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Abstrakt
Tato  diplomová  práce  rozebírá  rozšíření  systému  pro  získávání  znalostí  z databází  FIT-Miner. 
V první části práce je probrán proces dolování dat, problematika smíšených modelů a systém  FIT-
-Miner.  Druhá  část  popisuje  návrh,  implementaci  a testování  vytvořeného  modulu,  určeného  pro 
shlukovou  analýzu  pomocí  algoritmu  Expectation-Maximalization.  Závěr  práce  se věnuje  návrhu 
modulů s použitím technologie Java Stored Procedures.

Abstract
This master's thesis deals with with FIT-Miner, the system for knowledge discovery in databases. The 
first  part  of  this  paper  describes  the  data-mining  process,  mixture  model's issues  and  FIT-Miner 
system. Second part deals with design, implementation and testing of created module, which is used 
for cluster analysis with Expectation-Maximalization algorithm. The end of the paper is focused to 
design of modules using Java Store Procedures Technology.
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1 Úvod
V současné době dochází k velkému nárůstu objemu uchovávaných dat.  Tento nárůst je způsoben 

prudkým rozvojem informačních  technologií  a jejich  stále  větším prorůstáním do života  každého 

z nás. Klasické relační databáze mohou tato data bez větších problémů uchovat, ale pro jejich další 

analýzu se ukázaly jako nevhodné. Právě analýzou těchto dat lze získat velice zajímavé a na první 

pohled neznámé informace.

Za tímto účelem vznikl proces známý jako získávání znalostí z databází (Knowledge Discovery 

in Databases – KDD). Impulzem pro vznik KDD byl obchod a analýza chování zákazníků.

Jak již bylo naznačeno, KDD je proces, který umožňuje z velkého množství různých datových 

úložišť získávat užitečné a netriviální informace. Tyto informace jsou nezjistitelné klasickými SQL 

dotazy, jedná se spíše o skryté modely a vzory. Proces získávání znalostí je tvořen několika kroky, 

od zajištění  dat  a jejich  čištění,  přes  vlastní  dolování  až po výslednou  interpretaci  výsledků. 

V současné době jsou již metody KDD používány v širokém spektru oblastí.  Příkladem může být 

vyhodnocování  žádostí  o úvěry  v bankovnictví,  analýza  vhodného  rozmístění  zboží  v obchodech 

nebo analýza genetických informací.

V oblasti  KDD již  vznikl  velký  počet  komerčních  i nekomerčních  aplikací.  Jeden  z těchto 

systémů se v současné době vyvíjí i na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického 

v Brně. Tento systém se jmenuje FIT-Miner a je určen pro akademické i nekomerční použití. Systém 

je  postaven na platformě NetBeans a pracuje  s databází  Oracle.  V současnosti  je  tento FIT-Miner 

stále ve vývoji, nicméně už je možné jej používat pro řešení různých dolovacích úloh.

FIT-Miner je složen z modulů, z nichž každý zajišťuje určitou část dolovacího procesu. Právě 

popisem  tvorby  nového  modulu  se zabývá  tato  práce.  Modul  bude  implementovat  algoritmus 

Expectation-Maximalization a bude určený k detekci shluků.

Práce je rozdělena do deseti  kapitol.  Na úvod navazuje kapitola 2, která slouží k seznámení 

se s procesem  dolování  dat.  Třetí  kapitola  obsahuje  teoretický  úvod  do problematiky  smíšených 

modelů a popis algoritmu Expectation-Maximalization. Kapitola 4 pojednává o systému FIT-Miner. 

Je zde popsána jeho architektura, používané technologie a jeho stav před započetím práce na novém 

modulu. V kapitole 5 je podrobně popsán návrh a implementace modulu a popis všech provedených 

změn v systému FIT-Miner při jeho vývoji. Kapitola 6 se zabývá uživatelským rozhraním modulu 

a kapitola  7  jeho nasazením.  V kapitole  8  je  popsána  spolupráce  modulu  s již  implementovaným 

modulem pro porovnávání  výsledků shlukování  a dále  pak srovnání  jeho výsledků s výsledky již 

dříve vytvořených shlukovacích algoritmů. Devátá kapitola popisuje postup pro vytvoření modulu 

s algoritmy  spouštěnými  na serverové  straně  aplikace.  Další  možný  vývoj  systému  FIT-Miner 

a shrnutí provedených úprav jsou popsány v kapitole 10.
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2 Získávání znalostí z databází

Získávání znalostí z databází (angl. Knowledge Discovery in Databases – KDD) lze definovat jako 

získávání netriviálních, skrytých a potenciálně užitečných informací z velkých objemů dat. Znalosti 

nejsou v databázi  explicitně  uloženy a není  je  tedy možné  získat  triviálním dotazem.  Toto si  lze 

představit například v oblasti prodeje. Obchodník si ukládá data o každé provedené transakci, jaké 

zboží si zákazník koupil, kolik ho stálo a podobně. Pomocí KDD může zjistit například informaci 

o tom,  jaké  výrobky  si  zákazník  často  kupuje  dohromady  a díky  této  informaci  pak  může 

optimalizovat umístění výrobků ve svém obchodě nebo lépe zacílit reklamu.

Získávání znalostí z databází je ucelený proces s několika fázemi. Vstupem tohoto procesu je 

velké množství dříve nasbíraných dat a jeho výstupem je nová užitečná informace. Tento proces bude 

v krátkosti  přiblížen  v následujících  podkapitolách.  Pro  lepší  seznámení  s problematikou lze 

doporučit [1] a [2].

2.1 Dolování z dat jako proces
Jak již bylo naznačeno v úvodu kapitoly, získávání znalostí z databází je ucelený proces obsahující 

na sebe navazující kroky.

Charakteristika jednotlivých kroků procesu:

1. Čištění dat (data cleaning) – ošetření chybných a různě zašuměných dat.

2. Integrace dat (data itegration) – sjednocování dat z různých zdrojů.

3. Výběr dat (data selection) – výběr dat, relevantních k řešení dolovací úlohy.

4. Transformace dat (data transformation) – úprava dat do tvaru vhodného k řešení úlohy.

5. Dolování dat (data mining) – proces získávání vzorů a modelů pomocí různých algoritmů.

6. Vyhodnocení vzorů (pattern evaluation) – identifikace zajímavých vzorů.

7. Prezentace znalostí (knowledge presentation) – vhodná forma prezentace získaných znalostí.

První čtyři kroky bývají často označovány jako tzv. předzpracování dat.
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2.2 Předzpracování dat
Předzpracování  dat  je  nezbytnou  částí  procesu  získávání  znalostí  z databází.  Vstupní  data,  která 

máme  k dispozici,  zpravidla  nejsou  ve stavu  vhodném  k dolování.  Data  mohou  být  zašuměná, 

rozdělená do většího počtu databází, či datových skladů. Data mohou být vzájemně nekonzistentní, 

některé hodnoty mohou chybět a podobně. Vzhledem k tomu, že na kvalitě předzpracování dat závisí 

z velké  míry  úspěšnost  celého  dolovacího  procesu,  je  třeba  předzpracování  dat  věnovat  velkou 

pozornost.

2.2.1 Čištění dat
Čištění dat je zpravidla nezbytnou fází procesu získávání znalostí z databází. Zabývá se především 

odstraněním šumu a doplněním chybějících hodnot různých atributů.

2.2.1.1 Odstranění šumu

Šumem rozumíme  chybu  nebo netypickou odchylku  v hodnotě atributu.  Šum v datech vzniká při 

přenosu dat nebo při vkládání dat (chyba senzoru, překlep uživatele a podobně). Existuje více metod, 

jak se vyrovnat se šumem:

• Plnění (binning) – seřazená posloupnost hodnot je rozdělena do určitého počtu košů a to tak, 

aby v každém koši byl přibližně stejný počet hodnot. Poté se hodnota každého koše nahradí 

buď průměrnou hodnotou koše, jeho mediánem nebo hraniční hodnotou, ke které je nejblíže.

• Regrese – jedná se o aproximaci hodnot pomocí zvolené křivky.

• Shlukování – slouží k identifikaci odlehlých hodnot. Pokud je hodnota odlehlá od ostatních 

(spadajících do shluků), pak může být z procesu dolování vyřazena nebo může být nahrazena 

jinou hodnotou.

2.2.1.2 Ošetření chybějících hodnot

Častým problémem je chybějící hodnota atributu. Některé algoritmy používané v dolovacím procesu 

se s chybějícími  hodnotami  neumí  vyrovnat.  V tomto  případě  mají  chybějící  hodnoty  fatální 

důsledky.  Dále  je  samozřejmé,  že pokud  chybí  větší  počet  hodnot  určitého  atributu,  může  dojít 

ke zkreslení výsledku dolovacího procesu. K řešení tohoto problému lze použít následující postupy:

• Ignorovat celou n-tici – nejedná se o příliš vhodnou metodu. Při větším počtu chybějících 

hodnot může dojít k velké redukci zdrojových dat.
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• Manuální  doplnění  chybějících hodnot –  pokud je  hodnot  větší  množství,  pak je  tento 

postup  prakticky  nepoužitelný.  V případě,  že je  chybějících  hodnot  málo  a uživatel  je 

schopen doplnit správnou hodnotu, dává velmi dobré výsledky.

• Vyplnit chybějící hodnoty konstantou – automatické vyplnění chybějících hodnot předem 

zvolenou  konstantou.  Při  častějším  používání  může  dojít  k velkému  zkreslení  výsledku 

dolovacího procesu.

• Vyplnit  průměrnou  hodnotou –  automatické  vyplnění  chybějících  hodnot  průměrnou 

hodnotou daného atributu.

• Doplnit  průměrnou  hodnotou  atributu  dat  patřících  do stejné  třídy  jako  n-tice 

s chybějící hodnotou – průměr, na rozdíl od předcházející metody se počítá pouze z hodnot 

atributu n-tic ze stejné třídy.

• Použít  nejpravděpodobnější  hodnotu – algoritmus se snaží  na základě ostatních atributů 

predikovat chybějící hodnotu n-tice.

2.2.2 Integrace dat
Integrací dat rozumíme slučování dat z více zdrojů. Obvyklými problémy při integraci dat jsou:

• Konflikt  databázového  schématu –  rozdíly  v metadatech  sémanticky  odpovídajících  si 

záznamů.

• Konflikt hodnot – různé značení odpovídajících si dat. Příkladem může být např. přepočet 

palců na centimetry.

• Konflikt identifikace – stejně pojmenované sloupce obsahují sémanticky rozdílná data.

• Redundance – stejná data se ve sloučené databázi vyskytují na více místech. Často vzniká 

při integraci dat.

2.2.3 Výběr dat
Data  určená  k dolování  mohou  být  velmi  rozsáhlá,  proto  je  vhodné  je  zredukovat.  Využívají 

se následující techniky:

• Výběr  podmnožiny  atributů –  spočívá  v odstranění,  vzhledem  k dolovací  úloze 

irelevantních a málo relevantních atributů.

• Redukce počtu hodnot – hodnoty atributu jsou nahrazeny jejich datově menší reprezentací 

s jim blízkou informační hodnotou. Do této skupiny patří především vzorkování. Vzorkování 
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spočívá ve výběru podmnožiny n-tic ze souboru dat. Existuje více přístupů k výběru n-tic, 

od náhodného výběru (SRSWOR, SRSWR) až po stratifikaci.

• Redukce  dimenzionality –  data  se vhodným způsobem zakódují  a dojde  k redukci  jejich 

dimenzionality. S daty je možné nadále provádět operace.

• Diskretizace dat a konceptuální  hiearchie – numerické hodnoty jsou nahrazeny menším 

počtem  intervalů  nebo  údajem  z vyšší  konceptuální  hierarchie.  Diskretizace  se provádí 

například rozdělením do košů nebo pomocí analýzy histogramu. Více lze nalézt na [2].

2.2.4 Transformace dat
Transformace dat je úprava dat do formátu vhodnějšího pro zvolenou dolovací metodu. Mezi obvyklé 

transformace patří:

• Normalizace – převedení  hodnot  z výchozího do cílového intervalu.  Cílový interval  bývá 

zpravidla <0, 1> nebo <-1, 1>.

• Agregace – sloučení více hodnot do jedné.

• Vyhlazování – jedná se o odstraňování šumu, popsáno v podkapitole 2.2.1.1.

• Generalizace – převedení dat z nižší úrovně konceptuální hierarchie do vyšší.

• Konstrukce atributů – vytváření nových atributů ze stávajících.

2.3 Typy dolovacích úloh
Po předzpracování dat lze přejít k vlastnímu dolování. K dispozici je široká paleta dolovacích úloh 

a algoritmů  k jejich provedení.  Úlohy lze  rozdělit  na deskriptivní,  které  se snaží  nalézt  zajímavé 

vlastnosti  dat  a úlohy  prediktivní,  které  na základě  současných  dat  předpovídají  vývoj  dat 

v budoucnu.

2.3.1 Popis konceptu/třídy
Data jsou rozdělena do tříd, které jsou dále popsány. Popis se provádí pomocí  charakterizace nebo 

diskriminace.  V prvním  případě sumarizujeme  charakteristiky  a vlastnosti  třídy,  ve druhém 

vymezujeme vlastnosti jedné třídy vůči vlastnostem ostatních tříd.
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2.3.2 Frekventované vzory a asociační pravidla
Pojmem  frekventovaný  zdroj  označujeme  určitou  množinu  vzorů,  která  se v datech  vyskytuje 

dostatečně  často  pohromadě.  Z těchto  vzorů  pak  získáváme  asociační  pravidla.  Metrikami 

asociačních  pravidel  je  podpora  (support),  která  určuje  frekvenci  společného  výskytu  vzorů 

v databázi a spolehlivost (confidence), která určuje míru závislosti mezi nimi. Klasickým případem 

dolování pomocí asociačních pravidel je tzv. analýza nákupního košíku. Tato analýza zjišťuje, jaké 

zboží si zákazník často kupuje dohromady. Výsledkem jsou pak pravidla typu – „Pokud si zákazník 

koupí chleba, tak si často koupí i máslo“ a podobně.

2.3.3 Klasifikace a predikce
Obě  techniky  se používají  k predikci  hodnot  atributů.  Slouží  tedy  k tomu,  že na základě  analýzy 

dostupných  dat  dojde  k předpovědi  budoucích  dat.  Klasifikace  slouží  k předpovědi  zařazení  dat 

do určitých diskrétních tříd, predikce určuje spojitou hodnotu.

Data  pro  klasifikaci  i predikci  bývají  rozdělena  do tří  množin.  První  z nich  je  trénovací 

množina. Trénovací množina slouží k natrénování modelu. Testovací množina slouží  k ověření jeho 

kvality. Poslední množina je pak určena k jeho skutečné aplikaci na neznámých datech.

Existuje  více  druhů  modelů,  například  rozhodovací  stromy,  neuronové  sítě,  Bayesovská 

klasifikace a mnoho dalších. Více se lze dozvědět v [2].

2.3.4 Shluková analýza
Podobně  jako  klasifikace,  tak  i shluková  analýza  rozděluje  data  do určitých  tříd.  Na rozdíl 

od klasifikace  jsou  však  tyto  třídy  vytvořeny  až v průběhu  analýzy  na základě  vzdálenosti 

jednotlivých atributů každého objektu. Tyto třídy se označují jako shluky a v každém shluku jsou si 

co nejpodobnější objekty.

