter*)>

<!ELEMENT RuleFilter (LeftSideOfRule, RightSideOfRule)>
<!ATTLIST RuleFilter name CDATA #REQUIRED

   minSupport %INT-REAL #REQUIRED
   minConfidence %INT-REAL #REQUIRED>

<!ELEMENT LeftSideOfRule (FilterItem*)>

<!ELEMENT RightSideOfRule (FilterItem*)>

<!ELEMENT FilterItem (value*)>
<!ATTLIST FilterItem name CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT value (#CDATA)>

Po otevření  projektu s uloženým filtrem je filtr  uživateli  opět k dispozici.  Z DMSL dokumentu je 

možné jej kdykoliv odstranit. Poslední funkcí filtru je možnost jeho exportu. V DMSL dokumentu 

jsou uložena všechna vydolovaná pravidla, kterých může být mnoho. Pokud by uživatel definoval 

filtrem výběr jen některých pravidel, nemá možnost je prezentovat jiným způsobem než ve výstupním 

panelu aplikace. Z toho důvodu je možnost exportovat vyfiltrovaná pravidla s údaji o nastavení filtru 

do externího XML souboru.

Filtr  implementuje  třída  Filter,  která  nese  informace  potřebné pro práci  s  filtrem.  Hlavní 

vlastnosti jsou seznamy udržující informace o vybraných a nevybraných prvcích i s jejich hodnotami. 

Třída se stará o všechny funkce, které filtr nabízí.
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8 Přehled GUI a ukázkový příklad

V  této  kapitole  je  na  ukázkovém  příkladu  demonstrováno  využití  modulu  asociačních  pravidel 

v dolovacím  procesu.  Je  zde  popsán  celý  proces  od  založení  nového  projektu  až  po  prezentaci 

získaných znalostí.   Jako ukázková data je použita část dat z projektu  Stulong. Projekt Stulong se 

zabývá  podrobným  studiem  rizikových  faktorů  aterosklerózy  u mužů  středního  věku  a  ukázkou 

aplikace metod dobývání znalostí z databází v medicínské oblasti.

8.1 Vytvoření nového projektu
Po zvolení File → New Project z hlavního menu aplikace se zobrazí průvodce vytvořením nového 

porjektu. V prvních dvou krocích vybereme DataMiningProject a zvolíme jeho umístění. Posledním 

krokem je nastavení parametrů připojení k databázovému serveru. Po prvním spuštění aplikace je 

nutné  zadat  parametry  připojení.  Při  dalším  spuštění  je  možné  z  roletkového  menu  vybrat  již 

vytvořené  připojení.  Po  zadání  parametrů  otestujeme  funkčnost  spojení  a  dokončíme  vytváření 

nového projektu. Po poklepání na soubor dmsl.xml v průzkumníku projektu se otevře pracovní plocha 

pro definici dolovacího procesu.

Příklad parametrů pro připojení na server
Jméno: dmuser1
Heslo: dmuser1
URL: jdbc:oracle:thin:@pcuifs1.fit.vutbr.cz:1521:STUD

Ve své práci  Ing.  Krásný uvádí,  že při  zakládání  nového projektu je zapotřebí ručně do souboru 

project.properties  vepsat  řádek s  heslem.  Tato  skutečnost  není  pravda.  Uvedený postup korektně 

vytvoří nový projekt, který je připravený k použití.

8.2 Definice úlohy
Pokud máme otevřenou plochu projektu pro editaci úlohy,  tak z palety komponent  přesuneme do 

plochy  komponentu  SelectData.  Tato  komponenta  umožňuje  výběr  dat.  Vybereme  databázi 

a následně  tabulku,  ze  které  chceme  provést  výběr  dat.  V  příkladu  využijeme  tabulku 

XMAD_STULONG.  Vybereme všechny sloupce v tabulce uvedené.  Data v tabulce jsou všechna 

namapována  na  jednoduchá  čísla.  Výsledná  asociační  pravidla  by tedy jako  hodnoty obsahovala 

pouze čísla a byla tedy těžko čitelná. Proto pro každou položku vybereme odkaz do tabulky, kde jsou 

uvedeny slovní popisy hodnot. V poli  SelectedDataFields vybereme požadovaný sloupec a stlačíme 

tlačítko Reference. Otevře se provizorní panel, do kterého vepíšeme potřebné údaje - název tabulky, 
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ve které se nachází slovní popis hodnoty, název sloupce, který identifikuje řádky v tabulce a sloupec, 

ve kterém je popis uveden.

