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Abstrakt
První část této práce se zabývá způsoby a nástroji, které je možné využít pro získání dat
z webových stránek. Dále také nástroji používanými pro dolování v datech. Druhá část
textu je věnována praktické ukázce celého procesu. Jako zdrojové webové místo je použit
web Českého svazu tanečního sportu dostupný na www.csts.cz.

Abstract
The first part of the thesis deals with the methods and tools that can be used to retrieve
data from websites and the tools used for data mining. The second part is devoted to
practical demonstration of the entire process. Web Czech Dance Sport Federation, which is
available on www.csts.cz, is used as the source web site.
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Kapitola 1

Úvod

Žijeme v době počítačů a internetu – v době, kdy je každou sekundu vytvořeno tolik ob-
sahu, že by jej jeden člověk zpracovával mnoho let. Je to doba rychlého sdílení informací.
Započala nová etapa lidstva, která ukazuje na zaostalost člověka. Ten se stává příliš pomalý
na to, aby mohl konkurovat stroji. Přestože si zatím stále udržujeme v řadě oblastí nad-
vládu, musíme najít nové způsoby, jak zrychlit své procesy fungování. Jedním z nich je právě
i způsob práce s informacemi. Člověku trvá příliš dlouho zpracovávání informací a rozpozná-
vání toho skutečně důležitého. Čím více informací nám někdo poskytne, tím hůře hledáme
důležité souvislosti a velice rychle tuto schopnost ztratíme úplně. Přidejme k tomu obsah
v mnoha různých formátech a jazycích uložený v různých částech světa. Všechno toto jsou
problémy, se kterými se musí člověk vypořádávat. Je naprosto jasné, že mu mnoho pod-
statných informací začne procházet mezi prsty bez povšimnutí, protože mnoho zdánlivě
banálních a nadbytečných dat může společně vytvořit velice důležitou zprávu, která může
změnit mnoho. Je proto naprosto nezbytné, aby takovéto informace neprocházely lidstvu
mezi prsty bez povšimnutí, a proto se musí člověk naučit konzumovat informace podstatně
efektivněji. Za tímto účelem vzniká po celém světě mnoho výzkumných skupin, které se
věnují tomu, jak co možná nejlépe analyzovat data, a to jak v menších objemech, tak v těch
opravdu velkých, které jsou označovány anglickým výrazem “Big Data”1.

V rámci tohoto textu se budu věnovat postupu zpracování dat na jednom z možných
zdrojů, kterým je internet, a na něm zveřejněné webové stránky. Cílem práce je vytvoření
datové sady z vybraného webu a ilustrace jejího použití na konkrétní dolovací úloze. V první
kapitole se podíváme na možné přístupy k extrakci dat z webu a možnosti, které nám
nabízí již existující nástroje. V další kapitole se podíváme na nástroje, které je možné
využít k dolování v datech. Následně představím vybrané webové místo. Celou další kapitolu
věnuji návrhu a realizaci potřebné softwarové podpory, která zajistí stažení vybraných dat
a vytvoření datové sady. Dále představím jednoduchý ilustrační příklad dolování v této
sadě. V poslední kapitole provedu zhodnocení dosažených výsledků vytvořeného modelu
dat.

1cs.wikipedia.org/wiki/Big_data
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Kapitola 2

Extrakce dat z webu

Stažení dat z webového zdroje, neboli extrakce dat z webu, je první fází celého procesu
získávání znalostí z tohoto typu zdroje. Nejčastěji se jedná o krok, který v sobě zahrnuje
přistoupení nějakým nástrojem na konkrétní webovou stránku, ze které máme v plánu získat
nějaká zajímavá data, a následné stažení těchto dat do předem připraveného úložiště, ze
kterého je můžeme dále číst a využívat je v dalších fázích. Nástroje, které poskytují uživateli
tyto funkce, musí především umět přistoupit k danému zdroji, rozpoznat jeho strukturu
a uložit jednotlivé fragmenty ve správném tvaru. Zní to celkem jednoduše, ale ve skutečnosti
tento proces skrývá řadu problémů, a já se některé z nich pokusím přiblížit právě v této
kapitole.

2.1 Možné přístupy
Proces extrakce si můžeme rozdělit na následující fáze:

1. Stažení HTML kódu z webového zdroje.

2. Analýza staženého kódu.

3. Extrakce požadovaných dat.

Pojďme si nyní jednotlivé fáze trochu přiblížit.

2.1.1 Stažení stránky z webového zdroje

V prvé řadě je zapotřebí získat něco, s čím můžeme dále pracovat. To něco je v našem
případě právě webová stránka, tedy nejčastěji HTML kód s případnými dalšími částmi, jako
jsou CSS a JavaScript soubory. Na tyto doplňkové soubory není vhodné zapomínat, protože
v dnešní době není výjimkou, že hlavní část webové prezentace leží právě na nich. Pokud
totiž chcete líbivou webovou stránku, kde se bude vše interaktivně pohybovat, přesouvat
a měnit barvy, samotné HTML nestačí a právě CSS a JavaScript mohou stránku změnit
k nepoznání. V případě, že používáme k následné analýze i vzhled stránky, tyto soubory
opravdu nemůžeme opomenout.

Samotné stahování můžeme rozdělit do dvou kategorií:

∙ Přímé stahování na základě URL adresy.

∙ Crawler – v překladu “procházeč”.
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První varianta s přímým stahováním je vhodná především v případech, kdy je vše, co
chceme stáhnout, na jedné stránce a není tak zapotřebí přecházet na nějaké podstránky.
Dalším možným případem může být varianta, kdy na stránku, kterou chceme stáhnout,
nevede odkaz nebo chceme mít možnost tento odkaz modifikovat, či přímo dynamicky
skládat na základě nějakých parametrů. Případně se nám tento přístup může hodit ve
chvíli, kdy chceme procházet stránky nějakým specifickým způsobem. Vše je totiž založené
čistě na znalosti URL stránky, kterou chceme stáhnout, a jejího přímého stažení. Naproti
tomu varianta druhá (crawler) pracuje tak, že zadáme vstupní bod webu (případně nějakou
konkrétní podstránku) a crawler stáhne kromě této stránky také všechny její podstránky
a to až do určité hloubky, která může být explicitně zadána, nebo se může použít výchozí
hodnota. Tento způsob je vhodné využít především v případech, kdy chceme procházet
kompletně celou stránkou včetně odkazovaných podstránek, nebo nějakou její ucelenou
podčást.