Je znám velký počet metod a algoritmů pro shlukovou analýzu. Volba konkrétního algoritmu je 

závislá  na typu  dolovací  úlohy.  Analýza  a implementace  jednoho  shlukovacího  algoritmu 

(Expectation-Maximalization)  je  i hlavní  náplní  práce.  Tento  algoritmus  a vše  potřebné  bude 

podrobně popsáno v kapitole 3.

Shlukovací metody se obecně rozdělují do těchto skupin:

• Metody  založené  na rozdělování –  rozdělují  data  do předem  daného  počtu  shluků. 

Využívají  techniku  iterativní  relokace,  která  přesouvá  objekty  mezi  shluky  na základě 

výsledků hodnotící funkce. Mezi tyto algoritmy patří algoritmy K-means a K-meloids.
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• Hiearchické metody – vytvářejí stromovou hierarchi shluků, patří sem například algoritmy 

AGNES a DIANA

• Metody založené na hustotě – vytvářejí shluky tak, že shluk se postupně zvětšuje, pokud je 

v jeho okolí dostatečný počet bodů. Na tomto principu pracuje DBSCAN a DENCLUE.

• Metody založené na mřížce – objekty jsou mapovány do n-rozměrné mřížky.  Shlukování 

pak probíhá nad touto mřížkou. Do skupiny patří například algoritmy STING a WaveCluster.

• Metody  založené  na modelech –  snaží  se najít  shodu  mezi  zkoumanou  množinou 

a matematickým  modelem.  Algoritmy  pak  vytvářejí  shluky,  které  jsou  co  nejpodobnější 

danému  modelu.  Do této  skupiny  patří  i algoritmus  Expectation-Maximalization,  který  je 

podrobně popsán v kapitole 3. Ukázka detekce shluků pomocí Expectation-Maximalization 

algoritmu je na obrázku 1.

• Metody  pro shlukování  vícedimenzionálních  dat –  algoritmy  navržené  pro  shlukování 

vícedimenzionálních a řídkých dat. Před jejich použitím se provádí úpravy shlukovaných dat. 

Do této skupiny patří algoritmy jako CLIQUE, PROCLUS a O-Cluster.
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2.3.5 Analýza odlehlých objektů
V podkapitole  2.2.1  bylo  uvedeno,  že příliš  odlehlé  hodnoty  jsou  pro  činnost  většiny  algoritmů 

nežádoucí a dochází k jejich odstraňování. Ovšem v určitých případech platí, že právě tyto hodnoty 

jsou  cílem dolování  dat.  Tyto  informace  jsou  velice  užitečné  při  odhalování  podvodů a různých 

neobvyklých operací.

Odlehlé  hodnoty  se získávají  zpravidla  použitím  upravených  dolovacích  metod.  Příkladem 

může  být  shlukování,  které  tyto  objekty  umí  identifikovat.  Dále  se tyto  hodnoty  určují  pomocí 

statistického zpracování dat.

2.3.6 Evoluční analýza
Zabývá se analýzou objektů, které se v čase mění. Zjišťuje pravidelnost a intervaly změn a analyzuje 

jejich trendy. Evoluční analýza se používá například na burze. Dolováním dat burzovních transakcí je 

možné získat informace použitelné při odhadu budoucího vývoje burzy.

2.4 Vyhodnocení výsledků a jejich prezentace
Vyhodnocení získaných výsledků je poslední a nezbytnou součástí každé dolovací úlohy. Dolovací 

úlohy  mohou  získat  velký  počet  různých  znalostí.  Některé  informace  mohou  být  zcela  zřejmé 

(například pokud je v databázi záznam o těhotenství,  je jisté,  že se jedná o ženu). Některé získané 

informace mohou být jasné každému člověku znalému v oboru. Tyto informace, i když nepřináší nic 

nového, mohou potvrdit, že byl použitý dolovací algoritmus vhodně zvolen. Dále pak proces dolování 

dat může najít zcela nové informace, které často musí být podrobně analyzovány experty v daném 

oboru.

Zpravidla  je  zapotřebí  vybrat  pouze  relevantní  výsledky.  Tato  činnost  se dá  částečně 

zautomatizovat zavedením různých metrik ohodnocení získaných výsledků.

Součástí  poslední  fáze  procesu  dolování  je  i vizualizace  výsledků.  Je  důležité,  aby  těmto 

informacím rozuměl i člověk, který se problematikou získávání znalostí z databází nezabývá, ale je 

např. expertem v oblasti zadávání dolovací úlohy. Z tohoto důvodu jsou výsledky často prezentovány 

pomocí různých typů grafů a tabulek.
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3 Smíšené modely
Smíšený model (v orig. Mixture Model nebo Gaussian Mixture Model – GMM) je pravděpodobnostní 

model s funkcí hustot více různých rozložení, nejčastěji se objevuje rozložení normální (Gaussovo). 

Kombinace těchto funkcí pak vytváří funkci hustoty smíšeného modelu.

V této kapitole se budeme zabývat využítím algoritmu Expectation-Maximalization (dále jen 

EM)  ve smíšených  modelech.  Smíšený  model  a několik  dalších  důležitých  pojmů  bude  popsáno 

v následující podkapitole.  Ve zbytku kapitoly se pak budeme věnovat algoritmu a jeho využití  pro 

odhad  parametrů  různých  modelů.  Algoritmus  EM  může  být  mimo  jiné  využit  i pro  shlukovou 

analýzu a klasifikaci v procesu získávání znalostí z databází.

Je  nutno upozornit,  že v dostupné literatuře  se použité  vztahy často liší.  Je  to  dáno různou 

konvencí  zápisu,  různou  úpravou  výrazů,  zanedbáním  některých  veličin  a podobně.  Platí  tedy, 

že prakticky u všech vzorců uvedených v této kapitole, lze najít i jejich jinak zapsanou obdobu. 

Pro další studium problematiky je možné použít [4] a [5].

3.1 Gaussova funkce rozložení pravděpodobnosti
Jak již bylo řečeno, diplomová práce se zabývá využitím EM algoritmu při detekci shluků. Pro dobré 

pochopení algoritmu je nezbytné projít jeho teoretický základ. V této podkapitole se tedy seznámíme 

s potřebnými pojmy rozdělení pravděpodobnosti a s oblastí smíšených modelů.

3.1.1 Hustota rozložení pravděpodobnosti
Hustota rozložení pravděpodobnosti je funkce určující rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné 

veličiny. Pokud je p (x) hustotou pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny x, pak platí

(1)

D je  defininiční  obor  veličiny  x.  Pro  hodnoty mimo  definiční  obor  je  hustota  pravděpodobnosti 

nulová. Pravděpodobnost, že náhodná veličina x bude mít hodnotu z intervalu <x1, x2> pak můžeme 

určit:
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(2)

3.1.2 Gaussova funkce rozložení pravděpodobnosti
Gaussova  (normální)  funkce  rozložení  pravděpodobnosti  je  jedno  z nejdůležitějších  rozložení 

pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny. Jednorozměrná funkce rozdělení pravděpodobnosti má 

tvar:

(3)

kde σ2 je rozptyl a μ  je medián.  Grafy hustot normálního rozdělení s různými hodnotami mediánu 

a rozptylu ukazuje obrázek 2.

3.1.2.1 Vícerozměrná Gaussova funkce rozložení pravděpodobnosti

Gaussovo rozložení lze rozšířit do libovolného počtu dimenzí. Toto vícerozměrné rozložení pak má 

následující tvar:
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P [ x1x x2]=∫
x1

x2

p xdx

Obrázek 2: Normální rozložení. Převzato z [6]

f x = 1
σ 2⋅π

exp−x− μ2

2⋅σ 2 



(4)

Dimenzionalita  funkce  Gaussova  rozložení  pravděpodobnosti  je  označena  jako d,  Σ je 

kovarianční matice a μ je vektor středních hodnot.

Vektor středních hodnot μ:

(5)

Vektor náhodných veličin x:

(6)

Nechť x je náhodná veličina se střední hodnotou μ. Potom rozptyl náhodné veličiny definujeme 

jako:

(7)

Kovarianční matice Σ má pak následující tvar:

(8)

Pro kovarianční matici platí, že je čtvercová a symetrická podle diagonály. Na hlavní diagonále 

jsou uloženy rozptyly jednotlivých veličin xi. Mimo hlavní diagonálu jsou uloženy kovariance veličin 

xi a xj.  Kovariance  vyjadřují  závislost  mezi  jednotlivými  veličinami  a tedy  i jejich  směrodatnými 

odchylkami.
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2
 x−μT⋅inv Σ ⋅x−μ

μ=[ μ1 μ2  μd ]

x=[ x1 x2  xd ]

Σ=[ E [x1−μ1x1−μ1] E [ x1−μ1x2−μ2] ⋯ E [x1−μ1xd−μd]
E [x2−μ2 x1−μ1] E [x2−μ2 x2−μ2] ⋯ E [x 2−μ2xd−μd]

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
E [ xd−μdx1−μ1] E [xd−μd x2−μ2] ⋯ E [ xd−μd xd−μd ]

]

σ 2=E x−μ2



3.1.3 Smíšený model
Smíšený model vzniká lineární kombinací více funkcí rozložení pravděpodobnosti. Existuje mnoho 

typů podle použité pravděpodobnostní funkce. My definujeme Gaussův smíšený model, ale uvedené 

vztahy platí obecně:

(9)

M je  počet  funkcí  rozložení  pravděpodobnosti,  αi je  váhový parametr,  Ni (x) je  funkce rozložení 

pravděpodobnosti. V případě Gaussova rozložení bude tvar funkce následující:

(10)

Pro  popis Gaussova smíšeného modelu je tedy potřebné určit kovarianční matice  Σ, vektory 

středních hodnot μ a váhové parametry α.

3.2 Odhady
Odhady  jsou  metody,  pro  určení  neznámých  parametrů  statistických  souborů.  Máme-li  náhodný 

výběr X1, X2, …, Xn z určitého rozdělení, které závisí na neznámém parametru θ, pak parametr θ může 

nabývat pouze hodnot z parametrického prostoru Ω. Pomocí odhadu se pak snažíme vytvořit statistiku 

T (X1, X2, …, Xn), jejíž rozdělení pravděpodobnosti se nejvíce blíží zadanému parametru θ z Ω.

Odhady se dělí  na intervalové a bodové. Nás zajímají  pouze odhady bodové.  Bodový odhad 

spočívá v nalezení neznámé hodnoty parametru vstupních dat. Existuje více metod výpočtů. Pro tuto 

práci je potřebná pouze metoda maximální věrohodnosti.

3.2.1 Maximálně věrohodný odhad
Metoda maximální věrohodnosti (Maximum likelihood estimation – MLE, ML estimation) je široce 

používaná statistická metoda pro určování bodových odhadů dat.

Mějme hustotu pravděpodobnosti  p (x|y, θ) známou až na hodnotu parametru  θ. Dále mějme 

trénovací  množinu  T  =  {X1, X2,  …,  Xn}.  Prvky  množiny  T  byly  získány  náhodným  výběrem 
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M
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2
 x i−μ i

T⋅inv Σ i⋅x i−μ i



z rozdělení  p (x|θ). Úkolem je najít co nejvěrohodnější odhad parametru  θ, na základě množiny  T. 

Předpokládejme, že prvky množiny T jsou nezávislé.

Správnost  odhadu  θ se počítá  pomocí  podmíněné  pravděpodobnosti  p  (T|θ).  Tato 

pravděpodobnost  se označuje  jako  věrohodnost.  Symbol  n označuje  počet  rozložení  náhodných 

veličin ve směsi. Díky předpokladu nezávislosti prvků je možné popsat pravděpodobnost množiny T 

takto:

(11)

Zpravidla se hledá hodnota parametru  θ, která bude maximalizovat věrohodnost. Parametr je 

pak označován jako θ*. Tvar maximalizovaného výrazu je pak:

(12)

K nalezení  nejvěrohodnější  hodnoty θ se využívá  skutečnosti,  že pokud  je  funkce 

maximalizována,  pak  její  transformace  pomocí  rostoucí  funkce  zachová  maximum.  Jako 

transformační funkce se používá logaritmus:

(13)

Výše  uvedený  výraz  se zpravidla  označuje  jako  L  (Likelihood  ~  věrohodnost)  a slouží 

k výpočtu maximálně věrohodného odhadu. Podrobnější popis MLE a případy jeho použití lze nalézt 

v [4].

Pro lepší vysvětlení bude metoda MLE předvedena na jednoduchém příkladu. Předpokládejme, 

že je k dispozici mince označená jako A. Úkolem je zjistit pravděpodobnost, že při hodu mincí padne 

rub nebo líc mince. Pravděpodobnost hodu rubu mince označíme jako θA a pravděpodobnost hodu líce 

mince bude 1 –  θA. Následně se provede několik hodů, při kterých jsou zaznamenávány výsledky. 

Pravděpodobnost  hodu rubu mince  θ*
A pak bude  rovna  součtu  hodů,  kdy  padl  rub  mince  děleno 
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celkovým  počtem  pokusů.  K minci  A s parametrem  θA  nyní  předpokládejme  obdobnou  minci  B 

s parametrem θB. Pak podle vzorců výše můžeme zapsat logaritmus rozložení takto:

(14)

Kde x je vektor obsahující informaci, kolikrát padl rub mince při i-té sadě hodů, a z je vektor 

určující,  která mince byla  při  i-tém pokusu použita.  Například pokud bylo provedeno 5 sad testů 

po deseti hodech s mincemi A a B, pak x = (x1, x2, …, x5) a z = (z1, z2, …, z5), pro které platí, že xi  ∈ 
{0,  1,  …,  10} a zi  ∈ {A,  B}.  L je  pak  maximální  pro  parametry  θ*  = (θ*

A,  θ*
B).  Jedná  se o velice 

jednoduchou ukázku výpočtu metodou MLE. Tento příklad je rozvinut v následující kapitole.

Metoda MLE má široké využití ve statistice, například při testování hypotéz nebo při faktorové 

analýze.  Mimo  statistiku  se tato  metoda  používá  například  při  zpracování  obrazu,  v modelování 

finančních trhů, při lokalizaci a podobně.

3.3 Algoritmus Expectation-Maximalization
Algoritmus Expectation-Maximalization (EM) je dobře známý a široce rozšířený postup pro odhad 

MLE parametrů v případě, že vstupní data jsou z různých důvodů nekompletní.

Jedná se o algoritmus řešící úlohu učení bez učitele. Na vstup je mu dána množina pozorování 

a výstupem jsou parametry statistického modelu, z něhož byla pozorování vygenerována. Algoritmus 

EM je iterativní – provádí střídavě dva kroky a to krok Expectation (E-step, někdy označován jako 

Estimate) a krok Maximalization (M-step). V E-kroku algoritmus odhaduje hodnoty nepozorovaných 

dat  a v M-kroku  provádí  maximalizaci  věrohodnosti  (MLE)  vzhledem  k datům  přes  uvažované 

modely.  Algoritmus  provádí  tento  cyklus  kroků,  dokud  není  rozdíl  věrohodností  menší  než 

definovaná konstanta.