Komponenta  SelectData,  je  prozatím nepřizpůsobena pro výběr většího množství  vstupních dat  a 

zadávání  odkazů mezi  tabulkami  je zatím jen provizorní.  Proto je na přiloženém CD k dispozici 

složka projektu, která má vstupní data přednastavena. Pro obejití složitého zadávání je možné si tento 

projekt otevřít.

Vybraná data lze zobrazit  pomocí  komponenty  Insight.  Přidáme jí  do plochy a propojíme 

s komponentou SelectData a SelectData spustíme. Po otevření Insight jsou vidět vybraná data.

Pokud  vybraná  data   není  potřeba  předzpracovávat  můžeme  do  grafu  procesu  připojit 

dolovací  modul  asociačních  pravidel.  Po  poklepání  na  komponentu  se  zobrazí  panel  editace 

parametrů  úlohy  a  typu  vstupních  dat,  obr.  8.2.  Námi  vybraná  data  jsou  relační,  proto  výběr 

isTransactioanal necháme neoznačený a ve vedlejším roletkovém menu vybereme název sloupce, 

který identifikuje řádek relačních dat. Pro naše data vybereme sloupec ICO. Dále zvolíme minimální 

podporu a spolehlivost pravidel, maximální počet prvků na pravé straně pravidel a maximální počet 

zobrazených  pravidel.  Komponentu  spustíme  a  počkáme  než  proběhne  dolovací  proces.  Jelikož 

spouštění  komponent  není  v  jádře  implementováno  použitím  odlišných  vláken,  aplikace  během 

procesu dolování „zamrzne“ a není s ní možné pracovat.
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Obr. 8.1: Zadání vstupních dat – komponenta SelectData



8.3 Prezentace výsledků

K  zobrazení  výsledků  dolování  slouží  komponenta  Report.  Tu  je  zapotřebí  připojit  na  výstup 

dolovacího modulu. Po poklepání se otevře panel se seznamem vydolovaných asociačních pravidel 

jak je vidět na obr. 8.3. Hlavním prvkem je tabulka s výpisem všech pravidel a jejich vlastnostmi (id, 
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Obr. 8.2: Panel zadávání parametrů

Obr. 8.3: Prezentace výsledků – komponenta Report



podpora, spolehlivost, prvky na pravé straně  a prvky na levé straně).  V případě, že jsou vstupní data 

relační, je za každým prvkem v hranatých závorkách uvedena i jeho hodnota.

Po otevření panelu se v tabulce zobrazí všechna získaná pravidla. Pro výběr zobrazení jen 

některých může  uživatel  definovat  filtr,  podle  kterého se  mají  zobrazit  jen vybraná  pravidla.  Ve 

spodní části panelu je lišta pro práci s filtrem pravidel. Po stlačení tlačítka  New je uživatel vyzván 

k zadání jména filtru. Filtr se přidá do roletkového menu. V této fázi nejsou filtrem specifikována 

žádná pravidla k zobrazení. Kliknutím na tlačítko  Edit se otevře panel editace uživatelského filtru, 

obr 8.4. 

V levé  části panelu je zobrazen seznam vybraných prvků a hodnot, které budou určovat filtrování 

pravidla podle prvků na levé straně. Stejný seznam pro pravou stranu pravidla je zobrazen v pravé 