2.1.2 Analýza staženého kódu

Nyní již víme, jaké máme možnosti při stahování HTML stránek, a proto se pojďme podí-
vat na další bod, kterým je analýza toho, co jsme stáhli. Tento bod se dá pojmout mnoha
různými způsoby a záleží na tom, o jaké informace máme zájem. Můžeme například chtít
získat nějaká data týkající se rozmístění prvků na stránce a jejich chování při specifiko-
vaných situacích, jako je například zmenšení okna prohlížeče či uživatelská akce v podobě
kliknutí a podobně. To pak lze využít při hledání nových znalostí ohledně využívání uži-
vatelského rozhraní, které následně mohou sloužit při vylepšování celého rozhraní, a tím
zlepšit zážitek uživatele z používání dané služby/aplikace. Nebo můžeme chtít získat pouze
nějaké informace o produktech, či jiných položkách, které jsou na stránce zveřejněny. Oba
přístupy vyžadují odlišný postup, ale na druhou stranu to neznamená, že by se jednalo
o striktně oddělené části, které se nemohou prolnout. Někdy se nám totiž může hodit in-
formace o rozložení, vzhledu a dalších parametrech prvků i v aplikaci, která to na první
pohled nepotřebuje. Jedním z takových případů může být například varianta, kdy chceme
provádět plně automatizované stahování důležitých informací z neznámých webových strá-
nek. V takovém případě je zapotřebí umět identifikovat důležité části stránky a tím omezit
prostor hledání.

Právě při používání automatizovaných/formálnějších přístupů se jednotlivé kroky ana-
lýzy nejvíce liší. Je to dáno tím, že zde mnohem více záleží na zvoleném způsobu extrakce.
Proto jsou oba kroky často spojovány dohromady a hranice mezi samotnou analýzou a ex-
trakcí se stírají.

Ovšem nejčastěji je naším cílem pouze stáhnout nějaké konkrétní informace na kon-
krétním webovém zdroji, jako je například seznam prodávaného zboží a jeho aktuální ceny
v daném internetovém obchodě. Potřebujeme tedy pouze analyzovat stažený kód a tím zjis-
tit, v jakém HTML elementu se námi požadované informace nacházejí. To můžeme udělat
buď statickou analýzou kódu a jednoduchého nalezení jednotlivých prvků přímo v HTML,
nebo použít nějakou grafickou nadstavbu nějakého nástroje, který dokáže zobrazit daný
kód tak, jak jej vidíme ve webovém prohlížeči, a pak stačí vybrat konkrétní prvky pomocí
myši a program již sám označí prvek, který vybrané hodnoty obsahuje. Konkrétní příklady
si ukážeme v následující podkapitole 2.2.

V předchozím odstavci jsem zmínil, že potřebujeme vybrat element, ve kterém se nachází
námi chtěné informace, ale k čemu nám něco takového bude a co s tím dál? Nalezení prvku,
který obsahuje námi chtěné informace nám poslouží především k tomu, abychom se mohli
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podívat, kde přesně tento prvek v kódu leží, kterými elementy je obalený, jaké má CSS
styly a jiné identifikátory, kterými můžeme daný prvek přesně identifikovat a tím následně
provést samotnou extrakci, která je dalším krokem.

2.1.3 Extrakce požadovaných dat

Řekněme, že již máme nalezené prvky, které obsahují námi požadované informace a chceme
je extrahovat. Tuto operaci můžeme provést mnoha různými způsoby. Zde je jejich možný
výčet[6]:

∙ Založené na struktuře/vlastnostech HTML.

∙ Definice pomocí specializovaného jazyka.

∙ Založené na modelování.

∙ Založené na NLP (natural language processing)

∙ Definice pomocí trénovací sady.

∙ Založené na ontologii

Tou nejjednodušší, a také nejvíce používanou, variantou je využití struktury HTML. Ta
má určitá omezení, protože webovou stránku ve valné většině případů píší lidé a ti dělají
chyby. Není výjimkou, že programátor udělá překlep či jinou chybu a protože se webové
prohlížeče snaží zobrazit obsah stránky za každou cenu, tak se jednoduše stane, že si těchto
chyb nikdo nevšimne. Řešení tohoto problému přináší specializované nástroje, které jsou
více benevolentní k chybám, a zvládají tak načíst i kód, který není zcela v pořádku. Vět-
šina těchto parserů pracuje na principu vytváření stromové struktury, ve které se následně
velice dobře pohybuje. Reprezentantem takovéto struktury je například DOM[17], který je
v oblasti webu standardem. Velká část těchto parserů zároveň podporuje i jazyk XPath[19],
který umožňuje snadné adresování prvků XML dokumentu, a jeho velkou výhodou je mož-
nost v této struktuře vyhledávat. Existuje přímo standard, který definuje XPath v rámci
DOM struktury[18].

Jako druhou možnost máme využití specializovaného jazyka. Mezi takové jazyky může-
me zařadit například i jazyk na popis regulárních výrazů. Ten je velice jednoduchý a používá
se v mnoha oblastech. Proto je často součástí těch komplexnějších nástrojů na extrakci
dat. Celý princip fungování tohoto přístupu spočívá na tom, že pomocí vybraného jazyka
specifikujeme data, která nás zajímají, a následně pomocí nástroje podporujícího tento
jazyk provedeme extrakci hodnot. Tento postup lze použít především v případě, kdy námi
zvolený jazyk dokáže odolat případným změnám na webu. Proto je zapotřebí při výběru
jazyka brát v potaz i specifika daného webu a jeho kódu.

Další možností je využít modelování. Tento princip funguje tak, že uživatel má k dispo-
zici určitá primitiva (jako jsou N-tice, seznamy, atd.) a ty skládá dohromady. Tím vzniká
model dat, který se následně použije v aplikaci. Ta porovná tento model se skutečným
webem a pokud nalezne shodu, tak provede stažení daných hodnot.

Přístupy založené na NLP jsou vhodné především tam, kde máme množství volného
textu a chceme získat nějaké jeho části, protože zpracování takového dokumentu probíhá
na základě syntaktických a sémantických omezeních, které nám umožňují lépe identifikovat
relevantní části textu.
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Pokud máme nějakou sadu podobných webových stránek a naším cílem je právě extrakce
dat z podobné struktury, tak můžeme využít možností definice pomocí trénovací sady.
V tomto případě potřebujeme algoritmus z kategorie strojového učení s učitelem, který se na
základě naší trénovací sady naučí strukturu těchto stránek, a následně již může rozpoznávat
stránky s podobnou strukturou a stahovat obsah. Tento přístup má výhodu v tom, že je
z velké části automatizovaný, a pokud máme trénovací sady, můžeme velice snadno provádět
extrakce i na neznámých webech.

Poslední možností v tomto seznamu je definice pomocí ontologie. V tomto případě mů-
žeme využít nějakého z ontologických jazyků k definici námi chtěných hodnot v rámci
HTML struktury.

Výše uvedené kategorie nejsou zcela striktní. Jde spíše nějaké základní rozřazení, kde
jednotlivé nástroje mohou využívat různých vlastností z různých kategorií, a proto není
výjimkou, že se v rámci praktického použití jednotlivé kategorie prolínají.