Pro lepší ukázku bude činnost EM algoritmu prezentována na jednoduchém příkladě. Budeme 

vycházet  z ukázky MLE s mincemi  z předcházející  kapitoly.  V tomto  případě bude změna  v tom, 

že z nějakého  důvodu  nebude  k dispozici  vektor  z.  Jinak  řečeno,  budou  k dispozici  informace 

o sadách  hodů,  o parametrech  každé  mince,  ale  nebude  zřejmé,  která  sada  hodů byla  provedena 

kterou  mincí.  Z se pak  označuje  jako  skrytý  (v orig.  latent)  parametr.  EM na základě  θ*  a x určí 

pravděpodobnosti,  že i-tá  sada  byla  házena  mincí  A respektive  mincí  B  (E-krok).  Na základě 

výsledků E-kroku pak algoritmus pomocí MLE spočítá nové hodnoty θ*
A a θ*

B (M-krok). Tento cyklus 

se opakuje,  dokud  algoritmus  dostatečně  nezkonverguje.  Tímto  způsobem  je  možno  získat  θ*  

i se skrytou proměnou z.
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Výhodou EM algoritmu je, že zaručuje monotónnost konvergence (tj. lze dokázat, že v každém 

kroku se zvýší věrohodnost modelu). Nevýhodou EM algoritmu je, že nezaručuje nalezení globálního 

maxima. Dále pak poměrně pomalá konvergence.

3.3.1 Inicializace algoritmu
Hlavní nevýhodou EM algoritmu je, že nezaručuje nalezení globálního maxima. Jako další nevýhoda 

může být uvedena pomalá lineární konvergence, přičemž rychlost konvergence může být negativně 

ovlivněna zejména nevhodnou počáteční volbou parametrů θ.

Aby bylo  toto riziko minimalizováno,  je  vhodné algoritmus  několikrát  opakovat  s různými 

počátečními  nastaveními  θ a výběrem řešení  s nejvyšší  konečnou věrohodností.  Tato nastavení  je 

možno volit několika způsoby. Inicializační parametry je možno volit dle konkrétní úlohy náhodně 

nebo  je  získat  použitím jiného  algoritmu.  Příkladem použití  dalšího  algoritmu  může  být  využití 

výstupu algoritmu k-means [1] při tvorbě inicializačních parametrů ve shlukovacích úlohách. Obecně 

jsou však tyto parametry voleny náhodně.

3.3.2 E-krok
E-krok je Bayesovský odhad parametrů, formálně je definován následovně:

(15)

Kde x značí pozorování (známé parametry), k označuje skrytý stav (skryté parametry) a θ je parametr, 

na němž závisí rozhodovací strategie.

3.3.3 M-krok
Na E-krok  navazuje  M-krok.  Jde  o maximálně  věrohodný  odhad  z daného  pozorování  x 

a odhadnutých stavů k. Formálně je definován následovně:

(16)

Kde  E je  výstup  E-kroku  a L je  očekávaná  věrohodnostní  funkce.  Ostatní  symboly  mají  stejný 

význam jako v podkapitole zabývající se E-krokem. Funkce L je formálně definována takto:
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k
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θ
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(17)

3.3.4 Sekvence kroků algoritmu
Jak  již  bylo  řečeno,  EM  algoritmus  je  iterativní,  lze  jej  zapsat  jako  sekvenci  několika  kroků. 

Algoritmus pak běží následujícím způsobem:

1. Inicializace algoritmu – inicializace parametrů, více v podkapitole 3.3.1.

2. E-krok – odhad parametrů modelu, více v podkapitole 3.3.2.

3. M-krok – maximalizace věrohodnosti, více v podkapitole 3.3.3.

4. Test rozdílu věrohodností – dojde k porovnání  maximální  zjištěné věrohodnosti  aktuální 

a předcházející iterace. Pokud je jejich rozdíl menší než určená konstanta, dojde k ukončení 

běhu algoritmu. Výsledkem bude nejvyšší získaná věrohodnost. Pokud rozdíl menší není, pak 

algoritmus pokračuje v iteraci krokem 2.

3.3.5 Využití algoritmu
Algoritmus slouží k iterativnímu výpočtu nejvěrohodnějších odhadů a je vhodný pro řešení mnoha 

problémů spojených s nekompletními daty. Lze jej použít k určení parametrů rozdělení, ze kterého 

byla vybíráná pozorování, a chybějící údaje doplnit.

V této  práci  bude  algoritmus  využit  pro  detekci  shluků  dat  a s využítím  všech  poznatků 

z kapitoly bude aplikován následovně.  Předpokládejme množinu objektů,  ve kterých se na základě 

jejich  podobnosti  (~blízkosti)  pokusíme  určit  shluky.  Množina  objektů  odpovídá  pozorovaným 

datům,  tedy  vektoru  x.  Skrytou  proměnnou  z bude  vazba  (tj.  míra,  jak  moc  daný  objekt  patří 

do určitého shluku) a parametrem θ bude vícerozměrná Gaussova funkce rozložení pravděpodobnosti, 

která bude reprezentovat shluk. Každý shluk bude popsán střední hodnotou μ a kovarianční maticí Σ. 

Je  nutné  předpokládat  práci  s více  shluky,  tudíž  budeme  pracovat  s vektory  středních  hodnot 

a kovariančních  matic.  Algoritmus  bude  po inicializaci,  tj.  určení  výchozích  středních  hodnot 

a kovariančních  matic  následující.  Nejprve  dojde  na základě  θ  a x k výpočtu  pravděpodobností, 

že objekt  patří  do každého  z možných  shluků  (E-krok).  Například  bude-li  algoritmus  pracovat 

se třemi shluky, tak pro každý z objektů vypočte 3 pravděpodobnosti. Na základě výsledků E-kroku 

pak algoritmus pomocí MLE spočítá nové střední hodnoty a kovarianční matice všech shluků, tedy θ 

(M-krok). Cyklus se bude opakovat, dokud algoritmus dostatečně nekonverguje. Jinak řečeno, dokud 

nebudou shluky dostatečně odpovídat objektům.
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Výše  uvedená  aplikace  EM algoritmu  bývá  často  označována  jako  soft  varianta  známého 

shlukovacího algoritmu k-means.  K-means bývá označován jako hard, protože v jeho případě může 

pravděpodobnost, že objekt patří do shluku, nabývat pouze hodnot 0 a 1.

V praxi  se EM  algoritmus  používá pro  analýzu  shluků  dat,  v oblasti  počítačového  vidění, 

zpracování přirozeného jazyka, analýzy genového kódu a v mnoha dalších oblastech. V matematice 

se používá pro identifikaci lokálních maxim a pro výpočet maximální věrohodnosti. Jedná se o velmi 

rozšířený a široce používaný algoritmus.
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4 FIT-Miner
FIT-Miner je systém pro dolování z dat vyvíjený na FIT VUT v Brně. Systém je vyvíjen ze dvou 

hlavních důvodů. Prvním z nich je požadavek na jednoduchý systém pro výuku dolování z dat a jeho 

použití studenty při práci na školních projektech. Druhým důvodem je umožnit zabývat se vývojem 

aplikace pro dolování z dat v rámci jejich bakalářských a diplomových prací.

Vývoj  FIT-Mineru začal  v roce 2002.  Jeho první  verze byla  implementována v Javě a jako 

databáze  byla  zvolena  MySQL.  V roce  2005  bylo  rozhodnuto  o přechodu  na databázi  Oracle, 

především  díky  možnosti  použití  Oracle  DBMS  (Oracle  10g  a později  Oracle  11g)  a vestavěné 

funkcionality Oracle Data Mining (ODM) (více v kapitole 4.2.2). V roce 2006 pak došlo k přesunu 

na platformu NetBeans (více v kapitole 4.2.1). V současné době je systém stále ve vývoji, ale je již 

zkušebně nasazován ve výuce.

4.1 Architektura systému
FIT-Miner  je  navržen  v klasické  klient-server  architektuře.  Klienská  část  slouží  jako  uživatelské 

rozhraní, dále provádí případné předzpracování a pozpracování dat. Klientská část je implementována 

v jazyce Java na platformě NetBeans. Díky tomu je systém dobře přenositelný. Na straně serveru je 

použita  databáze Oracle  10g nebo 11g.  FIT-Miner využívá i rozšíření  Oracle Data Mining,  které 

poskytuje  implementaci  velkého  počtu  algoritmů  pro  dolování  dat  a také  některých  funkcí  pro 

předzpracování dat.

Logické  členění  architektury  popisuje  obrázek 3. Z něho  je  patrné  členění  FIT-Mineru 

na vrstvy.  V datové  vrstvě  je  databáze  Oracle  a dokument  DMSL  (více  v podkapitole  4.2.3). 

V databázi  jsou  uložena  data  určená  k dolování  a případné  mezivýsledky  potřebných  operací 

(zpravidla předzpracování dat). Dokument DMSL slouží k popisu dolovací úlohy.
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Hlavním důvodem rozdělení  FIT-Mineru  na vrstvy  bylo  oddělení  různých  funkčních  částí, 

které umožňují pozdější snadné úpravy funkcionality a případné rozšíření systému. Systém je tvořen 

jádrem (Kernel)  a jednotlivými  dolovacími  moduly  (Mining  Components).  Kernel  zajišťuje  práci 

s databází,  s DMSL,  provádí  řízení  dolovací  úlohy a poskytuje  rozhraní  pro  připojení  dolovacích 

komponent.

Komponenty  nebo  také  moduly,  jsou  klíčovým  prvkem  architektury  FIT-Mineru.  Každá 

komponenta zajišťuje jeden krok v dolovacím procesu, Například shlukovou analýzu nebo rozdělení 

dat. Systém je navržen tak, aby bylo v případě potřeby možné rozšířit jeho funkcionalitu s co možná 

nejmenšími zásahy. Komponenty se dají rozdělit jako komponenty Kernelu, které umožňují operace 

načtení a předzpracování dat, a moduly pro dolování, které provádějí již konkrétní dolovací úlohy. 

Všechny moduly jsou popsány v podkapitole 4.3. 

Úlohy v dolování dat jsou tvořeny sekvencí dílčích úloh, které tvoří komponenty FIT-Mineru. 

Systém obsahuje  uživatelské  rozhraní,  umožňující  jednoduché  a interaktivní  propojování  těchto 

komponent  do orientovaného  grafu  představujícího  dolovací  proces.  Vytvořenou  dolovací  úlohu 

ukazuje obrázek 4.

4.2 Použité technologie

4.2.1 NetBeans
Netbeans je široce rozšířený open source projekt vyvíjený společností SUN Microsystems. Součástí 

NetBeans  je  vývojové  prostředí  (NetBeans  IDE)  a vývojová  platforma  NetBeans  (The  NetBeans 

Platform). Oba produkty je možné používat bezplatně.
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Vývojové prostředí NetBeans je nástroj umožňující pohodlnou tvorbu různorodých aplikací. 

Prostředí je primárně navrženo pro tvorbu komplexních aplikací v Javě, je však možné jej použít i pro 

velké množství jiných jazyků (C/C++, PHP, Ruby, apod.).

Platforma  NetBeans  je  modulární  a rozšiřitelný  základ  vhodný  pro  vytváření  rozsáhlých 

projektů. Uživatelské rozhraní FIT-Mineru je vytvořeno pomocí knihovny NetBeans Visual Library, 

poskytující  širokou  paletu  nástrojů  pro  zobrazování  a grafové  modelování.  Podstatnou  výhodou 

knihovny je i jednotné zobrazení  aplikací vytvořených na platformě NetBeans. Více informací  lze 

nalézt v [5].

4.2.2 Databázové technologie Oracle
FIT-Miner používá pro uložení dat a práci s nimi databázový systém Oracle. Tento systém poskytuje 

uživatelům i rozšíření  pro  podporu  dolování  dat  označované  jako  Oracle  Data  Mining  (dále  jen 

ODM) [6].  ODM obsahuje jak poměrně velký počet algoritmů pro předzpracování, tak i pro vlastní 

dolování  znalostí.  ODM  je  využíváno  více  moduly  FIT-Mineru.  Využití  je  podrobně  popsáno 

v podkapitole 4.3.

Mezi  databázové  technologie  patři  i jazyk  PL/SQL  (Procedural  Language/Structured Query 

Language).  PL/SQL  je  procedurární  nadstavba  jazyka  SQL.  Přidává  k jazyku  SQL  konstrukce 

z procedurárního programování.  Jazyk byl  původně navržen firmou Oracle. V současnosti  existuje 

několik implementací a jazyk je široce využíván.

Dalším důležitým rozšířením databázového serveru Oracle  je  technologie  známá  jako Java 

Stored  Procedures  (JSP).  JSP  je  procedura  napsaná  v jazyce  Java  [7], která  je  však  uložená 

a spouštěná přímo na databázovém serveru Oracle pomocí Java Virtual Machine (JVM). Výhodou 

tohoto  systému  je,  že je  možno  při  programování  procedur  na straně  serveru  využívat  možnosti 

poskytované  jazykem Java a jeho  rozsáhlých knihoven.  Podstatným argumentem pro využití  JSP 

místo běhu Java procedur na klientovi je snížení zátěže sítě, rychlost a bezpečnost. Mezi nevýhody 

patří především jistá specifická omezení, která musí každá JSP respektovat (více v kapitole 9). Další 

nepříjemností, která způsobuje při vývoji JSP procedur problémy, je rozdílná verze klientské Javy 

a implementace od Oracle.

Technologie  JSP bude ve FIT-Mineru poprvé využita  v novém shlukovacím modulu,  jehož 

tvorbou se zabývá tato diplomová práce. V kapitole 9 je podrobný popis, jak postupovat při tvorbě 

nového modulu s využitím JSP pro FIT-Miner. Technologie JSP je velice dobře popsaná v [20].

FIT-Miner  v současnosti  používá  verzi  Oracle  Database  11g  Release  2.  Jedná  se o velmi 

rozšířený a používaný databázový server. Více informací lze nalézt v [9].
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4.2.3 DMSL
Systém  pro  dolování  dat  potřebuje  způsob  pro  uložení  podrobností  o prováděné  úloze.  Za tímto 

účelem používá  FIT-Miner  dokument  DMSL  (Data  Mining  Specification  Language)  [10].  Jazyk 

DMSL  je  založen  na jazyku XML a umožňuje  definovat  5  klíčových  informací  pro  specifikaci 

dolovací úlohy. Dokument DMSL je tedy rozdělen na 5 částí, jedná se o datový model (DataModel), 

model dolování dat (DataMiningModel), doménové znalosti (DomainKnowledge), úloha dolování 

dat (MiningTask) a znalost (Knowledge). Každý DMSL dokument  obsahuje kompletní  informaci 

o zadané dolovací úloze. Význam částí je následující:

• Datový model – slouží k definici vstupních dat.

• Model dolování dat – specifikuje upravená data určená pro dolování. Odkazuje na datový 

model.

• Doménové  znalosti –  slouží  pro  definici  libovolných znalostí  o vstupních  datech.  Volná 

syntaxe, jediným povinným atributem je použitý jazyk.