části panelu. Způsob filtrace pravidel podle prvků na pravé straně může být ještě upřesněn výběrem 

only nebo  oneof podmínky.  Je  možné  také  zadat  spodní  hranici  podpory a  spolehlivost  pravidel 

k zobrazení.  Vybrané  prvky  v  seznamech  lze  editovat  v  panelu,  který  se  zobrazí  po  stisknutí 

příslušného tlačítka Edit. V tomto panelu lze vybrat prvky a jejich hodnoty, podle kterých se budou 

pravidla filtrovat.  Levý seznam obsahuje všechny prvky,  které se v pravidlech vyskytují.  Pomocí 

tlačítek  mezi  seznamy  lze  položky  seznamů  přesouvat.  Pokud  je  položka  vybrána  do  seznamu 

vybraných - Selected items, je nutné vybrat i její hodnoty. Opět je zde seznam všech možných hodnot, 

které pomocí šipek můžeme přesunout do seznamu vybraných - Selected values.
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Obr. 8.4: Panel editace filtru



8.3.1 Aplikace filtru
Aplikace filtru na zobrazovaná pravidla v tabulce je provedena po odkliknutí tlačítka OK na panelu 

Filter. Pravidla jsou vybrána podle vybraných prvků. Výběr podle pravých stran je ještě upřesněn 

výběrem only nebo oneof podmínky.

Pokud jsou vyfiltrované výsledky pro uživatele  zajímavé,  může  údaje  o  nakonfigurovaném filtru 

uložit do DMSL dokumentu. Při dalším otevření projektu má pak filtr k dispozici a může jej kdykoliv 

aplikovat. Pomocí tlačítka Remove může filtr z DMSL vyjmout. Poslední funkcí pro práci s filtrem je 

Export.  Jako  prezentace  výsledků  dolování  by  měl  sloužit  DMSL dokument.  Jenže  v  něm jsou 

uložena všechna vydolovaná pravidla, kterých může být mnoho a některá z nich nezajímavá. Proto je 

možnost  exportovat  do zvláštního XML souboru pouze vyfiltrovaná pravidla  s  údaji  o  nastavení 

filtru.
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Obr. 8.5: Panel editace položek filtru

Obr. 8.6: Vyfiltrovaná pravidla



9 Úpravy jádra systému

Tento projekt nebyl zaměřen na úpravu jádra dolovacího systému. Proto jsou v této kapitole souhrnně 

uvedeny všechny změny, které byly provedeny na jádře systému v rámci implementace dolovacího 

modulu.

Připojení k ODM

Jádro systému neposkytovalo funkci, která by umožnila získat připojení k data mining enginu ODM. 

Připojení  je  reprezentováno  vlastností  connDME řídy  Kernel.  Byla  přidána  metoda 

getDMEConnection(), která vlastnost poskytuje i mimo třídu Kernel.

Ukládání elementů DataMiningTask a Knowledge

Při získávání XML řetězce z uzlu DOM dokumentu, probíhalo špatné odřádkování mezi elementy. 

Byly  provedeny  změny  v metodě  getXMLcodeFromDOM() třídy  Dmsl,  tak  aby  odřádkování 

probíhalo korektně.

Koncepce odkazů mezi tabulkami

Problematika je popsána v kapitole 7.3. Všechny provedené úpravy jsou zdokumentovány v ní.
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10 Závěr

10.1 Zhodnocení výsledků
Cílem tohoto projektu bylo prozkoumání koncepce umožňující rozšíření systému získávání znalostí 

vyvíjeném na  FIT  o  dolovací  moduly  a  následné  otestování  implementací  vybraného  funkčního 

modulu.  K implementaci  byl  vybrán  modul  dolování  asociačních  pravidel.  Systém  spolupracuje 

s relační databází firmy Oracle, která nabízí podporu dolování v rámci modulu Oracle Data Mining. 

Implementovaný modul tuto podporu využívá.

Podstatnou  částí  práce  bylo  nastudování  práce  s ODM  a  možnosti  podpory  dolování 

asociačních pravidel.  Jsou zde popsány problémy,  které byly řešeny během rozcházení vzorových 

příkladů, které Oracle poskytuje. V této části práce jsou také popsány nástroje, které lze použít při 

práci  s ODM. Tato část  a  část  detailně  popisující  vytvoření  nového dolovacího modulu  by měla 

sloužit dalším řešitelům implementace dolovacích modulů jako odrazový můstek a začátek práce by 

jim měla hodně ulehčit.