2.2 Nástroje na extrakci dat z webového zdroje
A dostávám se k samotným nástrojům. Ty můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, a to
na aplikace a knihovny. Z uživatelského pohledu můžeme aplikace, neboli scrapery, ještě
rozdělit na ty, které běží někde na internetu, a na ty, které si musíme nainstalovat do svého
počítače. Ovšem základní princip je stejný. Musíme zadat adresu webu, ze kterého chceme
získat nějaká data, a ta nějakým způsobem nadefinovat. Většinou se vše děje tak, že dojde
k zobrazení dané stránky, a uživatel myší vybere pole, která chce extrahovat. Většinu níže
uvedených nástrojů jsem sám testoval na sadě několika webových stránek a na základě
poznatků z reálného provozu vznikli mé připomínky, které jsou v tomto textu uvedeny.

2.2.1 Online aplikace

Pokud chceme stáhnout data z ne nijak složitých stránek a zároveň chceme maximálně
jednoduché ovládání, tak využití webové aplikace je asi ta nejlepší a nejrychlejší možnost.
Nemusíme nic instalovat a složitě nastavovat. Stačí zadat webovou stránku a velice snadno
vše nastavit. Výběr několika aplikací z této kategorie můžeme vidět v tabulce 2.1.

Tento princip maximální jednoduchosti je dobře aplikovaný jak na stránkách import.io,
tak u Kimona. Obě aplikace jsou maximálně jednoduché a intuitivní. U první zmíněné
dokonce stačí v plně automatickém módu pouze zadat webovou stránku a toť vše. Ovšem
výsledek je v tomto případě poněkud všelijaký a hodně záleží na konkrétní webové stránce.
Naštěstí máme na výběr i poloautomatický režim, který nám umožňuje vybírat konkrétní
hodnoty, které chceme získat. Lze si tak vytvořit šablonu, která je následně použita. Stej-
ným způsobem funguje i Kimono, které je z velké části taktéž automatizované, ale hlavní
části má stále pod kontrolou uživatel. Za velké plus bych označil možnost využití regulárních
výrazů a výběrů konkrétních atributů ve vybraném prvku. Obě aplikace zároveň obsahují
API umožňující stažení výsledných dat. Import.io zároveň disponuje i plnohodnotnou desk-
topovou aplikací, která obsahuje pokročilejší funkce.

Jiný způsob zvolili vývojáři aplikace CloudScrape. V tomto případě si uživatel vytvoří
vlastního “robota” pomocí jednoduchých příkazů v grafu. Ten je následně “vypuštěn” na
daný web a začne provádět nastavené příkazy. Tento přístup má výhodu především v tom, že
můžeme nastavit celkem složité chování podobné tomu, jak by daný web procházel samotný
člověk.
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Název Zdarma URL
Import.io ano www.import.io
Kimono ano www.kimonolabs.com

CloudScrape ne www.cloudscrape.com
Mozenda ne www.mozenda.com

Tabulka 2.1: Nástroje na extrakci dat z webového zdroje dostupné online.

2.2.2 Offline aplikace

Tento typ aplikací většinou obsahuje pokročilejší funkce a lepší nastavitelnost jednotlivých
parametrů, ale ve většině případů mají tyto možnosti negativní vliv na snadné ovládání
celého procesu a neproškolený uživatel tak nemusí být ani schopen aplikaci úspěšně použít.
Problémy tohoto typu mají ve větší či menší míře prakticky všechny aplikace uvedené
v tabulce 2.2. Tím se výrazně liší od aplikací uvedených v předchozí části, protože ty mají
uživatelské rozhraní výrazně pohodlnější.

Jedním příkladem velice nepřívětivé aplikace může být FMiner, který je uživatelsky
velice nepohodlný a neintuitivní. Uživatel musí provádět velké množství akcí, které ovšem
nijak nezlepšují výsledek extrakce a jsou tak pro většinu uživatelů spíše na obtíž.

Dalším příkladem aplikace, která se snaží mít maximum funkcí, které ovšem běžný
uživatel není schopen využít a neorientuje se v nich, je Helium scraper. Jeho rozhraní je
sice oproti předchozí aplikaci graficky výrazně povedenější, ale celá aplikace stále vyžaduje
určitý čas na její pochopení.

Celkem jednoduchou aplikací je WebHarvy. Její ovládání je relativně intuitivní a uživatel
rychle přijde na základní ovládání. Celá aplikace je jedno jednoduché okno, které má v horní
čísti menu s nastavením a možností zadat webovou adresu. Po jejím zadání dojde k načtení
celého webu do střední části okna a uživatel se může začít pohybovat po stránce. Jakmile
chce začít extrahovat data, zapne mód, který mu umožní označovat prvky na webu, a tím
specifikovat, jaké hodnoty si přeje získat. Ke každému prvku si může nastavit typ a několik
dalších možností. Neobsahuje žádné pokročilejší funkce a podobně. Bohužel má zároveň
problém s javascriptem (především s reklamami přes celou obrazovku) a hůře generalizuje,
což kazí jinak celkem funkční aplikaci.

Velice zajímavým nástrojem je Screen scraper, který využívá mnoho známých firem,
jako Microsoft, Amazon, Cisco, Oracle, atd. Jeho koncepce je naprosto odlišná od všech
ostatních. Místo nějakého rozhraní, ve kterém se vše odehrává, využívá tato aplikace proxy
server, ke kterému se připojí standardní webový prohlížeč a veškerá komunikace mezi prohlí-
žečem a internetem je zaznamenávána. Následně si uživatel v zaznamenaných datech může
vybrat konkrétní stránku, která byla načtena, a v jejím zdrojovém kódu vybrat požado-
vané oblasti, které mají být extrahovány. Celkově se jedná o velice pokročilý nástroj, který
má mnoho složitějších funkcí, ale i přesto je relativně intuitivní a není složitý na ovládání.
Ovšem pro nějaké základní použití se asi jedná o příliš velký “kanón na vrabce”.

U OutWit Hubu také pracujeme přímo se zdrojovým kódem stránky a vybíráme po-
žadované části. Ovšem za zmínku u tohoto nástroje stojí hlavně možnost využívat maker
pro generování konkrétních URL stránek. To lze velice dobře použít v případě, že webová
stránka má určitý konkrétní formát URL adres a umožňuje tak procházet i podstránky, na
které by jinak byl horší přístup například proto, že by pro získání každé takové podstránky
bylo zapotřebí udělat mnoho různých operací (například je stránka zanořená hluboko uvnitř
webu a pro každý přístup se musí projít přes mnoho jiných stránek). V této aplikaci stačí
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Název Zdarma URL
FMiner ne www.fminer.com

Helium scraper ne www.heliumscraper.com
WebHarvy ne www.webharvy.com
Newprosoft ne www.newprosoft.com

Easy web extract ne www.webextract.net
Screen scraper ano www.screen-scraper.com
OutWit Hub ano www.outwit.com/products/hub

Tabulka 2.2: Nástroje na extrakci dat z webového zdroje dostupné jako aplikace do počítače.

pouze vytvořit makro, které v sobě uchovává formát dané adresy, a aplikace pak již sama
projde všechny stránky s tímto formátem.