• Úloha dolování dat – specifikuje dolovací úlohu. Stejně jako doménové znalosti má volnou 

syntaxi.

• Znalost – je výstupem dolovací úlohy. Opět má volnou syntaxi.

Diagram znázorňující závislosti v DMSL dokumentu je na obrázku 5.
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Obrázek 5: Diagram závislostí v DMSL, převzato z [10]



4.3 Současný stav
Od akademického  roku  2010/11  je  FIT-Miner  nasazen  ve výuce  v předmětu  Získávání  znalostí 

z databází. Systém je schopen řešit dostatečný počet dolovacích úloh a bylo tedy rozhodnuto o jeho 

nasazení ve výuce. V této podkapitole naleznete stručný popis již implementovaných algoritmů. Jak 

již  bylo  řečeno,  moduly  jsou  rozděleny  na moduly  jádra  (načítání  dat,  předzpracovaní,  apod.) 

a na dolovací moduly (vlastní dolovací algoritmy). Tomu odpovídá i další členění textu.

4.3.1 Komponenty jádra
Komponenty  jádra  slouží  k načítání,  čištění,  úpravě  a prezentaci  dat.  Dále  umožňují  prezentaci 

výsledků dolovací úlohy uživateli. Funkcionalita je rozdělena do těchto modulů:

• Select  Data –  slouží  pro  výběr  a načtení  dat.  Komponenta  zobrazí  nalezené  tabulky 

ve zdrojové  databázi  a umožní  uživateli  výběr  dle  jeho  potřeb.  Komponenta  umožňuje 

i pokročilejší funkce, jako je spojování tabulek či import dat ze souboru CSV.

• VIMEO –  obsahuje  různé postupy pro čištění  dat.  K tomuto  účelu nabízí  širokou paletu 

nástrojů. Více o čištění dat lze nalézt v kapitole 2.2.1.

• Transformations –  slouží  k transformaci  hodnot  v jednotlivých  sloupcích.  Obsahuje 

algoritmy pro  diskretizaci,  normalizaci,  vyhlazení  dat  a pro snížení  jejich  dimenzionality. 

Ve velké míře je využito funkcionality ODM. Dále komponenta umožňuje definici vlastních 

transformačních funkcí.

• Reduce/Partition – slouží k redukci a rozdělování dat. Rozdělování dat umožňuje rozdělení 

dat na trénovací a testovací množinu. Toto rozdělení je potřebné pro klasifikační a predikční 

algoritmy.

• Insight – umožňuje náhled na data a jejich statistickou a korelační analýzu. K dispozici jsou 

obvyklé funkce jako modus, medián, standardní odchylka, quartily a podobně. Modul dále 

podporuje zobrazování dat ve formě různých grafů. Data je možno exportovat do databázové 

tabulky nebo do CSV souboru.

• Report – poskytuje podporu pro prezentaci výsledků dolovací úlohy. Prezentace získaných 

znalostí každé úlohy se liší podle algoritmu, který byl k dolování použit.

4.3.2 Dolovací moduly
V současné  době  je  implementována  celá  řada  algoritmů  pro řešení  dolovacích  úloh.  Uživatel  si 

zpravidla může zvolit, který algoritmus považuje pro řešenou úlohu za nejvhodnější. FIT-Miner je 
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schopen řešit  následující  dolovací  úlohy a odpovídající  algoritmy.  Pokud je  u algoritmu  uvedeno 

ODM, znamená to, že je implementován pomocí Oracle Data Mining:

• Asociační pravidla – Apriori (ODM), ML-T2L1

• Klasifikace – Naivní Bayesovská klasifikace (ODM), rozhodovací strom (ODM), neuronová 

síť s algoritmem Back-Propagation, genetické algoritmy

• Shlukování –  DBSCAN,  OPTICS.  Enhanced  K-Means  (ODM),  O-Cluster  (ODM), 

DENCLUE

• Analýza časových řad – Exponenciální vyhlazování, metoda Winters

• Analýza odlehlých objektů – One-class SVM (ODM)

GUI FIT-Mineru včetně výběru dostupných modulů ukazuje obrázek 6.

4.4 Navrhované rozšíření
V rámci dilplomové práce bude systému FIT-Miner přidán nový modul implementující algoritmus 

Expectation-Maximalization,  který  je  podrobně  popsán  v kapitole  3.4.  Algoritmus  bude  primárně 

sloužit ke shlukové analýze, počítá se však i s jeho použitím pro klasifikaci. V následující části této 
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Obrázek 6: Snímek GUI FIT-Mineru



podkapitoly je uvedeno, co je třeba realizovat pro přidání nového modulu do systému. Postup vychází 

z informací uvedených v diplomové práci Ing.Krásného [11], ve které je uveden podrobný popis.

4.4.1 Přidání nového modulu
Pro vytvoření nového modulu a pro jeho začlenění do systému je potřeba provést následující kroky:

• Vlastní  implementace  nového  modulu pro  algoritmus  EM  v NetBeans  a nastavení 

potřebných závislostí.

• Implementace abstraktní třídy MiningPiece. Třída, která od MiningPiece dědí, představuje 

prvek, který lze vložit do procesu dolování. Jakmile je tato třída implementována, je modul 

v aplikaci přístupný.

• Pro  integraci  modulu  do systému je  třeba  jej  v rámci  aplikace  zaregistrovat.  Registrace 

se provádí  pomocí  uložení  informací  o modulu  do souboru  layer.xml,  který  reprezentuje 

virtuální systém souborů. Pokud se tak stane, pak tyto záznamy budou viditelné pro všechny 

moduly.  Do souboru  layer.xml se dále  vkládají  i informace  o tom,  které  moduly  mohou 

novému modulu předcházet, které ho mohou následovat a podobně.

• Pro přidání nového modulu do systému je třeba odpovídajícím způsobem  rozšířit DMSL. 

Do DMSL  musí  být  přidány  informace  o definici  nové  dolovací  úlohy  a informace 

o reprezentaci vydolované znalosti. Touto problematikou se podrobně zabývá kapitola 5.7.

• Pro  reprezentaci  vydolované  znalosti  bude  třeba  rozšířit  modul  Report  a komponentu 

umožňující vhodné zobrazení výsledku nového dolovacího modulu.
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5 Návrh a implementace EM modulu

Hlavním úkolem této diplomové práce byl  návrh a implementace nového modulu, který umožňuje 

detekci  shluků  pomocí  dříve  popsaného  algoritmu  Expectation-Maximalization.  Tato  kapitola 

kompletně popisuje návrh a implementaci tohoto modulu.

Bude zde postupně probrána koncepce modulu a požadavky na něj kladené, způsob začlenění 

modulu do FIT-Mineru a jeho architektura. Dále pak samotná implementace modulu a další potřebné 

změny,  jako  je  úprava  DMSL  a podobně.  V závěru  budou  zmíněny  úpravy  FIT-Mineru,  které 

se netýkají přímo EM modulu, ale úzce s ním souvisí.

5.1 Požadavky na modul a jeho koncepce
Pro  správný návrh a pozdější  bezproblémovou  implementaci  modulu  je  nutno dobře  specifikovat 

požadavky na něj kladené. Tyto požadavky jsou shrnuty do následujících bodů:

• Musí  být  správně  implementován  EM  algoritmus  pro  detekci  shluků.  Implementovaný 

algoritmus musí být parametrizovatelný dle potřeb uživatele.

• Achopnost  hledání  libovolného  počtu  shluků  v datech  s teoreticky  neomezenou 

dimenzionalitou.

• Je  nutné  standardní  začlenění  modulu  do systému  FIT-Miner  (využití  API,  interakce 

s uživatelem, práce s DMSL a podobně).

• Hlavní výpočetní zátěž modulu musí běžet na serveru (podrobněji v kapitole 5.1.1).

Základní  koncepcí  je  vytvoření  modulu  FIT-Mineru,  který bude poskytovat  detekci  shluků 

pomocí  EM  algoritmu.  Narozdíl  od současných  algoritmů  ve FIT-Mineru,  EM  algoritmus  běží 

na serveru.  V současnosti  na straně  serveru  běží  pouze  dolovací  algoritmy  využívající  ODM 

(podrobněji v podkapitolách 4.2.2 a 4.3.2).

Výhodou  běhu  algoritmu  na serverové  straně  je  především  rychlost  výpočtu  a omezení 

síťového provozu. Algoritmus může využít zpravidla výkonějšího prostředí serveru, dále není nutné 

data  před  vlastní  dolovací  úlohou  přesouvat  na klienta,  jako  je  tomu  nyní  u dolovacích  modulů 

nevyužívajících ODM.

Hned na začátku vývoje bylo rozhodnuto o vytvoření nového modulu a tedy o nevyužití API 

poskytované  již  implementovaným  shlukovacím modulem.  Důvodem byly  především  požadavky 
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na činnost  algoritmu  na serverové  straně  a tedy  poněkud  rozdílné  workflow  algoritmu.  Druhým 

důvodem byl poměrně odlišný přístup EM algoritmu, jeho zpracování (více v podkapitole 5.3) a tvar 

výsledné znalosti algoritmu (více v podkapitole 5.7.1). Toto rozhodnutí se ukázalo jako dobré. Jediný 

problém vznikl ve spolupráci s modulem pro porovnávání shlukovacích algoritmů. Tato problematika 

je pak popsána v podkapitole 5.9.

5.1.1 Využití Java Stored Procedures pro činnost algoritmu

Během  návrhu  algoritmu  bylo  nutné  vhodně  zvolit  technologii  umožňující  spouštění  algoritmů 

na serveru. Po analýze možností bylo rozhodnuto o použítí Java Stored Procedures (zkráceně JSP, což 

je  stručně  popsáno  v kapitole  4.2.2).  JSP  umožňují  poměrně  pohodlnou  a zároveň  rychlou 

implementaci algoritmu. Způsobem implementace serverové části modulu se věnuje podkapitola 5.6. 

Po domluvě s vedoucím bylo rozhodnuto, že součástí diplomové práce bude i podrobný postup, jak 

navrhovat a implemetovat další algoritmy pomocí JSP. Úkolem tohoto návodu je usnadnit případný 

pozdější návrh a implementaci algoritmů pomocí JSP. Toto téma je podrobně zpracováno v kapitole 

9.

5.2 Začlenění modulu do FIT-Mineru
Pro začlenění  modulu  do systému  je  třeba implementovat  třídu  MiningPiece.  Tato třída  obsahuje 

poměrně velký počet metod. Jedná se o metody již implementované nebo metody abstraktní.

Již implementované metody slouží především ke komunikaci s jádrem, přístupem k databázi 

nebo s prací s DMSL. Abstraktní metody zajišťují  interakci každého modulu se zbytkem systému. 

Lze  zde  nalézt  metody  pro  implementaci  chování  modulu  při  připojení  nebo odpojení  datového 

vstupu, metodu popisující chování komponenty při spuštění, metody zajišťující činnost uživatelského 

rozhraní a podobně. Více o třídě MiningPiece lze nalézt v diplomové práci Ing. Krásného [11], který 

tuto třídu navrhoval. MiningPiece je implementována přes třídu ClusteringPiece, která z ní dědí. Více 

informací lze nalézt v podkapitole 5.9.1. 

Další krok pro začlenění modulu do systému FIT-Miner spočívá v úpravě souboru  layer.xml. 

Pomocí  tohoto  souboru  systém  určuje,  které  moduly  lze  použít  v dolovacím  procesu,  které 

komponenty mohou být jejich vstupem a které mohou být připojeny na výstup. Tato problematika je 

rovněž popsána ve výše uvedené diplomové práci.
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5.3 Architektura a členění modulu
Jak již bylo uvedeno dříve, dolovací systém FIT-Miner funguje na architektuře typu klient-server. 

Této architektury se samozřejmě drží i navrhovaný modul s EM algoritmem.  Zásadní rozdíl  oproti 

jiným  dolovacím  modulům  je  v tom,  že EM  modul  je  třeba  rozdělit  na dvě  části  –  část  běžící 

na klientovi  a část  běžící  na serveru.  Nutno  ovšem  poznamenat,  že některé  moduly  již  svým 

způsobem na serveru pracují.  Jedná se o moduly využívající  ODM a dále pak některé moduly pro 

předzpracování,  které  jsou  částečně  implementovány  pomocí  PL/SQL  (více  v podkapitole  5.5.1) 

procedur. Možnosti jazyka PL/SQL  jsou však možnostem plnohodnotného programovacího jazyka 

Java a jeho knihoven hodně vzdáleny.

Klientská  část  EM  modulu  má  na starosti  řízení  běhu  modulu  a interakci  s uživatelem, 

na serverové  části  je  umístěna  vlastní  implementace  EM  algoritmu.  Celý  modul  je  navržen 

modulárně,  aby byla  umožněna snadná údržba a případná rozšiřitelnost.  Klientská část  je  tvořena 

větším počtem balíků,  které mají  za úkol  vždy nějakou oblast  činnosti.  Serverová část  je tvořena 

jediným balíkem,  jehož  soubory jsou určeny pro přímé  nasazení  na serveru  jako JSP procedury. 

Podrobným popisem obou částí modulu se zabývají následující podkapitoly.

5.4 Klientská část
Klientská  část  EM  modulu  slouží  především  pro  spolupráci  s jádrem  systému,  pro  interakci 

s uživatelem  a pro  komunikaci  se serverovou  částí  modulu  EM.  Vše  je  rozděleno  do několika 

modulů, které budou podrobně popsány ve zbývající části podkapitoly.

5.4.1 Členění modulu
Celá klientská část  modulu je umístěna do balíčku FIT-Mineru jménem  emclustering. V hiearchii 

celého  systému  je  pak  označen  jako  cz.vutbr.fit.dataminer.module.emclustering.  Balíček  obsahuje 

další  balíčky  EM  modulu  a dále  dva  významné  soubory.  Jedná  se o soubory  EMClustering.java 

a layer.xml.

Třída EMClustering má v celém EM modulu klíčovou úlohu. Součástí třídy je totiž především 

kompletní  implementace abstraktní  třídy  MiningPiece.  Z tohoto důvodu je tento soubor  klíčovým 

místem modulu. Jedná se především o metody sloužící k implementaci reakcí na připojení a odpojení 

modulu do dolovací úlohy, dále se jedná a metody obsluhující reakce na otevření okna s nastavením 

algoritmu nebo s jeho výsledky. Další důležitou implementací je metoda zajišťující správné spouštění 
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samotného dolovacího procesu modulu. Součástí konstruktoru třídy je pak nastavení ikon modulu, 

jeho jména, popisu a podobně. Třída dále umožňuje komunikaci s jádrem a s dokumentem DMSL. 

Více se DMSL věnuje podkapitola 5.7. Ze třídy MiningPiece dědí třída  ClusteringPiece a ta je pak 

implementováno  třídou  EMClustering.  Třída  ClusteringPiece je  popsána  v podkapitole  5.9.1. 

Diagram vztahů výše uvedených tříd je na obrázku 7.

Jak již bylo uvedeno, soubor layer.xml slouží k začlenění modulu do systému. Více informací 

o tomto souboru lze nalézt v podkapitole 5.2 a v referencích v ní uvedených.