V rámci  projektu  byl  implementován  první  dolovací  modul  systému,  který  měl  otestovat 

vytvořené  rozhraní  pro  přidávání  dolovacích  modulů.  Modul  umožňuje  uživateli  naplno  využít 

podpory ODM pro dolování asociačních pravidel. V rámci ODM je pro dolování asociačních pravidel 

implementován  pouze  algoritmus  Apriori.  Tento  algoritmus  je  vhodný  hlavně  pro  dolování 

booleovských jednodimenzionálních pravidel z transakčních dat.  Při správném předzpracování dat je 

však možné algoritmus Apriori použít i pro dolování multidimenzionálních pravidel z relačních dat. 

Nevýhodou  u  tohoto  typu  dolování  je  nárůst  množství  generovaných  frekventovaných  množin 

a pravidel. To má za následek i nárůst času dolovacího procesu. Toto je však jediný způsob jak využít 

ODM  pro  získání  asociačních  pravidel  z relačních  dat.  Množství  vydolovaných  pravidel  řeší 

uživatelský filtr,  který umožňuje podle výskytu prvků v pravidlech definovat,  která z nich se mají 

zobrazit.

Během implementace byl  zjištěn nedostatek ve funkci spojování tabulek ve fázi výběru dat. 

Tento prvek nevyhovoval  zadávání odkazů sloupců tabulek na sloupce jiných tabulek, ve kterých 

může  být  uveden  slovní  popis  hodnot  atributů.  Byla  tedy  navržena  koncepce,  která  poskytuje 

jednoduchou  funkci  zadávání  odkazů.  Toho  je  využito  zejména  při  prezentaci  výsledků.  Návrh 

koncepce je v rámci modulu asociačních pravidel otestován. V rámci implementace této koncepce 

byly provedeny změny v implementaci jádra systému.

Pro  potřeby  tohoto  modulu  byla  rozšířena  definice  jazyka  DMSL  o  popis  elementů 

DataMiningTask  a  Knowledge,  které  uchovávají  informace  o  vstupních  parametrech  modulu 

a výstupních znalostech. 
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10.2 Další rozvoj systému a jeho nedostatky

Komponenta SelectData

Pro výběr vstupních dat musí uživatel každý sloupec databáze označit a odsouhlasit jeho název. Měla 

by zde být možnost výběru většího množství označených sloupců najednou popř. výběr všech sloupů 

zvolené tabulky. Pokud je vstupních sloupců více, je dosti nepohodlné vkládat každý zvlášť. 

Seznam tabulek je neuspořádaný.  Při  větším množství  tabulek ve schématu je obtížné najít 

požadovanou. Tabulky by měli být seřazeny podle názvu

Panel pro zadávání reference sloupce je jen provizorní. Tento panel by měl uživateli umožnit 

definovat  požadované  údaje  interaktivním způsobem.  Nejlépe  podobným seznamem tabulek  jaký 

poskytuje výběr dat. Postupně by uživatel v seznamu označil tabulku, identifikační sloupec a sloupec 

s obsahem popisu.

Komponenta Insight 

Během  výběru  dat  může  uživatel  nově  zadat  odkazy  mezi  tabulkami  na  slovní  popisy  hodnot 

obsažených  ve  sloupci.  Komponenta  Insight  by  měla  nabízet  možnost,  aby  zobrazovaná  data 

využívala těchto referencí.

 

Diskretizace 

Tato důležitá součást fáze předzpracování dat není v sytému implementována. Bylo by vhodné tuto 

funkci do systému doplnit. Během diskretiace by měla vzniknout tabulka, ve které by byly uloženy 

popisy nově vzniklých intervalů, aby se na ně dalo odkázat při prezentaci výsledků.

Spouštění komponent ve vláknech

Spuštění každé komponenty způsobí, že aplikace přestane reagovat. U méně náročných úkolů je tento 

nedostatek méně pozorovatelný. Nejvíce je pozorovatelný při spuštění dolovacího procesu. Ale pokud 

uživatel  pracuje  s horším připojením k serveru,  prodlouží  se  například  i  doba  práce  komponenty 

SelectData, která vytváří v databázi tabulku podle vybraných dat.