2.2.3 Knihovny

Z mého pohledu nejlepší volbou pro extrakci dat z webové stránky jsou knihovny, pro-
tože uživatele neomezují, a naopak práci ve valné většině případů pouze usnadňují. Navíc
samotné získání dat většinou není jediným krokem, ale následně dochází ke zpracování sta-
žených hodnot. Z tohoto pohledu dávají programovací jazyky celému procesu podstatně
větší volnost. Samozřejmě stále záleží na konkrétní situaci a konkrétním jazyku, protože
tomu tak nemusí být vždy. Některé z velkého množství knihoven jsou uvedeny v tabulce 2.3.

Hned první knihovna, nebo lépe řečeno framework, poskytuje opravdu jednoduché, ale
zato mocné, rozhraní, které zvládá mnoho velice pokročilých funkcí. Například zvládá na-
stavit prodlevu mezi dotazy, maximální počet přístupů na konkrétní IP/doménu za minutu
nebo asynchronní zpracování dotazů. Všechny tyto možnosti zvyšují použitelnost celého
systému. Další užitečnou funkcí z hlediska uživatele jsou selektory. Ty slouží k výběru kon-
krétního prvku v rámci dané struktury. V našem případě jsou zajímavé především CSS
selektory, které vybírají prvky na základě specifikovaných CSS stylů v HTML kódu. Po-
kud naopak chceme vybírat podle HTML tagů, tak se hodí jazyk XPath o kterém jsem se
zmiňoval výše. Zároveň je možné využít další selektory z knihoven lxml a Beautiful Soup.
První jmenovaná knihovna je založená na knihovnách z jazyka C, takže je velice rychlá
a zvládá mnoho typů selektorů, včetně například SAX1. U druhé jmenované pak můžeme
například nastavit, že má být benevolentní k chybám v kódu, čímž zvyšujeme šance, že
bude vše úspěšně zpracováno.

Toleranci k chybám má například i Jaunt. Zároveň zvládne i HTTPS spojení, se kterým
mají některé nástroje i knihovny problém. Velkou výhodou této knihovny je také mož-
nost vyplňování formulářů. Uživatel zadá hodnoty, které mají být vyplněny, a tím se může
aplikace dostat i do míst, která jsou pro mnoho jiných nedostupná. Jednotlivé kroky se
programují jako akce robota, který následně provede průchod stránkou.

Jaricho HTML parser má zase zajímavou funkci v tom, že zvládá rozpoznat řídící tagy
z jiných jazyků jako je ASP, PHP, Mason atd. a tím umožňuje zpracovávání i surových zdro-
jových kódů, které neprošly přes webový server. Zároveň umí streamovat to, co zpracovává.
To je vhodné především v případě, kdy máme velké zdrojové soubory a nemůžeme čekat na
dokončení načítání. Parser v tomto případě postupně posílá části, které identifikoval, a my
tak můžeme soubor zpracovávat postupně již během načítání.

1cs.wikipedia.org/wiki/Simple_API_for_XML
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Název Jazyk URL
Scrapy Python www.scrapy.org

Beautiful Soup Python www.crummy.com/software/BeautifulSoup
lxml Python www.lxml.de

Web scraper Perl www.github.com/miyagawa/web-scraper
Jaunt Java www.jaunt-api.com
HTQL Python, jazyky s COM www.htql.net

wwwsearch Python, Perl wwwsearch.sourceforge.net
html5lib Python, Ruby, PHP www.github.com/html5lib
Jericho Java jericho.htmlparser.net
jsoup Java www.jsoup.org

jARVEST Java sing.ei.uvigo.es/jarvest
Web Harvest Java web-harvest.sourceforge.net

TagSoup Java, C++ home.ccil.org/~cowan/XML/tagsoup
htmlSQL PHP www.github.com/hxseven/htmlSQL

Tabulka 2.3: Knihovny na extrakci dat z webového zdroje.

Další zajímavostí je knihovna htmlSQL, která pro definici požadovaných hodnot využívá
syntaxi SQL jazyka.
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Kapitola 3

Dolování v datech

V minulé kapitole jsme se seznámili se způsoby, jak získat nějaká konkrétní data z webového
zdroje. V této kapitole se podíváme na krok následující. Tímto krokem je zpracování toho,
co se nám již povedlo získat. Jedna věc je stažení dat a věc druhá, a osobně bych řekl
ta náročnější, je jejich použití. Můžeme totiž mít kvanta všemožných dat, ale pokud je
neumíme/nemůžeme správně zpracovat, tak nám jsou k ničemu.

A proč by vlastně nemělo být zpracování jednoduché? Důvodů je hned několik. Jedním
z nich je například fakt, že to, co jsme stáhli (nebo získali jiným způsobem), většinou není
v nejlepší kvalitě. Často se stává, že některé hodnoty úplně chybí, jiné jsou ve špatné kvalitě
a další mají zase úplně jiný formát (nemluvě o šumu a odlehlých hodnotách). V této fázi tak
vzniká obrovské množství různých chyb, které je zapotřebí vyřešit. I pokud je vyřešíme, je
výsledek nejasný, protože musíme zvolit vhodnou metodu analýzy a tato metoda nemusí být
pro konkrétní příklad vždy zcela ideální. Je tak zapotřebí zkoušet mnoho různých způsobů
a doufat, že se nám povede nalézt takový, který pomůže naše tvrdě získaná data správně
interpretovat, pochopit, najít souvislosti nebo získat jiný požadovaný výstup. Samozřejmě
každá metoda potřebuje parametry v jiné podobě a tak nás čeká neustálá konverze jednot-
livých hodnot z jednoho formátu do druhého a zase zpět. Tím jsem ve stručnosti popsal,
co to vlastně to dolování v datech je. Trochu formálněji by se dalo říci, že se jedná o soubor
různých transformací, metod a dalších postupů, které nám umožňují získat jiný náhled na
zvolená data. Vše samozřejmě s nejasným výsledkem, protože jak už to tak bývá, tak se
nám také nemusí povést nalézt správnou kombinaci jednotlivých metod nebo naše data
prostě nejsou vhodná pro dolování a výsledek celého snažení, tak může být nulový. Ovšem
to, jestli se nám povede nějaká nová znalost získat, či nikoliv, nezjistíme, dokud nezačneme.
Abychom zvýšili své šance, je vhodné dodržovat nějaký standardní postup. Ten může být
následující [20]:

1. Čištění dat – cílem je vypořádání se s chybějícími daty, odstranění šumu a vyřešení
nekonzistence dat.

2. Integrace dat – cílem je integrace dat pocházejících z několika datových zdrojů. Často
se integrace a čištění dat provádí společně. Jednak proto, že vyčištěná data potřebu-
jeme někam ukládat, jednak proto, že jedním ze zdrojů nekonzistence jsou typicky
data pocházející z více zdrojů.