5.4.1.1 Balíček algorithm

Balíček algorithm slouží  k řízení  běhu dolovacího algoritmu.  Vzhledem k tomu,  že v EM modulu 

běží dolovací algoritmus mimo klientskou část FIT-Mineru, balíček obsahuje pouze jedinou třídu. 

Jedná se o třídu  EMTask, která zajišťuje obsluhu volání serverové části  modulu, a dále pak přijetí 

a zpracování  odpovědi.  Samotná komunikace je popsána v kapitole 5.6,  funkčnost  serverové části 

algoritmu je podrobně popsána v kapitole 5.5.

5.4.1.2 Balíček consts

Jedná se o pomocný balíček obsahující dvě třídy.  První z nich je třída  Consts, v níž jsou umístěny 

konstanty modulu. Dále pak třídu OutputStrings, kde jsou uloženy výstupní řetězce modulu. Balíčky 

sdružují potřebné konstanty modulu, aby byla umožněna jejich jednoduchá správa.

5.4.1.3 Balíček presentation

Jak již napovídá název, balíček presentation zajišťuje grafické uživatelské rozhraní modulu. Součástí 

tohoto  balíčku  je  třída  OutputPanel,  zajišťující  zobrazení  výstupu  algoritmu.  Dále  pak  třídy 
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SettingsPanel a SettingsPanelActionLister,  které slouží  k zobrazení  okna pro nastavení  dolovacího 

algoritmu. Grafické uživatelské rozhraní modulu je dále popsáno v kapitole 6.

5.4.1.4 Balíček resources

Balíček resources obsahuje pouze ikony EM modulu pro uživatelské rozhraní systému FIT-Miner.

5.4.1.5 Balíček model

Balíček model obsahuje třídy reprezentující používané objekty.

První třídou je třída Cluster. Tato třída slouží pro reprezentaci clusterů pro potřeby zobrazování 

výsledků algoritmu.  Objekty třídy  Cluster obsahují  všechny potřebné informace  o shlucích,  které 

reprezentují,  od dat  odpovídajících  výsledkům EM algoritmu  až po informace  definující  barvu  či 

označení každého shluku. Třída Cluster dále obsahuje metody potřebné k výpočtu hodnoty, jak který 

bod spadá do kterého shluku. V případě, že vstupní data jsou ve dvou dimenzích, mají objekty třídy 

Cluster uložen tvar elips, které slouží ke grafické vizualizaci každého shluku. Součástí třídy Cluster 

jsou i metody pro výpočet těchto bodů z výstupu EM algoritmu.

Další třídou v balíčku model je třída Point. Objekty této třídy slouží k reprezentaci dolovaných 

dat algoritmu. Každý objekt třídy Point nese informaci o svých hodnotách, do kterých shluků patří, 

o svém označení a podobně.

Balíček model  dále obsahuje třídu  EMException.  Jedná se o třídu dědící  ze standardní  třídy 

jazyka Java Exception. Tato třída slouží k prezentaci chybových stavů EM algoritmu.

Další  třídou  v balíčku  je  třída  EMTaskSettings.  Jak  již  název  napovídá,  tato  třída  slouží 

k reprezentaci  nastavení dolovacího algoritmu EM modulu.  Objekty této třídy obsahují  informace 

o počtu hledaných shluků,  maximálním počtu iterací  a podobně.  Třída EMTaskSettings  dále  dědí 

od třídy  ClusteringSettings z modulu  ClusteringModule.  Třída  ClusteringSettings je  podrobně 

popsána v [19]. Více informací o nastavení EM algoritmu je v podkapitolách 5.5 a 6.1. Na obrázku 8 

jsou znázorněny vazby mezi třídami.

Poslední  třídou  v balíčku  model  je  třída  EMTaskResult.  Tato  třída  slouží  k reprezentaci 

informací  o výsledku  EM  algoritmu.  Podobně  jako  více  tříd  v tomto  balíčku  slouží  pouze  pro 

reprezentaci dat a nemá tedy žádné metody. Objekty této třídy nesou informace popisující výstup EM 

algoritmu  –  váhy,  střední  hodnoty  a kovarianční  matici  každého  shluku.  Dále  pak  informaci 

o výsledné hodnotě  Likelihood a o počtu provedených iterací.  Význam těchto hodnot  je podrobně 

popsán v kapitole 3 a v podkapitole 5.5.
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5.4.1.6 Balíček utils

Posledním balíčkem klientské části EM modulu je balíček utils. Tento balíček obsahuje pouze jednu 

třídu  jménem  Utils.  V této  třídě  se nachází  několik  různorodých  statických  metod  používaných 

na různých  místech  EM  modulu.  Příkladem  mohou  být  metody  pro  zaokrouhlování,  zobrazení 

chybové hlášky nebo různé operace s maticemi.

5.5 Serverová část
Serverová  část  EM  modulu  obsahuje  implementaci  algoritmu  Expectation-Maximalization  pro 

detekci shluků v multidimenzionálních datech a třídy pro komunikaci s klientem. Jak již bylo dříve 

uvedeno, algoritmus je implementován pomocí technologie Java Stored Procedures, kterou je nutno 

podporovat pomocí PL/SQL. Činnost celé serverové části je podrobně popsána ve zbývající části této 

podkapitoly.

5.5.1 PL/SQL wrapper
Dolovací algoritmus modulu je implementován v jazyce Java a uložen v serverové databázi Oracle. 

JSP ale nejsou v databázi Oracle přímo volatelné. Z tohoto důvodu je pro každou uloženou externě 

volanou Java proceduru (případně funkci) nutno vytvořit pomocný wrapper, který umožní její volání, 

předání parametrů a případné vrácení výsledků.

Pro tuto funkci se standardně používají PL/SQL procedury (resp. funkce), které jsou uloženy 

jako  databázové  objekty.  PL/SQL  procedura  slouží  jako  vstupní  bod  JSP  procedur.  Předává 

procedurám v Javě své parametry, případně vrací jejich výsledek. Pro tvorbu těchto wrapperů však 

platí jistá omezení ohledně předávaných typů, protože Java i PL/SQL jsou odlišně typovány. Naštěstí 
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je většina typů vzájemně převoditelá,  ale je třeba s tímto omezením počítat.  Tato problematika je 

velmi dobře a podrobně popsána v [8].

Obdobně  je  navržena  a implementována  serverová  část  EM  modulu.  Součástí  třídy 

dm_emclustering je statická funkce MainFunction (String) vracející hodnotu typu String, která slouží 

jako  vstupní  bod  všech  JSP  procedur  použitých  v EM  modulu.  Pro  tuto  funkci  je  vytvořen 

odpovídající  wrapper  v PL/SQL.  Jedná  se o funkci  dm_emwrapper  (VARCHAR) vracející  typ 

VARCHAR. V PL/SQL je možno tuto funkci vytvořit pomocí následujícího příkazu:

create or replace function dm_emwrapper (value in varchar) 

return varchar as language java name 'dm_emclustering.

MainFunction (java.lang. String) return java.lang. String';

Funkce dm_emwrapper je volána z klienské části modulu a umožňuje pak spuštění dolovací 

úlohy přímo v databázi Oracle. Třída dm_emclustering a všechny ostatní JSP třídy budou popsány 

v následující podkapitole.

5.5.2 Použití Java Stored Procedures v modulu
Serverová  část  EM  modulu  obsahuje  klíčovou  funkčnost  modulu,  a to  implementaci  dolovacího 

algoritmu.  Dále  jsou  zde  umístěny  funkce  odpovídající  za komunikaci  s klientem,  za zpracování 

nastavení a podobně. JSP třídy modulu jsou umístěny v defaultním balíčku.

Třídy  je  možno  rozdělit  podle  zaměření  do několika  skupin.  První  z nich  je  hlavní  třída, 

obsahující implementaci EM algoritmu. Další skupinou jsou třídy definující objekty pro přenos dat. 

Poslední skupinou jsou pomocné třídy, které obsahují především matematické operace využívané EM 

algoritmem. Tyto třídy budou dále popsány v následujících podkapitolách.

5.5.2.1 Třída dm_emclustering

Třída dm_emclustering je bezpochyby nejdůležitější třídou serverové části modulu. Třída je tvořena 

výlučně statickými metodami různého účelu.

Součástí  třídy je již  zmíněná  statická metoda  MainFunction,  sloužící  jako vstupní  bod JSP 

procedur  modulu.  Metoda  MainFunction se věnuje  řízení  běhu  –  volá  metody  pro  zpracování 

přijatého nastavení, získání dat pro dolování, dále pro vlastní dolovací algoritmy a pro tvorbu výstupu 

algoritmu pro klienta, který z nich popisuje získanou znalost. Metody, které implementují algoritmus 
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Expection-Maximalization,  budou  popsány  podrobně  v podkapitole  5.5.3.  Třídy  zajišťující 

komunikaci s klientskou částí pak v podkapitole 5.6.

5.5.2.2 Třídy modelující objekty pro přenos dat

Do této  skupiny  patří  třídy  poskytující  objekty  pro  manipulování  s daty.  Jedná  se o obdobu  tříd 

z balíčku model z klientské části modulu.

První je třída  EMResult. Třída  EMResult zcela odpovídá třídě  EMTaskResult z klienta. Třída 

tedy obsahuje informace popisující výstup dolovacího algoritmu.

Druhou je třída  EMSettings.  Tato třída zase odpovídá třídě  EMTaskSettings z klienta. Třída 

obsahuje  informace  o nastavení  dolovací  úlohy,  od třídy  v klientské  části  se liší  pouze  atributem 

definujícím tabulku se vstupními daty.

5.5.2.3 Třida pro matematické operace

Třída MathUtils obsahuje velký počet různých statických metod implementujících různé matematické 

operace,  které  ke svému běhu potřebuje  EM algoritmus.  Je  možno  zde nalézt  především metody 

implementující  různé  operace  s maticemi  a několik  metod  pro  získávání  potřebných statistických 

informací o dolovaných datech.

5.5.3 Implementace dolovacího algoritmu
Pro  detekci  shluků  je  implementován  algoritmus  Expectation-Maximalization  (teoreticky  popsán 

v kapitole 3). EM algoritmus je implementován v jazyce Java v JSP třídě dm_emclustering.

Implementace  algoritmu  umožňuje  rychlou  detekci  různého  množství  shluků  v prostoru 

s teoreticky  neomezenou  dimenzionalitou.  Numerické  možnosti  algoritmu  jsou  omezeny  pouze 

omezeními  plynoucími  z použitých datových typů,  především typu  double  [12].  Implementace  je 

rozdělena do několika statických metod, které odpovídají fázím algoritmu popsaným v kapitole 3.

Řídící  metodou  algoritmu  je  metoda  EMMain.  EMMain v první  fázi  volá  metody  pro 

inicializaci  algoritmu.  Ve druhé  fázi  pak  řídí  běh  algoritmu.  To  znamená,  že dokud  algoritmus 

dostatečně  nekonverguje  nebo  není  proveden  dostatečný  počet  iterací,  postupně  volá  metody 

implementující E-krok, M-krok a věrohodnostní funkci algoritmu EM.

Metoda  initialize  zajišťuje  inicializaci  algoritmu.  Inicializace  probíhá  v souladu  s definicí 

algoritmu náhodně.  Metoda  likelihood implementuje věrohodnostní funkci. Získaná hodnota slouží 

k detekci,  zda  algoritmus  již  konvergoval  a nebo  zda  má  pokračovat.  Metoda  expectaion 
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implementuje  E-krok  algoritmu  a metoda  maximalization implementuje  M-krok  algorimu. 

Algoritmus při běhu využívá ještě několik dalších metod, ale ty již není nutné explicitně zmiňovat.

Vstupem algoritmu jsou data pro dolování získaná z objektu EMSettings. Jedná se tedy o počet 

hledaných  shluků,  maximální  počet  iterací  a o hodnotu  určující  požadovaný  procentuální  rozdíl 

věrohodnostních funkcí  ve dvou následujících iteracích.  Výstupem algoritmu je  objekt  EMResult. 

Hodnoty uložené v objektu EMResult jsou podrobně popsány v následující podkapitole.

5.5.3.1 Výstup algoritmu

Výstup algoritmu je uložen v objektu EMResult. Informace uložené v objektu odpovídají informacím 

zobrazovaným  v grafickém  uživatelském  rozhraní  modulu.  Z tohoto  důvodu  jsou  v této  kapitole 

podrobněji popsány.

První  proměnná  objektu  je  Weights.  Proměnná  Weights  obsahuje  informace  o váze 

jednotlivých shluků. Tato hodnota podává o každém shluku informaci, jakou část z celkového počtu 

objektů daný shluk reprezentuje. Další položkou objektu je proměnná  Means, která určuje střední 

hodnoty  rozložení  každého  shluku.  Tato  informace  se dá  interpretovat  jako  střed  shluku.  Dále 

se v objektu nachází proměnná Variances. Proměnná Variances popisuje kovarianční matici každého 

shluku. Kovarianční matice určuje vlastnosti rozložení shluku. Tuto informaci je možno interpretovat 

jako tvar shluku. Dále se v objektu nachází  proměnná  Likelihood.  Likelihood vystihuje dosaženou 

míru  věrohodnosti  modelu.  Poslední  uloženou  proměnnou  je  hodnota  Iterations,  která  slouží 

k uložení počtu provedených iterací algoritmem EM.

5.6 Komunikace
FIT-Miner je navržen podle architektury klient-server,  proto je nutné mít  zajištěnou podporu pro 

přenos  dat  mezi  oběma  částmi  systému.  Pro  komunikaci  s databází  poskytuje  Java  knihovny 

implementující  tuto  funcionalitu.  Knihovny  jsou  pak  použity  v jádře  FIT-Mineru,  které  je  pak 

využíváno různými dolovacími moduly.

EM modul musí ještě zajistit přenos dat mezi klientskou a serverovou částí, čehož je docíleno 

pomocí  volání  PL/SQL  funkce  dm_emwrapper  uvedené  v kapitole  5.5.1.  Tato  funkce  má  jeden 

parametr typu  VARCHAR a vrací rovněž typ  VARCHAR. Důvodem použití těchto datových typů je 

maximální  zjednodušení  a čistota  implementace  v Javě.  Jako  vstupní  parametr  funkce  je  použito 

XML, které zcela odpovídá nastavení modulu v DMSL. Návratová hodnota je opět ve formátu XML. 

V případě,  že dolovací  úloha  proběhne  bez  chyb,  vrácené  XML odpovídá  tvaru  znalosti  uložené 
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v XML.  Formáty  DMSL  záznamů  jsou  probrány  v kapitole  5.7.  Pokud  dojde  v dolovací  úloze 

k chybám, systém vygeneruje chybové XML. Element  Errors obsahující informace o detekovaných 

chybách se vkládá do elementu MixtureModelInfo (více v 5.7.2) a je definován následující způsobem:

<! ELEMENT Errors (Error)>
<! ELEMENT Error (#PCDATA)>

Hodnoty v elementu Error mají následující význam:

• ParserConfiguration,  SAXException,  IOException –  při  zpracovaní  XML  s nastavením 

dolovací úlohy byla detekována výjimka uvedeného jména.

• ClassNotFound,  SQLException –  při  získávání  dolovacích  dat  byla  detekována  uvedená 

výjimka.

• InputTableNull – databázová tabulka se vstupními daty neexistuje.