Zobrazení vyjímek

Jádro aplikace ve stávajícím řešení neobsahuje mechanizmus pro zobrazení chyb při spuštění běhu 

komponenty. Pokud se při spuštění komponenty vyskytne chyba, která je zachycena výjímkou, nelze 

uživateli vypsat zprávu o této chybě.
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Práce s projekty

Problém s otevřením dalšího projektu. Pří otevření dalšího projektu není výstupnímu panelu přidělen 

nově  otevřený  DMSL dokument.  Zobrazují  se  výsledky předešle  otevřeného  projektu.  Řešení  je 

pouze zavření aplikace a znovuotevření.

Dolovací moduly

Rozšíření použitelnosti aplikace dalšími dolovacími moduly.
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Příloha A: Úpravy DMSL specifikace
<!-- Data Field -->
<!-- ########## -->

<!ELEMENT DataField (FieldProperties, FieldReference?) >
<!ATTLIST DataField name CDATA #REQUIRED >

<!-- Data Mining Field -->
<!-- ################# -->

<!ELEMENT DataMiningField (FieldProperties, FieldReference?) >
<!ATTLIST DataMiningField name CDATA #REQUIRED >

<!-- Field Reference -->
<!-- ############### -->

<!ELEMENT FieldReference (Annotation?) >
<!ATTLIST FieldReference tableLink CDATA #REQUIRED

columnLink CDATA #REQUIRED
descriptionLink CDATA #REQUIRED>

<!-- Data Mining Task -->
<!-- ################ -->

<!ELEMENT DataMiningTask (AssociationRules?) >
<!ATTLIST DataMiningTask name CDATA #REQUIRED

language CDATA #REQUIRED
languageVersion CDATA #IMPLIED
type CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT AssociationRules (InputDataType, Parametres)>

<!ELEMENT InputDataType>
<!ATTLIST InputDataType tableKey CDATA #REQUIRED>

transactional (true|false)>

<!ELEMENT Parametres (MinimumSupport, MinimumConfidence, MaxRuleLenght, 
MaxNumberOfRules, TranactionIDField)>
<!ATTLIST algorithm CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT MinimumSupport (%REAL-NUMBER;)>

<!ELEMENT MinimumConfidence (%REAL-NUMBER;)>
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<!ELEMENT MaxRuleLenght (%INT-NUMBER;)>

<!ELEMENT MaxNumberOfRules (%INT-NUMBER;)>

<!-- Knowledge -->
<!-- ######### -->

<!ELEMENT Knowledge ANY>
<!ATTLIST Knowledge name CDATA #REQUIRED>

   language CDATA #REQUIRED
   languageVersion CDATA #IMPLIED
   type CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT AssociationRules (AssociationRule*, RuleFilter*)>
<!ATTLIST AssociationRules rulesType (boolean|multidimensional)>

<!ELEMENT AssociationRule (Antecedent, Consequent)>
<!ATTLIST AssociationRule id %INT-NUMBER; #REQUIRED

support %INT-REAL; #REQUIRED
   confidence %INT-REAL; #REQUIRED>

<!ELEMENT Antecedent (Item+)>
<!ELEMENT Consequent (Item)>

<!ELEMENT Item EMPTY>
<!ATTLIST Item name CDATA #REQUIRED

   value CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT RuleFilter (LeftSideOfRule, RightSideOfRule)>
<!ATTLIST RuleFilter name CDATA #REQUIRED

   minSupport %INT-REAL #REQUIRED
   minConfidence %INT-REAL #REQUIRED>

<!ELEMENT LeftSideOfRule (FilterItem*)>

<!ELEMENT RightSideOfRule (FilterItem*)>

<!ELEMENT FilterItem (value*)>
<!ATTLIST FilterItem name CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT value (#CDATA)>
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Příloha B: Obsah přiloženého CD
1. dist – spustitelna distribuce aplikace DataMiner

2. doc – textová část diplomové práce

3. netbeans – vývojové prostředí

4. sample – ukázkové příklady

5. workspace – zdrojové kódy aplikace i s modulem asociačních pravidel

6. dmslSample.xml – ukázka DMSL dokumentu 

7. readme.txt - popis obsahu CD a ukázkových příkladů
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