3. Výběr dat – cílem je vybrat data, která jsou pro řešení dané analytické úlohy rele-
vantní.
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4. Transformace dat – cílem je transformovat data do konsolidované podoby vhodné pro
dolování. Může jít například o sumarizaci nebo agregaci.

5. Dolování dat – cílem je aplikací určité metody a konkrétního algoritmu extrahovat
z dat vzory, resp. vytvořit model dat.

6. Hodnocení modelů a vzorů – cílem je identifikovat skutečně zajímavé vzory.

7. Prezentace znalostí – cílem je prezentovat výsledky dolování uživateli využitím technik
vizualizace a reprezentace znalostí.

Pokud se na tyto body podíváme s trochu větší abstrakcí, tak by se dalo říci, že zde
máme tři kroky, které je zapotřebí vždy udělat. Těmi kroky jsou:

1. Předzpracování dat

2. Dolování

3. Prezentace výsledků

Tím vzniká trošičku univerzálnější a kompaktnější seznam nezbytných částí, kde každá
může být zpracovávána jiným způsobem a to v závislosti na konkrétních požadavcích. Může
se totiž stát, že data, se kterými chceme pracovat, jsou v perfektním stavu a jediným krokem
předzpracování je pouze jejich načtení do konkrétní struktury. Nebo máme v našich datech
naprostý chaos a v rámci předzpracování budeme muset uskutečnit podstatně více operací,
které klidně mohou být složitější, než následná analýza a prezentace dohromady.

3.1 Nástroje na dolování dat
Samozřejmě na celý výše popsaný proces existuje celá řada nástrojů, které si dávají za cíl
nám jednotlivé kroky co možná nejvíce zjednodušit a zrychlit. Proto je velice důležité si na
začátku vybrat vhodné podpůrné prostředky, a tím si výrazně ulehčit práci. Proč bychom
měli znovu implementovat metody všeho druhu, když už je před námi naimplementovalo
mnoho jiných? My se pak můžeme soustředit čistě na specifika našeho konkrétního pro-
blému.

A co přesně nám tedy mohou nástroje na dolování dat nabídnout? Prakticky všechny
v sobě zahrnují řadu nejčastěji používaných funkcí a algoritmů, jako jsou například různé
transformace, extrakce, klasifikace, predikce a podobně. Počet jednotlivých metod a jejich
možnosti nastavení jsou u každého nástroje odlišné. Většina ovšem dovoluje přidávat vlastní
“krabičky” – většinou jsou jednotlivé prvky vizualizovány jako krabičky, které mají nějaké
vstupy a výstupy, a ty se následně propojují. Kromě samotných algoritmů nám tyto nástroje
často usnadní i práci s datovými sadami, a to jak s načítáním, tak i s následnými operacemi
jako rozdělení množiny na trénovací a testovací a podobně. Při vyhodnocování výsledků
pak rozhodně uvítáte možnosti vizualizace a procházení nashromážděných výsledků.

Všechny výše uvedené funkce (a mnoho dalšího) můžeme využít buď pouze pro nějaké
rychlé prototypování, které nám napoví, jakým směrem se ubírat, anebo můžeme celý pro-
blém svěřit do pomyslných rukou jednoho z nástrojů a výsledek používat i v produkčním
světe. Ale většinou skončíme u toho, že v první fázi využijeme pohodlí nějakého z grafických
nástrojů, kde si celý systém navrhneme a ověříme funkčnost, a následně vybereme například
nějakou knihovnu, která podporuje námi preferovaný programovací jazyk a zaintegrujeme
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Název Open source URL
Orange ano orange.biolab.si

RapidMiner ano www.rapidminer.com
Weka ano www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

R ano www.r-project.org
KNIME ano www.knime.org
Pentaho ne www.pentaho.com

Pentaho Community ano community.pentaho.com
Oracle Data Mining (ODM) ne www.oracle.com/. . . 1

Microsoft Azure Machine Learning ne azure.microsoft.com/. . . 2

SAS Enterprice Miner ne www.sas.com/. . . 3

Tabulka 3.1: Aplikace umožňující dolování dat.

řešení z první fáze do nějakého většího systému, který vyvíjíme. Proto se v následujících
řádcích budu věnovat dvěma variantám nástrojů. Tou první jsou aplikace s grafickým roz-
hraním a následují knihovny, které obsahují podporu pro analýzu dat.

Soupis velkého množství nástrojů je možné nalézt například v tomto článku [8], kde se
autoři snaží pomoci s výběrem vhodného nástroje. Jedná se sice o poněkud starší článek,
a tak v něm některé z níže probíraných nástrojů nejsou uvedeny, ale ty větší a již dobře
zavedené aplikace v seznamu nechybí.

3.1.1 Aplikace

Prvně se podíváme na samostatné aplikace, které, jak už jsem zmínil, mohou sloužit jako
dobrý způsob prototypování. Do tabulky 3.1 jsem sepsal několik zajímavých příkladů, na
kterých se pokusím demonstrovat možnosti tohoto řešení.

Jako jednou z hlavních výhod oproti normálním knihovnám je grafické rozhraní, které
nám umožňuje velice jednoduchým způsobem pracovat se všemi prvky a to bez nutné po-
čáteční znalosti nějakého programovacího jazyka.

Pokud se podíváme na hlavní obrazovku aplikace Orange (obrázek 3.1), tak uvidíme
velice jednoduchou a skromnou grafiku, kde celé aplikaci dominuje velká bílá plocha (ca-
nvas/plátno) a v levé části máme jednoduché menu, které má jednotlivé sekce označené
piktogramem a vlastní barvou. V případě, že máme menu v expandované podobě, tak vi-
díme i jejich popisky. Po rozkliknutí některé ze sekcí se nám zobrazí základní stavební
kameny, kterým se říká widgety. Vše se opět zobrazuje s ikonkou a popiskem. I začátečník
tak dokáže jednoduše identifikovat jednotlivé prvky a rychleji se s celým systémem sžije.
Celkově je ovládání velice intuitivní a snadné. Stačí widget vybrat myší a ten se zobrazí
na plátně vedle. Poté se dá každý prvek rozkliknout a nastavit. Všechny tyto základní
kameny mají nějaké své vstupy a výstupy a lze je tak navzájem propojovat do sekvence,
kterou chceme. Každý widget poskytuje nějakou z funkcí/operací, kterou je možné v rámci
svého projektu využít. Najdeme zde widgety pro načítání a zapisování dat z/do různých
zdrojů, vykreslování výsledků všemožnými způsoby, transformace, klasifikátory, atd. Prak-
ticky vše, co se nějak častěji používá. Ovšem pokud nenajdete potřebnou funkcionalitu, tak
zde je stále možnost využít widgetu, kterému jeho chování teprve naprogramujete. Lze tak

1www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-analytics/odm/overview/index.html
2azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning
3www.sas.com/en_us/software/analytics/enterprise-miner.html
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Obrázek 3.1: Ukázka grafického rozhraní programu Orange.

vyřešit problémy specifické pro konkrétní užití. Jako hlavní výhody tohoto systému bych
uvedl hlavně jednoduchost ovládání, grafické zpracování a osobně se mi ještě líbí, že je celý
systém založený na jazyku python a lze tak velice snadno provádět i složitější operace. Jako
hlavní nevýhodu bych asi uvedl fakt, že pokud chceme udělat software tak, aby byl jedno-
duše ovladatelný po krátkém zaučení, tak musíme zjednodušovat. V základu tak nenajdeme
některá pokročilejší nastavení.