• NaN –  při  provádění  dolovacího  algoritmu  došlo  k překročení  omezení  datového  typu 

Double.

• EMMain – chyba za běhu algoritmu Expectation-Maximalization.

Chybový XML dokument pak může vypadat následovně:

<EMKnowledge>
<Errors>

<Error>SQLException</Error>
<Error>InputTableNull</Error>

</Errors>
</EMKnowledge>

5.7 Úpravy DMSL
DMSL dokument  má  pro  dolování  dva  významy  –  slouží  k uložení  nastavení  a získané  znalosti 

modulu.  Pro uložení znalosti  je  v DMSL dokumentu určen element  DataMiningTask,  pro uložení 

znalosti je určen element Knowledge. Oba elementy musí mít povinně definován pouze atribut name, 

který slouží k uložení identifikace modulu. Více informací o DMSL lze nalézt v podkapitole 4.2.3.
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5.7.1 Nastavení modulu

Pro  uložení  nastavení  modulu  byl  použit  výše  zmíněný  element  DataMiningTask.  Do elementu 

DataMiningTask  byl  přidán nový element  EMClusterAnalysis  definující  nastavení  EM algoritmu. 

Přidaný element je definován následujícím způsobem:

<! ELEMENT EMClusterAnalysis (UseMatrix, PrimaryKey, AlgorithmInfo)>
<! ELEMENT UseMatrix (#PCDATA)>
<! ELEMENT PrimaryKey (#PCDATA)>

Element  EMClusterAnalysis definuje  další  3  elementy,  které  do něj  mohou  být  vnořeny. 

Element  UseMatrix slouží k uložení názvu tabulky se zdrojovými daty, element  PrimaryKey slouží 

k identifikaci  primárního  klíče  zdrojové  tabulky  a element  AlgorithmInfo obsahuje  informace 

o nastavení EM algoritmu. Element AlgorithmInfo je definován takto:

<! ELEMENT AlgorithmInfo (clusters, maxIterations, LtoL)>
<! ELEMENT clusters (#PCDATA)>
<! ELEMENT maxIterations (#PCDATA)>
<! ELEMENT LtoL (#PCDATA)>

Element  AlgorithmInfo definuje také 3 elementy,  které do něj mohou být vnořeny.  Element 

clusters údává počet hledaných shluků, element maxIterations udává maximální počet provedených 

iterací  algoritmu  a element  LtoL určuje  procentuální  rozdíl  mezi  dvěma  následujícími  hodnotami 

věrohodnostní funkce pro ukončení iterace algoritmu.

Příklad nastavení dolovacího algoritmu může vypadat následovně:

<DataMiningTask language="XML" name="DM538_EMClustering1">
<EMClusterAnalysis >

<UseMatrix >DM538_Select1 </UseMatrix>
<PrimaryKey >ID </PrimaryKey>
<AlgorithmInfo >

<clusters >3 </clusters>
<maxIterations >7000 </maxIterations>
<LtoL >0.1 </LtoL>

</AlgorithmInfo>
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</EMClusterAnalysis>
</DataMiningTask>

Zpracování  nastavení  se provádí  v obou  částech  modulu.  Výsledkem  je  vždy  objekt  typu 

EMSettings nebo EMTaskSettings v serverové respektive v klientské části.

5.7.2 Znalost modulu

Pro  uložení  získané  znalosti  modulu  se ve FIT-Mineru  používá  element  Knowledge.  Pro  uložení 

znalostí získané pomocí EM algoritmu jsou definovány následující elementy:

<! ELEMENT Model (ModelSettings, MixtureModelInfo)>

<! ELEMENT ModelSettings EMPTY>
<! ATTLIST ModelSettings primaryKey CDATA #REQUIRED>
<! ATTLIST ModelSettings buildTable CDATA #REQUIRED>

Element ModelSettings obsahuje atributy primaryKey a buildTable. Atribut primaryKey slouží 

k uložení jména primárního klíče zdrojové tabulky a atribut buildTable slouží k uložení jejího názvu. 

Element MixtureModelInfo je pak definován takto:

<! ELEMENT MixtureModelInfo
(Likelihood, Iterations, Weights, Means, Variances)>

<! ELEMENT Likelihood (#PCDATA)>

<! ELEMENT Iterations (#PCDATA)>

<! ELEMENT Weights (Weight)>
<! ELEMENT Weight (#PCDATA)>

<! ELEMENT Means (Mean)>
<! ELEMENT Mean (Val)>
<! ELEMENT Variances (Variance)>
<! ELEMENT Variance (Dim)>
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<! ELEMENT Dim (Val)>

<! ELEMENT Val (#PCDATA)>

Názvy  elementů,  mimo  elementy  Dim a Val,  odpovídají  proměnným  objektů  EMResult 

a EMTaskResult a jejich význam je popsán v podkapitole 5.5.3.1. Element Dim slouží k určení pozice 

v kovarianční matici a element Val slouží k ukládání číselných hodnot.

XML popisující získanou znalost se vytváří v serverové části  modulu. XML je po vytvoření 

předáno na klienta, kde dojde k jeho uložení do DMSL dokumentu.

Příklad získané znalosti může vypadat takto (pro 3 shluky ve dvoudimenzionálním prostoru, 

doplněno o komentáře, zkráceno):

<Knowledge language="XML" name="DM538_EMClustering1" 
type="EMModel">

<Model >
<ModelSettings PrimaryKey="ID" 

buildTable="DM538_Select1">
</ModelSettings>
<MixtureModelInfo >

<Likelihood >-1324.94623 </Likelihood>
<Iterations >81 </Iterations>
<Weights >

<!-- Hodnota Weight prvního shluku -->
<Weight >0.24911 </Weight>
…

</Weights>
<Means >

<!-- Hodnoty Mean shluků v prvním rozměru -->
<Mean >

<Val >0.50231 </Val>
<Val >0.46579 </Val>
<Val >0.53412 </Val>

</Mean>
…

</Means>
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<Variances >
<!-- Hodnoty Variance prvního shluku -->
<Variance >
<!-- Popis první části kovariančni matice -->

<Dim >
<Val >0.06878 </Val>
<Val >0.05812 </Val>

</Dim>
…
</Variance>
…

</Variances>
</MixtureModelInfo>

</Model>
</Knowledge>

5.8 Workflow modulu
Pro lepší přehled je vhodné popsat typický příklad užití modulu. Podkapitola přehledově popisuje 

sekvenci činností modulu. Vychází přitom z informací obsažených v ostatních kapitolách práce.

Činnost modulu začíná, jakmile jej uživatel umístí na pracovní plochu FIT-Mineru a připojí jej 

do dolovací  úlohy.  V této  době  dochází  k inicializaci  modulu  a zjišťování  potřebných  informací 

o dolovací  úloze.  Jakmile  je  modul  připojen do grafu dolovací  úlohy,  může  uživatel  otevřít  jeho 

nastavení.  Poté,  co  uživatel  nastaví  algoritmus  podle  svých  potřeb,  dojde  k uložení  nastavení 

do dokumentu  DMSL.  Jakmile  modul  dostane  příkaz  ke spuštění  dolování  (explicitně  uživatelem 

pomocí volby  Run nebo na požádání systémem),  modul odešle nastavení ve formě řetězce v XML 

tvaru na serverovou část modulu.

Na serveru  pak  dojde  ke zpracování  přijatého  nastavení.  Na základě  získaných  informací 

dochází k zajištění zdrojových dat a k inicializaci dolovacího algoritmu. Jakmile je vše připraveno, je 

spuštěn  dolovací  algoritmus.  Po jeho  úspěšném  skončení  dochází  k vytvoření  XML  dokumentu 

popisujícího  získanou  znalost.  Pokud  běh  algoritmu  skončí  neúspěšně,  je  vygenerován  XML 

dokument  obsahující  informace  o všech  detekovaných  chybách.  V obou  případech  je  výsledný 

dokument  odeslán zpátky na klienta,  kde  dochází  k jeho zpracování.  V případě  úspěchu dolování 
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dojde  k uložení  získané  znalosti  do DMSL  dokumentu,  v případě  neúspěchu  dojde  k zobrazení 

chybové hlášky.

Pokud  se uživatel  rozhodne  pro  zobrazení  výsledku  dolování  a připojí  na EM  modul 

komponentu Report, dojde k načtení znalostí z DMSL a k načtení zdrojových dat z databáze. Přitom 

dochází k ohodnocování jednotlivých položek dat podle získané znalosti a celkové přípravy zobrazení 

výstupu algoritmu. Jakmile je vše hotovo, dochází k zobrazení okna s výstupy algoritmu.

5.9 Další provedené úpravy
V rámci vývoje nového dolovacího modulu bylo nutné provést ve FIT-Mineru několik dalších změn 

i mimo  vytvářený  modul,  ale  zpravidla  s ním  úzce  souvisejících.  V této  podkapitole  jsou 

nejdůležitější provedené změny popsány.

5.9.1 Modul pro porovnávání shlukovacích algoritmů

Součástí systému FIT-Miner je modul pro porovnávání výsledků shlukovacích modulů označovaný 

jako  ClusterComparison. Tento modul je podrobně popsán v diplomové práci Ing. Riedla  [13]. Při 

návrhu  se počítalo  s tím,  že všechny  shlukovací  moduly  budou  využívat  API  poskytované 

shlukovacím  modulem.  EM  modul  však  uvedené  API  využívat  nemůže,  a proto  nebyl  schopen 

spolupracovat ani s porovnávacím modulem. K vyřešení tohoto problému bylo třeba navrhnout novou 

abstraktní třídu zajišťující spolupráci mezi shlukovacími moduly a modulem ClusterComparison.

5.9.1.1 Vytvořená abstraktní třída

Navržená a vytvořená abstraktní třída  ClusteringPiece dědí z abstraktní třídy MiningPiece (popsané 

v podkapitole 5.2) a dále obsahuje dvě abstraktní metody určené k zajištění spolupráce s modulem 

ClusterComparison.  V souvislosti  s touto  změnou  došlo  k nahrazení  třídy  MiningPiece třídou 

ClusteringPiece  u všech  shlukovacích  modulů  a k implementaci  přidaných  metod.  Všechny 

v budoucnu  přidávané  shlukovací  moduly  by  měly  dědit  od třídy  ClusteringPiece.  Vazby  mezi 

třídami MiningPiece a ClusteringPiece jsou na obrázku 9.
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Metoda  getAlgorithmInfo slouží  k poskytnutí  objektu  ClusteringSettings a metoda  getModel 

poskytuje  objekt  ClusteringModel.  Oba  objekty  jsou  součástí  API  navrženého  Ing. Riedlem 

a Ing. Hlostou. Více informací lze nalézt v [13] a [19].

5.9.2 Wrappery používaných knihoven

Vytvořený EM modul vyžaduje ke své činnosti několik knihoven. Tyto knihovny jsou ve FIT-Mineru 

umístěny do projektu, který slouží jako wrapper každé z nich. V rámci vývoje nového modulu byl 

obdobně vytvořen  nový wrapper. Jedná se o dm-ejml-wrapper, který obsahuje knihovnu ejml. Více 

informací o těchto knihovnách se nachází v podkapitole 7.2.
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6 Uživatelské rozhraní modulu
Všechny dolovací  moduly  FIT-Mineru  poskytují  vlastní  grafické  uživatelské  rozhraní.  Systém je 

navržen  tak,  že každý modul  implementuje  okno pro  nastavení  dolovacího  algoritmu  a okno pro 

prezentaci  získané  znalosti.  Obdobně  je  tomu  i u EM  modulu,  jehož  uživatelské  rozhraní  bude 

popsáno v této podkapitole.

6.1 Nastavení parametrů algoritmu
EM modul poskytuje intuitivní rozhraní pro nastavení všech potřebných parametrů dolovací úlohy. 

Okno s nastavením dolovací úlohy pomocí EM algoritmu je na obrázku 10.
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Parametry nastavení algoritmu pak mají následující význam:

• Primary Key – identifikace primárního klíče zdrojových dat.

• Number of Clusters – počet hledaných shluků.

• Maximum Iterations – maximální dovolený počet iterací.

• Log  Likelihood  Difference  Percentage –  požadovaný procentuální  rozdíl  věrohodnostní 

funkce mezi dvěmi následujícími iteracemi běhu EM algoritmu.

Více informací o výše uvedených hodnotách lze nalézt v podkapitole 5.5.

Okno s nastavením je  implementováno jako instance třídy  jPanel [14],  stejně  jako u všech 

ostatních modulů FIT-Mineru.

6.2 Prezentace znalostí
Prezentace  získaných  znalostí  patří  mezi  klíčové  body  dolovacího  procesu.  Pro  zobrazování 

grafického  výstupu  dolování  slouží  v systému  FIT-Miner  komponenta  Report.  Report v případě 

potřeby  získá  od připojeného  modulu  objekt  typu  jPanel a ten  zobrazí  jako  výstup  dolovacího 

modulu.

V EM  modulu  je  výsledná  znalost  prezentována  částečně  v textové  a částečně  v grafické 

podobě.  Výstupy  modulu  by  se daly  rozdělit  do tří  skupin.  První  z nich  je  analýza  nalezených 

rozložení – shluků, druhá je analýza vstupních dat v závislosti na získané znalosti a třetí je grafická 

vizualizace dat spolu se získanou znalostí.

Jednou z výhod EM algoritmu je, že objekty mohou částečně patřit do více shluků současně (tj. 

algoritmus neurčuje pouze, zda objekt do shluku patří nebo ne, ale určuje i míru, jakou objekt patří 

do každého  shluku).  Tato  vlastnost  je  samozřejmě  zachována  i v EM  modulu,  který  ohodnocuje 

vazbu objektu ke shluku v intervalu <0, 1>. V případě, že je vazba rovna 1, objekt se nachází přímo 

ve středu shluku. Čím více se objekt blíží hranici shluku, tím ohodnocení jeho vazby klesá. V případě, 

že je ohodnocení 0, je dotyčný objekt zcela mimo shluk.

V některých případech vizualizace je nutné přiřadit objekt pouze do jednoho shluku. V tomto 

případě  je  objekt  přiřazen  do shluku,  u kterého  má  nejvyšší  ohodnocení.  Shluk  s nejvyšším 

ohodnocením bude označován jako hlavní.

Pro grafickou vizualizaci byly použity knihovny, již dříve využívané FIT-Minerem. Konkrétně 

se jedná o knihovnu jFreeChart [15] a knihovnu jMathPlot [16].

Ve zbytku podkapitoly jsou všechny způsoby prezentace popsány.
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6.2.1 Analýza shluků
Shluková  analýza  je  prvním  typem  vizualizace  poskytované  EM  modulem.  Poskytuje  souhrnné 

informace  o nalezených shlucích  a o průběhu algoritmu.  Shluková  analýza  je  určena  k prvotnímu 

seznámení  se s výsledkem  algoritmu  a umožňuje  rychlé  zhodnocení  kvality  výsledné  znalosti. 

Obrazovka s analýzou je na obrázku 11.

Zobrazované informace pak mají následující význam:

• Clustering Overview

◦ Zobrazuje všeobecné informace o průběhu algoritmu.

◦ Number of Clusters – počet nalezených shluků.
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◦ Number of Objects – počet objektů ve zdrojových datech.

◦ Dimensionality – počet dimenzí dat.

◦ Likelihood – dosažená hodnota věrohodnostní funkce.

◦ Iterations – celkový počet provedených iterací EM algoritmu.

◦ Quality  –  relativní  vypočtená  hodnota  v intervalu  <0,1>  sloužící  k odhadu  kvality 

shlukování.  Je  vypočtena  podle  poměrů  objektů  majících  nenulovou  vazbu  pouze 

s jedním shlukem a celkovým počtem objektů.

• Cluster Size

◦ Slouží k porovnání velikosti shluků na základě informace, pro kolik objektů je daný shluk 

shlukem hlavním.

• Clusters

◦ Zobrazuje podrobné informace o každém nalezeném shluku.

◦ Number of Objects in Clusters – celkový počet objektů ve shluku.

◦ Cluster Weight – váha shluku.

◦ Cluster Means – střední hodnota shluku, interpretovaná jako střed shluku.

◦ Cluster Variances – kovarianční matice shluku, popisuje jeho tvar.

Více informací o interpretaci zobrazovaných hodnot lze nalézt v kapitole 5.5.3.1.

6.2.2 Analýza dat

Analýza dat poskytuje podrobné informace o každém objektu, které sloužily jako zdrojová data pro 

dolovací úlohu. Jejím účelem je poskytnout uživateli všechny dostupné informace o všech objektech. 

Ukázka analýzy dat je na obrázku 12.
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Zobrazované informace pak mají následující význam:

• Object Properties

◦ Slouží k zobrazení informací o vazbách objektu na shluky.

◦ Main Cluster – jméno hlavního shluku.

◦ Number of  Clusters Binded – počet  shluků,  se kterými  má vybraný objekt nenulovou 

vazbu.

◦ Object Binding Evaluation – zobrazuje přesné hodnoty vazeb vybraného objektu.

• Object data

◦ Zobrazuje informace o zdrojových datech objektu.

6.2.3 2D Vizualizace

Pokud mají  zdrojová data dvě dimenze, pak modul poskytuje nejintuitivnější  možnou vizualizaci. 

Jedná se o grafické vykreslení všech dolovaných objektů a nalezených shluků včetně jejich středů. 

Tento způsob vizualizace umožňuje snadnou a rychlou interpretaci získané znalosti.
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Zobrazované elipsy ukazují nejzažší hranici, kde objekt ještě patří do daného shluku (tj. vazba 

objektu  ke shluku je  větší  než  0).  Elipsy jsou vykresleny pomocí  informací  uložených v získané 

znalosti algoritmu.  Středy elips jsou určeny pomocí hodnot  Means, jejich tvar je pak určen pomocí 

kovariančních matica shluků, které jsou uloženy v proměnné  Variance. Délky os každé elipsy jsou 

určeny přímo  z hodnot  v diagonále  kovarianční  matice  a následně  je  pomocí  kovarianční  matice 

a souřadnic středu dopočtena její rotace. Více informací lze nalézt v podkapitole 5.5.3.1 a v kapitole 

3.

Na obrázku 13 je ukázka této vizualizace.
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7 Nasazení modulu a jeho použití

7.1 Nasazení modulu
Systém FIT-Miner je aplikace typu klient-server. Pro běh systému je nutné splnit několik funkčních 

požadavků na použitý databázový server.

V současné době je FIT-Miner vyvíjen na databázovém serveru Oracle 11g. Na použití tohoto 

serveru závisí poměrně velký počet modulů z důvodu využití  Oracle Data Mining. EM modul byl 

rovněž navržen primárně pro použití na serveru Oracle. Modul je však implementován v jazyce Java 

a mohl by pracovat na jakémkoliv serveru podporujícím technologii Java Stored Procedures. Je však 

nutné,  aby  server  podporoval  alespoň  JDK  1.5.  Následující  informace  se zabývá  nasazením 

na databázovém serveru Oracle.

Aby mohl  EM modul  pracovat,  je  nutné  na server  umístit  potřebné  JSP a PL/SQL  funkce 

popsané v kapitole 5.5. Na server je třeba dále umístit Java knihovnu commons-math [17]. Knihovna 

je použita pro některé operace s maticemi  a je umístěna na DVD, které slouží jako příloha práce. 

Na databázovém serveru Oracle se JSP na server umísťuje pomocí utility loadjava, která je součástí 

balíku  Oracle  Client.  Dále  je  pak nutné na server  umístit  objekt  dm_emwrapper. Více  informací 

o této problematice je uvedeno v kapitole 9.

7.2 Externí knihovny použité na klientovi
Podobně  jako  serverová  část,  tak  i klientská  část  EM  modulu  využívá  pro  svou  činnost  externí 

knihovny.  Na klientovi  je  však situace mnohem jednodušší,  protože všechny používané knihovny 

jsou umístěny přímo do FIT-Mineru pomocí wrapperů. Vytvořené wrappery jsou popsány v kapitole 

5.9.2.

Na klientovi  je  použita knihovna  ejml  (Efficient  Java Matrix Library,  více v [18]),  která je 

použita  pro  různé  operace  s maticemi.  Knihovna  poskytuje  velký  počet  operací  s maticemi 

od základních operací (sčítání, násobení, …) přes různé transformace a úpravy matic (transformace, 

přídání  řádků,  …)  až po jejich  dekompozice  (SVD,  vlastní  čísla  a vektory,  …)  a generátory 

náhodným matic (kovarianční, symetrické, …). Knihovna je nabízena k volnému použítí podle LGPL 

licence.

Knihovna je součástí odevzdaného DVD.

50



7.3 Dolování s EM modulem
V této podkapitole je popsána ukázka základního použití modulu na jednoduché dolovací úloze. Dále 

jsou zde shrnuty důležité vlastnosti použitého algoritmu, které je užitečné brát při dolování v úvahu.

7.3.1 Ukázka použití modulu
Po spuštění aplikace FIT-Miner je třeba vytvořit nový projekt. Projekt lze vytvořit kliknutím na New 

Project v menu  File.  Jako  typ  projektu  je  třeba  vybrat  Data  Mining  Project,  který  je  umístěn 

v kategorii  Knowledge Discovery.  Po kliknutí  na next je  možné  zvolit  jméno  a umístění  projektu, 

po nastavení je třeba opět kliknout na next. Zobrazí se okno pro nastavení připojení k databázovému 

serveru.  Pro  použití  EM  modulu  je  nutné,  aby  databázový  server  splňoval  podmínky  uvedené 

v podkapitole  7.1.  Jakmile  je  vše  nastaveno,  pomocí  Finish dojde  k vytvoření  nového  projektu. 

V levém panelu v kartě Projects je umístěn vytvořený projekt. K jeho otevření je třeba jej rozbalit 

a 2x kliknout na soubor dmsl.xml.

Nyní  je  třeba vytvořit  dolovací  úlohu.  Nejprve je  nutné zajistit  data  pro dolování.  K tomu 

slouží komponenta  Select Data. Komponentu je nutné přetáhout na pracovní plochu. Dvojklikem je 

možno otevřít dialogové okno komponenty a vybrat data pro dolování. Při výběru dat je nutné, aby 

importovaná  data  byla  včetně  primárního  klíče.  V případě  potřeby  jsou  testovací  data  uložena 

na odevzdaném DVD.

Dalším krokem je  zapojení  EM modulu  do dolovacího procesu.  Je  třeba přetáhnout  modul 

Expectation-Maximalization Algorithm na pracovní plochu. Nastavení modulu je možno opět otevřít 

dvojklikem na modul.  Jakmile  dojde k zobrazení  okna s nastavením algoritmu,  je  možné  nastavit 

algoritmus podle uvážení nebo ponechat implicitní nastavení. Po potvrzení nastavení je třeba spustit 

dolovací  proces.  To se provádí  kliknutím pravým tlačítkem na EM modul  a zvolením volby  Run. 

Pokud dolovací algoritmus skončí úspěšně, je možné pokračovat analýzou získané znalosti. Pokud 

algoritmus skončí neúspěšně, je třeba zjistit důvod, změnit jeho nastavení a proces opakovat.

K zobrazení získané znalosti slouží komponenta Report. Komponentu je třeba opět přetáhnout 

na pracovní plochu, spojit s EM modulem a spustit. Jakmile je vše připraveno, je možné komponentu 

otevřít dvojklikem. Dojde k zobrazení okna s informacemi o získané znalosti. 

Výsledná dolovací úloha bude odpovídat obrázku 14.
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7.3.2 Shrnutí vlastností EM algoritmu z pohledu dolování dat
Možnosti  nastavení  algoritmu sice  nejsou u EM tak bohaté  jako u některých jiných shlukovacích 

algoritmů, přesto je užitečné popsat jeho parametry a uvést, jaký mají vliv na získanou znalost.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že EM ze své podstaty není algoritmus, který po spuštění vypíše 

získané  shluky,  a tím  dolování  končí.  Algoritmus  při  více  bězích  se stejným  nastavením  a nad 

stejnými daty může poskytovat různé výsledky.  EM modul je tedy vhodné spustit vícekrát. Uživatel 

postupně hodnotí získané znalosti a rozhoduje se, které dále použije.

V nastavení algoritmu je možnost určení několika parametrů pro běh algoritmu. Prvním z nich 

je počet hledaných shluků algoritmu. EM algoritmus potřebuje mít  zadán počet hledaných shluků 

předem,  neumí  žádné  shluky přidávat  nebo odstraňovat.  Algoritmus  je  postaven  tak,  že náhodně 

vytvoří  zadaný počet  shluků a postupně je v závislosti  na datech iterativně upravuje.  Při  dolování 

se často stává, že nezkušený uživatel zvolí nevhodný počet shluků a získaná znalost pak není příliš 

kvalitní.  Modul  však  poskytuje  informace,  umožňující  tyto  případy odhalit,  a uživatel  pak  může 

algoritmus restartovat s jiným nastavením.
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Další volbou pro uživatele je určení maximálního počtu iterací.  Modul umožňuje nastavení 

maximálního  počtu  v řádech  tisíců  (omezeno  na maximálně  10000),  algoritmus  však  zpravidla 

zkonverguje mnohem dříve. Používání nízkých hodnot vede ke znalostem, kdy algoritmus ještě zcela 

nezkonvergoval.  Výsledkem jsou pak větší  a nekompaktní shluky.  Tento postup však nelze mimo 

experimentáních důvodů doporučit. Lepší způsob, jak docílit podobného efektu, nabízí poslední volba 

a tou je Log Likelihood Difference.

Jak již bylo dříve uvedeno, Log Likelihoood Difference určuje maximální rozdíl hodnot dvou 

po sobě jdoucích věrohodnostních funkcí, při kterém budou iterace algoritmu ještě pokračovat. Pokud 

je parametr nastaven na vysokou hodnotu, algoritmus rychle vyhodnotí, že nalezené shluky jsou již 

dostatečně přesné.  Tento postup pak vede k velkým a nekompaktním shlukům.  Pokud je  hodnota 

blízká  nule,  pak  iterace  pokračují  až do úrovně,  kdy  se hodnoty  věrohodnostních  funkcí  mezi 

iteracemi mění jen velmi málo. Výsledkem jsou menší a kompaktnější shluky. Především u většího 

počtu shluků se může stát, že algoritmus jako shluk označí jen část některého shluku a jeho zbytek 

umístí již do jiného shluku. Maximální možná hodnota Log Likelihood Difference je pak 100. Pokud 

uživatel  bude  algoritmus  spouštět  s takto  vysokými  hodnotami,  pak  dojde  k rychlému  zastavení 

iterace  algoritmu  a nalezené  shluky  budou  odpovídat  náhodně  inicializovaným  hodnotám. 

Doporučené hodnoty jsou v intevalu <0, 1>.
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8 Testování modulu a porovnání 
s dalšími shlukovacími algoritmy

Problémem shlukování je jeho hodnocení kvality. Na rozdíl od klasifikace (více v podkapitole 2.2.3) 

není možné provést validaci na testovací množině a následně zhodnotit, jestli algoritmus řadí objekty 

do správných shluků.  Pro hodnocení  kvality shlukování bylo navrženo více algoritmů.  V systému 

FIT-Miner  byl  k tomuto  účelu  navržen  modul  ClusterComparison,  který  umožňuje  porovnávání 

výsledků shlukovacích modulů.  ClusterComparison je  popsán v diplomové práci  Ing. Riedla  [13]. 

Součástí  uvedené  diplomové  práce  je  i teoretický  rozbor  problému  validace  shluků.  Informace 

uvedené v této podkapitole čerpají, pokud není uvedeno jinak, z výše uvedené diplomové práce.

8.1 Modul ClusterComparison
ClusterComparison umožňuje  porovnávat  výsledky  shlukování  několika  modulů.  Porovnání 

se provádí  pomocí  validačních  indexů.  Výsledkem  porovnání  je  pak  reálné  číslo.  Číslo  je  ale 

relativní, nelze z něj určit do jaké míry je výsledek shlukování správný. Podle jeho hodnoty je však 

možné určit,  který výsledek shlukování je  lepší.  Platí,  že čím vyšší  je hodnota, tím je i  výsledek 

shlukování lepší.

Modul  implementuje  dvě  metody  pro  porovnávání  shluků.  První  z nich  využívá  pro 

porovnávání shluků tzv. Dunnova indexu (v orig. Dunn's index). Dunnův index se snaží identifikovat 

kompaktní a oddělené shluky. Index je nicméně velmi zkreslován šumem a odlehlými objekty. Druhá 

metoda využívá pro ohodnocení výsledku poměr mezi průměrnou vzdáleností shluků a průměrným 

rozměrem každého shluku. Metoda je označována jako Ratio of averages.

Používání ClusterComparison je velice jednoduché. Stačí k němu připojit libovolný shlukovací 

modul a pak nastavit, se kterým modulem nebo moduly jej chceme porovnávat a vybrat porovnávací 

metody. Porovnávací modul si již potřebné informace od shlukovacích modulů obstará autonomně. 

V současnosti umí spolupracovat se všemi shlukovacími moduly. Jedná se o modul  ClusterAnalysis, 

který implementuje několik shlukovacích algoritmů, a o v této práci popsaný modul implementující 

algoritmus  Expectation-Maximalization.  Modul  ClusterAnalysis je  popsán jak v již  uvedené práci 

Ing. Riedla, tak i v práci Ing. Hlosty [19].
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8.1.1 Spolupráce s EM modulem
Výstupy  EM  algoritmu  jsou  od výstupů  algoritmů  implementovaných  v modulu  ClusterAnalysis 

diametrálně  odlišné.  Výstupem  EM  algoritmu  jsou  vektory  středních  hodnot  popisující  středy 

jednotlivých  shluků  a kovarianční  matice  popisující  jejich  tvary.  Naproti  tomu  výstupy  dříve 

implementovaných algoritmů jsou ve formě enumerací objektů patřících do každého shluku. Modul 

ClusterComparison  vyžaduje  ke svému  běhu  vstupní  data  ve formě  algoritmů  z modulu 

ClusterAnalysis.