Dalším na řadě je RapidMiner. Tato aplikace je na rozdíl od té výše zmíněné poně-
kud složitější, ale zase nabízí pokročilejší funkce. Ovšem i zde najdeme podobné rozhraní
(obrázek 3.2), které se dělí na plochu, kde vytváříme samotnou logiku aplikace skládáním
jednotlivých prvků dohromady, a několika menu, která obsahují seznam dostupných prvků
rozdělených do kategorií, a další možnosti ovládání a nastavení. Stejně jako Orange i Ra-
pidMiner umožňuje načítat a ukládat data na různá místa. Velkou výhodou je možnost
zkoumání, co daný prvek se vstupními daty provede a jaký tedy bude výstup. Zároveň lze
každý z použitých prvků velice detailně nastavit. Celkově má tato aplikace mnohem více
možností. Na druhou stranu se již nejedná o tak intuitivní software jako tomu bylo v případě
Orange a bezplatná verze obsahuje řadu omezení. Stejně jako Orange umí i RapidMiner
využívat externí prvky, které jste si buďto naprogramovali sami, nebo jste je odněkud stáhli.

Weka je systém napsaný v jazyce Java a seskupuje řadu nástrojů pro strojové učení, ke
kterým umožňuje přistupovat buď vlastním Javovským kódem, nebo přes grafické rozhraní.
Na rozdíl od předchozích dvou ovšem nedisponuje moc příjemným grafickým rozhraním
a přehlednost taktéž není na nejvyšší úrovni. Aplikace zároveň očekává určitý formát dat,
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Obrázek 3.2: Ukázka grafického rozhraní programu RapidMiner.

který je zapotřebí dodržet. Výstupní obrázky plní svůj účel a zobrazují velké množství
informací, ale v porovnání s předchozíma dvěma systémy je grafika poněkud chatrná. Algo-
ritmická výbava je dostačující. Obsahuje metody pro předzpracování, klasifikaci, atd. stejně,
jako předchozí systémy.

Následující položka se poněkud vymyká těm ostatním. Nejedná se totiž přímo o nějaký
konkrétní program, ale o programovací jazyk, který je vyvinutý speciálně pro věděcké účely.
Slouží především pro statistickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení. Obsahuje velkou
řadu algoritmů na klasifikaci, shlukování, atd. Výhoda tohoto řešení je především v pří-
močarosti a komplexnosti, kterou nám jazyk R dokáže nabídnout. Naopak nevýhodou je
především fakt, že se jedná o ucelený systém, který se špatně integruje do nějakého většího
celku. Většinou se totiž ovládá pomocí příkazové řádky. Celý systém jde rozšiřovat o další
balíčky a tak není problém přidávat další funkce a to jak třetích stran, tak své vlastní. Jazyk
R vychází z komerční verze označované S. Tento fakt umožňuje spouštění i kódu psaného
v tomto jazyce.

A vracíme se opět ke krabičkám. Tentokrát se jedná o analytickou platformu s více jak
tisícem různých modulů, která v sobě integruje všechny analytické moduly z výše zmíněné
Weky. KNIME opět obsahuje canvas, na kterém můžeme spojovat jednotlivé prvky, a ná-
strojovou lištu pro jejich výběr. Vše je zobrazováno pomocí jednoduché grafiky. Stejně jako
některé předchozí nástroje zvládá načítání a zápis z různých zdrojů a integruje například
Python, Javu nebo v předchozím odstavci zmíněný R.

Nyní se dostáváme k placeným nástrojům, i když první zmíním ještě zástupce, který
má i verzi zdarma. Pentaho má kromě komerčního produktu také verzi pro komunitu.
Tento způsob je u mnoha firem čím dál populárnější, protože dává možnost lépe odladit
výsledný produkt a pokud dojde i ke zveřejnění zdrojových kódů, tak je možné čerpat nové
funkce právě od komunity, která je vyvine sama. Toho využívá kromě Pentaha[10] také již
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zmíněný RapidMiner[12]. Oba produkty mají zveřejněné zdrojové kódy na serveru GitHub4.
Na obou produktech je vidět, že jim toto spojení prospívá, protože peníze z prodeje licencí
dokážou lépe udržet aktivní vývoj, než pouhá komunita, ale ta tomu zase dává větší rozměr
a využitelnost.

Pokud ovšem nechceme zveřejnit zdrojové kódy, tak se na takto rozsáhlý software musí
sehnat peníze jinak. To velice dobře dokáží velké korporace, a proto se teď budu chvilku
věnovat společnostem Microsoft a Oracle. Obě společnosti mají své velké databázové sys-
témy, což je ideální místo, kde nasadit nějaký systém na dolování dat, protože jsme přímo
u zdroje. O moc blíže datům už být nemůžeme. Tímto směrem se vydala hlavně společnost
Oracle se svým systémem ODM5, který je zaměřený právě na analýzu dat. Schopnosti to-
hoto systému jsou obrovské, ale od společnosti, která se věnuje segmentu databází již tak
dlouho, jako právě Oracle, asi nemůžeme očekávat nic jiného, než systém, který se rozhodně
nenechá zahanbit. Microsoft se v současné době snaží razit poněkud odlišný způsob. Říká
se, že budoucnost je v cloudu. Tedy ve velkých datových centrech daleko od majitele dat
a zatím se zdá, že to asi bude pravda. Čím dál tím více firem přechází do oblak a nechávají
si mnoho ze svých systémů outsourcovat. Jaké pro ně má výhody poskytovat veškerá svá
data třetí straně? Především finanční. Firmy, které nabízí cloudová řešení se starají o to,
aby vše fungovalo tak, jak má, a zákazník (jiná firma) se tak může věnovat pouze tomu, co
je jeho obor podnikání a nemusí zaměstnávat velké množství lidí, kteří se mu budou starat
o servery. Navíc je zde velice jednoduché škálování a lze tak velice rychle reagovat na výkyvy
zatížení. Firma prostě platí jen tolik, kolik toho skutečně využívá a tím pádem nemusí mít
předimenzovanou vlastní serverovnu, která většinu času poběží nevyužitá. A toto je právě
aktuální směr, kterým se snaží jít Microsoft. Poskytnout cloudovou platformu, která dá uži-
vatelům podstatně větší možnosti, než tomu bylo doteď. K tomu samozřejmě patří i analýza
všeho, co se na serverech děje a tedy i uložených dat. Nástroj Machine Learning, obsahuje
vše potřebné k analýze dat uložených na serverech a lze tak dodat celému dolování nový
rozměr, protože místo toho, aby dolovací algoritmy běžely na nějakém počítači nebo malém
serveru, tak poběží na obrovském clastru, který má neporovnatelně větší výpočetní vý-
kon. Microsoft tento nástroj nabízí jako součást ještě mohutnějšího balíku jménem Cortana
Analytics Suite[7], ale lze jej používat i samostatně.

3.1.2 Knihovny

V předchozí části jsme se podívali na některé z možností ucelených aplikací. Nyní se z po-
hledu abstrakce dostáváme níže. Místo celých aplikací, které lze samostatně okamžitě ovlá-
dat, ke knihovnám, které samy o sobě nic nedělají. Vše si musíme prvně naprogramovat
a tyto balíčky s algoritmy nám to mají co možná nejvíce usnadnit. Opět existuje velké
množství knihoven pro mnoho různých jazyků. Jejich větší výčet můžeme nalézt napří-
klad na stránkách KDnuggets[5]. Ty se aktivně věnují novinkám v oboru zpracovávání dat
a s tím spojenou problematikou, mezi níž nechybí kromě odborných článků a vzdělávání
ani technologie a algoritmy, které se dají pro analýzu a dolování využít.

Velkým spojovacím prvkem většiny z těch, které jsou uvedeny v tabulce 3.2, je vyu-
žití pro vědecké účely. Například hodně knihoven napsaných v jazyce Python má svůj účel
jasně specifikovaný již v názvu (v tabulce to jsou knihovny Scikit-learn a SciPy). Je to
tím, že mnoho výzkumníků preferuje právě jazyk Python pro svojí univerzálnost a přímo-
čarost (rychlost a jednoduchost vývoje). Tento jazyk totiž dokáže velice snadno využívat

4www.github.com
5Oracle Data Mining
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Název Jazyk URL
IPython Python www.ipython.org

Scikit-learn Python www.scikit-learn.org
Pandas Python pandas.pydata.org
SciPy Python www.scipy.org
NLTK Python www.nltk.org

OpenNN C++ www.opennn.net
MLC++ C++ www.sgi.com/tech/mlc/
JDMP6 Java www.jdmp.org

LIBLINEAR Java, Python, Ruby, R, . . . www.csie.ntu.edu.tw/. . . 7

LIBSVM Java, Python, Ruby, R, . . . www.csie.ntu.edu.tw/. . . 8

Tabulka 3.2: Knihovny umožňující dolování dat.

knihovny napsané v C/C++ a tím dodat do vysokoúrovňového interpretovaného jazyka
rychlost poskytovanou nízkoúrovňovým kompilovaným jazykem, jako je právě C/C++. Zá-
roveň to i usnadňuje práci vývojářům daných knihoven, protože mohou využít již hotové
velice rychlé algoritmy, které jsou psané právě v C/C++ a nad nimi už jen sestrojit požado-
vaný funkční celek. Velkou výhodou Pythonu je také knihovna NumPy[2], která umožňuje
velice snadnou práci se složitějšími matematickými výrazy a maticemi, což opravdu velice
výrazně usnadňuje danému vývojáři práci.

Ze zajímavých knihoven stojí za zmínku například NLTK, která umožňuje práci s při-
rozeným textem pomocí lexikální analýzy, což je oblast, kde mnoho knihoven k dispozici
není. Přitom textu, který by bylo zapotřebí zpracovat, je všude velké množství.

Další zajímavou knihovnou je OpenNN, která poskytuje algoritmy pro práci s neurono-
vými sítěmi a to včetně hlubokých neuronových sítí, které zažívají v poslední době velký
rozmach pro své výborné výsledky v mnoha odvětvích.

Pokud se podíváme na knihovnu JDMP, tak si můžeme povšimnout, že obsahuje i roz-
hraní pro velké samostatné systémy, jako je například Elasticsearch[4], což je indexační
systém, který může běžet na rozsáhlém klastru.

Jako další jsou zajímavé například knihovny LIBLINEAR (lineární klasifikátor) a LIB-
SVM (implementace support vector machines), kde druhá jmenovaná je dostupná i v im-
plementaci pro CUDA Framework. Lze tak počítat i na grafické kartě, což je z hlediska
výkonu velice výhodné. Celkově jsou obě knihovny dostupné pro velké množství jazyků
a lze je použít i například v rámci Weky, kterou jsem zmiňoval v předchozí podkapitole.

6Java Data Mining Package
7www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/liblinear/
8www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/
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Kapitola 4

Popis dat uložených na stránkách
Českého svazu tanečního sportu

Pro ilustraci procesu získávání znalostí z veřejných semistrukturovaných dat na webu jsem
po konzultaci s vedoucím práce vybral webovou stránku Českého svazu tanečního sportu
(dále jen ČSTS) dostupnou na webovém místě www.csts.cz. Tato webová prezentace patří
největší české organizaci zastřešující sportovce věnující se tanečnímu sportu v rámci celé
republiky.

4.1 Uvedení do problematiky
Předním než začneme s procházením webového zdroje a určováním sekcí, které jsou pro do-
lování v datech zajímavé, musíme chápat, jak tato organizace funguje a jaká jsou základní
pravidla v rámci tanečního sportu. Protože bez této znalosti nejsme příliš schopni rozpoznat,
které informace by bylo vhodné zpracovat a naopak, které jsou z hlediska dalšího zpraco-
vání ne zcela důležité. Níže uvedené informace jsou stručný výřez ze stanov a navazujících
dokumentů, které jsou k dispozici na stránce www.csts.cz/cs/Legislativa.

Každý sportovec věnující se tanečnímu sportu je touto organizací zaregistrován a po
zaplacení všech potřebných poplatků získává možnost startovat na soutěžích, které jsou
pořádány buď přímo ČSTS (např. mistrovství ČR) nebo nejčastěji soutěž pořádá některý
z kolektivních členů tohoto svazu, kterými jsou jednotlivé kluby. Každý klub má nějaké své
místo působnosti a dle tohoto místa se určuje příslušnost k jednotlivým divizím. V současné
chvíli je následujících 14 divizí:

1. Pražská divize

2. Středočeská divize

3. Jihočeská divize

4. Plzeňská divize

5. Karlovarská divize

6. Ústecká divize

7. Liberecká divize
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8. Královehradecká divize

9. Pardubická divize

10. Vysočina divize

11. Jihomoravská divize

12. Olomoucká divize

13. Moravsko-slezská divize

14. Zlínská divize

Každý sportovec pak může příslušet k nějakému konkrétnímu klubu, anebo přímo ke
konkrétní divizi – v případě, že nespadá do žádného klubu.