Z tohoto  důvodu  je  nutné  výstup  EM  algoritmu  odpovídajícím  způsobem  upravit.  Jedná 

se o podobný postup jako v případě vizualizace popsané v podkapitole 6.6.  Problémem plynoucím 

z této  transformace  je  především ztráta  informace  o vazbě  objektu  do více  shluků  současně.  Pro 

potřeby modulu  ClusterComparison je třeba pevně určit, který objekt patří do kterého shluku. Tato 

potřeba přirozeně degraduje výsledek algoritmu.

Navzdory  uvedené  komplikaci  je  EM  modul  schopen  plně  spolupracovat  s modulem 

ClusterComparison a poskytovat  požadované  informace  o získané  znalosti.  Avšak  pro  zajištění 

funkčnosti  bylo  třeba  provést  několik  drobných  změn  v modulech  ClusterComparison 

a ClusterAnalysis. Změny jsou popsány v podkapitole 5.9.1.

8.2 Hodnocení EM algoritmu modulem 
ClusterComparison

Modul  ClusterComparison  je  možno  velmi  dobře  využít  při  analýze  získaných  znalostí  EM 

alogoritmem. Hodnoty vypočtené modulem ClusterComparison mohou sloužit jako dobrá pomůcka 

při  zpracování  získané  znalosti.  Obzvláště  to  platí  v případě  více  než  dvoudimenzionálních  dat, 

protože tehdy již EM modul neposkytuje intuitivní grafickou prezentaci znalostí.

Při  analýze  je  nutné  počítat  s faktem,  že inicializace  algoritmu  probíhá  náhodně.  To  však 

ve spojení  s komplikacemi  uvedenými  v předchozí  podkapitole  může  způsobovat  poměrně  velkou 

variabilitu  výsledků.  Díky  modulu  ClusterComparison je  však  možné  horší  znalosti  efektivně 

vyřazovat. Na obrázku 15 lze vidět, jak se mohou lišit výstupy EM algoritmu provádějící dolování 

nad stejnými daty se stejným nastavením.

55



Po řadě  testování  nad  různými  daty hodnotím EM algoritmus  jako  srovnatelný  s ostatními 

shlukovacími algorimy. V průměru dosahuje EM, z výše uvedených důvodů, zpravidla o něco horších 

výsledků.  Díky  vícenásobnému  spouštění  se výsledky  zpravidla  dorovnávají. Může  však  nalézt 

znalosti, které by zůstaly konvenčním algoritmům skryty. Další výhodou algoritmu je, že na rozdíl od 

ostatních shlukovacích algoritmů prakticky vždy zkonverguje.  Na obrázku 16 je ukázka možného 

porovnání výstupu EM s dalšími shlukovacími algoritmy.
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Obrázek 16: Porovnání nalezených shluků algoritmy EM, DBSCAN 

a DENCLUE 



9 Návrh a implementace modulu 
s využitím Java Stored Procedures

V této  kapitole  je  popsán  postup  pro  návrh,  implementaci  a integraci  algoritmů  využívající 

technologie Java Stored Procedures [20] pro běh na serverové straně. Kapitola je určena jako návod 

pro případnou tvorbu dalších JSP algoritmů a je zaměřena na v současnosti  používaný databázový 

systém Oracle 11g. Při tvorbě JSP algoritmů je dále možné vycházet z kapitoly 5, kde je podrobně 

popsána implementace modulu využívajícího JSP. Pro podrobnější studium lze doporučit [8].

9.1 Tvorba Java Stored Procedures
Tvorba algoritmů určených pro použítí jako JSP vesměs odpovídá standardním programům v Javě. Je 

ale třeba mít na paměti několik rozdílů.

V první řadě je nezbytné si uvědomit, že na databázi Oracle běží jiná implementace JVM, než 

je obvyklé. V době psaní této práce běžela na Oracle 11g verze odpovídající JDK 1.5 a na Oracle 10g 

verze odpovídající JDK 1.4. Všeobecně používaná verze klienského JDK pak byla 1.6. Dále je třeba 

počítat s možnými rozdíly v implementaci. Zpravidla platí, že vše co má smysl spouštět na serveru, 

na serveru spouštět jde.

Při  tvorbě  algoritmu  je  nutné  vytvořit  specifickou  vstupní  metodu,  která  musí  být 

implementována jako statická. Doporučuji ji umístit do defaultního balíčku. Metoda bude sloužit jako 

vstupní a výstupní bod algoritmu.

Velkou výhodou JSP je možnost využití  množství již vytvořených knihoven Javy.  Je velice 

vhodné toho využívat.

9.2 Umístění do databáze
Jakmile  je k dispozici  připravená JSP metoda,  je  třeba ji  umístit  do databáze.  K tomu se používá 

utilita  loadjava, která je standardní součástí klienta Oracle.  Loadjava umožňuje do databáze nahrát 

jak  zdrojové,  tak  i již  přeložené  soubory.  Rozhodně  doporučuji  nahrávat  do databáze  jen 

soubory.class, případně.jar. Vzdálená kompilace.java souborů v databázi je poměrně nepohodlná, ale 

v případě potřeby je tato možnost k dispozici.

Předpokládejme,  že jsme  na klientovi  přeložili  třídu  simple_test.  Její  umístění  na server 

se může provést následovně:
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loadjava -u xzaple01/password@berta.fit.vutbr.cz: 1522: DB11G 
-f -v -r simple_test.class

Kde xzaple01 je jméno uživatele,  password je jeho heslo,  berta.fit.vutbr.cz je adresa serveru, 

1522 je  port,  na kterém server  běží  a konečně  DB11G je  SID.  Po provedení  příkazu  bude  třída 

simple_test umístěna na server Oracle, zatím však není možné ji vzdáleně volat. K tomu je třeba pro 

ni vytvořit  wrapper. Tvorbou wrapperu se zabývá následující kapitola.  Více informací o programu 

loadjava včetně jeho podrobné syntaxe lze nalézt na [21].

9.3 Tvorba wrapperu a volání
Aby  bylo  možné  spouštět  metody  třídy  uložené  v databázi,  je  nutné  vytvořit  PL/SQL  wrapper. 

Wrapper bude v databázi uložená PL/SQL  procedura nebo funkce (tj.  uložený databázový objekt) 

s odpovídajícími vstupními parametry a s odpovídajícím výstupem, jaké má volaná statická metoda. 

Parametry jazyka  Java a databáze Oracle  jsou různě převoditelné.  Například platí,  že typu  String 

v Javě odpovídá typ VARCHAR v databázi a podobně. Jak jsou které typy převoditelné, je podrobně 

popsáno v [8].

Předpokládejme tedy, že součástí dříve zmíněné třídy je statická metoda Test, která má jeden 

vstupní parametr typu String a jeden výstupní stejného typu. Pro třídu Test pak můžeme v databázi 

vytvořit wrapper následovně:

create or replace function test_wrapper (value in varchar) 
return varchar as language java name 'simple_test. Test (java.lang. 
String) return java.lang. String';

Příkazem  je  vytvořen  databázový  objekt  test_wrapper,  který  zajistí  běh  funkce  Test ze třídy 

simple_test a vrátí  její  návratovou hodnotu.  Test_wrapper pak můžeme používat zcela standardně. 

Přímo ve FIT-Mineru je možné postupovat následovně (pozn.: zkráceno o detekci chyb, odchycení 

vyjímek a podobně):

final String jspQuery = "begin?:= test_wrapper (?); end;";
String taskResult = null;
String arguments = getArguments ();
java.sql. Connection dbConn = this.getKernel ().getDMEConnection 
().getSqlConn ();
CallableStatement cStmt = null;
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cStmt = dbConn.prepareCall (jspQuery );
cStmt.registerOutParameter (1, oracle.jdbc. OracleTypes. VARCHAR );
cStmt.setString (2, arguments );
cStmt.execute ();
taskResult = cStmt.getString (1 );
cStmt.close ();

Při provádění výše uvedeného bloku příkazů dojde k volání uložené metody Test ze třídy simple_test 

s parametry  získanými  funkcí  getArguments.  Po provedení  bloku  bude  v proměnné  taskResult 

uložena návratová hodnota volané metody.

9.4 Doporučení pro návrh algoritmů

Při tvorbě modulů systému FIT-Miner s využitím JSP doporučuji wrapper i vstupní funkci algoritmu 

definovat stejně jako ve výše uvedeném příkladě. Jako parametr i výstup funkce použít řetězec. Při 

volání  algoritmu  se funkci  předá  řetězec  ve formátu  XML,  který  si  JSP  funkce  zpracuje  a dle 

získaných informací pak algoritmus pokračuje. Je výhodné, aby tento řetězec odpovídal nastavení 

algoritmu z DMSL a aby vrácený řetězec byl rovněž ve formátu XML a odpovídal nalezené znalosti 

pro uložení v DMSL.

60



10 Návrhy pro další rozvoj systému

Rozšíření možností inicializace EM algoritmu
Algoritmus Expectation-Maximalization je po svém spuštění inicializován náhodně. Tento postup je 

sice naprosto korektní, avšak způsobuje jisté problémy. V literatuře se zmiňuje možnost inicializovat 

EM  algoritmus  pomocí  jiného  algoritmu.  Zpravidla  se zmiňuje  algoritmus  EKMeans,  který  je  v 

systému  již  implementován  ve shlukovacím modulu.  Jeho  využítí  pro  inicializaci  by  vyžadovalo 

několik zásahů do implementace shlukovacího modulu. Na straně EM modulu by byly požadované 

změny poměrně marginálního charakteru.

Přesun dolovacích algoritmů na serverovou stranu systému
Přesun  dolovacích  algoritmů  na server  povede  ke značné  časové  optimalizaci  procesu  dolování. 

Potřebné změny v modulech FIT-Mineru nejsou nijak komplikované,  ale vzhledem k jejich počtu 

poměrně rozsáhlé.

Úprava komponenty Report, vytvoření komponenty MultiReport
V současnosti je k analýze získané znalosti k dispozici komponenta Report. Komponenta však může 

být v dolovací úloze použita pouze jednou, což je nesmírně omezující. Vezměme si klasický příklad 

shlukové  analýzy,  kdy  uživatel  používá  pro  dolování  několik  algoritmů  s různým  nastavením. 

Uživatel  je  nucen  neustále  přepojovat  komponentu  podle  toho,  který  výstup  zrovna  potřebuje. 

Odpovídající úprava FIT-Mineru by neměla být složitá.

Dalším  zlepšením  komfortu  uživatele  při  analýze  získaných  znalostí,  by  bylo  vytvoření 

komponenty  MultiReport,  která  by  umožňovala  sumarizovat  a porovnávat  získané  znalosti 

připojených  modulů.  Odpovídajícím  způsobem  by  se muselo  upravit  jádro,  které  neumožňuje 

připojení více vstupů do komponenty.

Úprava komponenty ClusterComparison
Komponenta v současnosti funguje tak, že se do ní připojí jeden shlukovací modul a ostatní moduly 

jsou vyhledávány procházením DMSL. Pro uživatele by bylo komfortnější,  kdyby do komponenty 

mohl připojit více modulů přímo a podle toho určovat, které se mají porovnávat. Komponenta je pro 

tuto  úpravu  již  připravena,  takže  by  stačilo  provést  odpovídající  úpravu  jádra  podobně  jako 

v předcházejícím případě.
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Přidání funkce pro vytvoření primárního klíče
Při předzpracování dat se poměrně často stává, že uživatel má k dispozici data bez primárního klíče. 

Vzhledem k tomu, že většina algoritmů potřebuje ke svému běhu primární klíč, je uživatel nucen jej 

doplňovat pomocí jiných aplikací. Funkce by mohla být umístěna přímo v komponentě Select Data. 

Její implementace by měla být velmi jednoduchá.

Odladění aplikace a odstranění vyskytujících se chyb
V současnosti  je  aplikace  již  dobře  odladěna.  Někdy  se však  stává,  že uživatel  při  práci  narazí 

na menší  chyby.  Detekci chyb hodně pomohlo nedávné nasazení aplikace do výuky.  Stále se však 

jedná o oblast, která je otevřená.

Vytvoření souhrnného uživatelského manuálu
Pro zvýšení komfortu uživatelů při práci s aplikací by bylo vhodné vytvořit obsáhlejší uživatelský 

manuál  s popisem  všech  komponent,  jejich  klíčových  funkcí  a základními  ukázkami  použití. 

V současnosti jsou potřebné informace zpravidla roztroušeny v mnoha bakalářských a diplomových 

pracích.

Vytvoření dalších modulů
FIT-Miner obsahuje již poměrně dostatečné množství modulů. Avšak stále existuje velký potenciál 

v rozšíření. První možností je tvorba modulů implementujících různé nekonvenční a experimentální 

algoritmy pro rozšíření možností dolování úloh, které jsou již systémem řešitelné. Druhou možností 

je vytvářet moduly implementující algoritmy pro další dolovací úlohy. Příkladem může být dolování 

z textu, v proudech dat a podobně.
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11 Závěr
Práce  je  zaměřena  na rozšíření  systému  pro  dolování  dat  FIT-Miner  o modul  pro  detekci  shluků 

s využitím algoritmu Expectation-Maximalization. První část práce se zabývá potřebným teoretickým 

rozborem, tj. získáváním znalostí z databází, problematikou smíšených modelů, popisem algoritmu 

Expectation-Maximalization  a seznámením  se se systémem  FIT-Miner.  Praktická  část  se věnuje 

především  návrhu  a implementaci  modulu,  popisuje  jeho  nasazení,  používání  a srovnání  s již 

implementovanými  shlukovacími  algoritmy.  Důležitou  částí  je  rovněž  kapitola  popisující  návrh 

a implementaci algoritmů s využitím Java Stored Procedures.

Vytvořený modul umožňuje vyhledávání shluků dat v multidimenzionálních datech a je plně 

integrován do systému. Pro úplnou integraci modulu bylo nutné navrhnout novou abstraktní třídu pro 

všechny shlukovací moduly. Jednou z předností modulu je jeho rychlost, které je docíleno především 

díky přesunutí  dolovacího  algoritmu  na serverovou  stranu  systému.  Druhou podstatnou  předností 

algoritmu je jistota jeho konvergence.

Za velký přínos práce považuji analyzování a navržení postupu, který rozšiřuje možnosti běhu 

dolovacích algoritmů FIT-Mineru na serveru pomocí  technologie Java Stored Procedures.  Úprava 

stávajících algoritmů běžících na klientovi, do obdobné podoby jako u vytvořeného modulu, umožní 

v budoucnosti  podstatné zvýšení  rychlosti  dolování  těchto algoritmů.  Dojde k využití  serveru pro 

vlastní dolování a zredukuje se nutnost přesunu dat mezi klientem a serverem.

Úpravy provedené v systému v rámci této diplomové práce dále rozšiřují jeho užitnou hodnotu 

a vytvářejí potenciál pro další vývoj do budoucna.
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Příloha A: Obsah přiloženého DVD

Adresářová struktura přiloženého DVD je následující:

• dist – distribuční verze systému FIT-Miner včetně všech provedených úprav

• docs – dokumentace k projektu (Javadoc)

• examples – ukázkové příklady použití modulu

• src – kompletní zdrojové soubory systému včetně všech provedených úprav

• test_data – příklady datových sad pro testování EM modulu (CSV formát)

• thesis – text diplomové práce
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