ČSTS registruje kromě samotných sportovců také porotce, trenéry a další funkce jako
je například lektor nebo sčitatel. V případě, že chce člen získat některou z kvalifikací,
musí splnit určité podmínky, jako je například dosažení konkrétní výkonnostní třídy (viz.
níže) nebo složení konkrétních zkoušek. Po splnění všech stanovených podmínek pak získá
takzvanou licenci, kterou musí pravidelně obnovovat.

Pro pořádání soutěže nějakým ze členů svazu je zapotřebí, kromě vypsání samotného
termínu a vyřízení papírování, také získat porotce, kteří budou provádět hodnocení, a dále
další nezbytné osoby, jako je například sčitatel, který provádí sčítání hodnocení od porotců,
nebo odborný dozor, který společně s vedoucím soutěže dohlíží na chod celé akce. Vždy musí
mít všichni zúčastnění ke dni pořádání soutěže platné všechny potřebné licence. Seznam
všech nezbytných rolí je následující:

∙ Vedoucí soutěže

∙ Odborný dozor

∙ Vedoucí sčitatel a případní další sčitatelé

∙ Porotce

Každá z uvedených funkcí se dále klasifikuje do několika tříd, které určují míru odbor-
nosti dané osoby. V případě prvních tří funkcí se jedná o dvě třídy (I. a II.), kde ta vyšší (I.)
je vyžadována v přesně specifikovaných případech, jako je například mistrovství ČR nebo
soutěž s mezinárodní účastí atd. U porotců pak rozlišujeme tři základní třídy (I., II. a III.)
a podle ní se následně určuje, které sportovce může hodnotit. Rozložení je následující:

I. hodnocení soutěží tříd D až M

II. hodnocení soutěží tříd D až B vyjma taneční ligy kategorie Junior

III. hodnocení soutěží tříd D a C

Neustále zde zmiňuji výkonnostní třídy sportovců, ale stále jsem neuvedl, co to vlastně
je a k čemu je to dobré. Souvisí s tím i výše zmíněný seznam určující, které soutěže může
hodnotit porotce s konkrétní třídou. Pokud je totiž sportovec/pár nějaké konkrétní výkon-
nostní třídy, tak se může účastnit pouze soutěží stejné třídy. Seznam tříd včetně jejich
pořadí je následující: hobby(E) → D → C → B → A → M → P (profesionálové). Nejnižší
třída E nevyžaduje platnou soutěžní licenci a není nutné ani členství v ČSTS. Soutěže v této
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Kategorie Třídy Postupové body Finálová umístěníz do
Děti II D C

200

5

Junioři I, II D C
C B

Dospělí

D C
C B
B A
A M

Senioři I-III

D C

nepoužívá seC B
B A
A M

Tabulka 4.1: Podmínky pro postup do vyšší výkonnostní třídy[16].

Body
Za každý poražený pár 1

Za postup do každého dalšího kola soutěže 2

Za výsledné umístění ve finále
1. místo 15
2. místo 10
3. místo 5

Tabulka 4.2: Způsob přidělování postupových bodů na základě umístění páru na postupové
soutěži[16].

třídě mají i trošičku odlišná pravidla. Stejně tak má své specifika i třída na opačné straně
seznamu. Profesionálem se totiž může stát pár na základě vlastního rozhodnutí v případě, že
oba partneři dosáhnou v roce konání soutěže alespoň 19. narozeniny a alespoň jeden z part-
nerů má nejvyšší dosaženou třídu M alespoň v jedné disciplíně. Zároveň sportovce s touto
třídou mohou hodnotit pouze porotci, kteří mají speciální licenci (Porotcovská licence mezi-
národního svazu WDSF1.). Vývoj u ostatních tříd už je postupný a k dosažení vyšší třídy je
zapotřebí splnit podmínky definované v tabulce 4.1. Jednotlivé body a finálová umístění se
získávají na základě tabulky 4.2 respektive 4.3. Pokud dojde k rozpadnutí tanečního páru,
tak získané body a finále zůstávají partnerovi. Partnerce zůstává pouze nejvyšší vytančená
třída, kterou může následně předat i svému novému partnerovi, ale nemůže předat body
a finále – ty předává pouze partner své nové partnerce. Při vzniku nového páru, kde jeden
z partnerů má nižší výkonnostní třídu, je zapotřebí provést potvrzení takto nabyté vyšší
třídy. K tomu dojde tak, že tento pár musí získat alespoň poloviční počet bodů a finálových
umístění nutných pro získání vyšší třídy. Pokud se jedná o uznání výkonnostní třídy M, pak
se tak stane v případě, postoupí-li alespoň třikrát do druhého kola na soutěžích taneční ligy
Dospělých nebo na mistrovství ČR Dospělých. Kromě zvyšování třídy je také možné její
snížení. Buď se jedná o dobrovolný akt, anebo je vynucený na základě jasně stanovených
podmínek.

Kromě samotné výkonnosti se rozlišuje také věk sportovců, a tím dochází k zařazení do
konkrétní kategorie. Každá kategorie může mít jiný počet tříd. V tabulce 4.4 je tento vztah
znázorněn.

1World DanceSport Federation – www.worlddancesport.org
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Počet párů v soutěži Započítávaná místa ve finále
2 – 5 žádné
6 – 10 1. – 2.
11 – 15 1. – 3.
16 – 20 1. – 4.
21 – 25 1. – 5.

Více než 25 všechny finálové páry

Tabulka 4.3: Způsob přidělování finálových umístění na základě umístění páru na postupové
soutěži[16].

Kategorie Třída
Děti I D
Děti II D, C
Junioři I, II D, C, B
Mládež D, C, B, A, M
Do 21 let D, C, B, A, M
Dospělí D, C, B, A, M, P
Senioři I-IV D, C, B, A, M, P

Tabulka 4.4: Rozložení výkonnostních tříd v závislosti na věkové kategorii páru[15].

Jak si můžeme povšimnout, tak existuje celkem 11 kategorií a to od těch nejmladších
(Děti I) až po nejstarší (Senioři IV). Jak jsem již zmínil, kategorie se určuje dle věku
sportovce. Konkrétní požadavky jsou sepsány v tabulce 4.5. Samozřejmě jako u všeho, i zde
existují určité výjimky. Páry kategorií Děti I a II (kromě třídy D) a Junioři I a II se mohou
zúčastnit i soutěže o jednu kategorii vyšší a páry kategorie Mládež a Senioři se mohou
účastnit soutěže kategorie Dospělí. Získané body a finále se jim pak započítávají i v jejich
kategorii. Pokud tedy například pár kategorie Mládež nastoupí v soutěži kategorie Dospělí
a získá 20 bodů, tak mu tyto body budou přičteny stejně, jako kdyby tyto body získal ve
své kategorii.

A jak vlastně dochází k hodnocení párů? Porotci, kteří byli vybráni k hodnocení kon-
krétní soutěže, se řídí pravidly pro hodnocení daného typu soutěže. V každém kole soutěže
je každý porotce povinen rozdat přesně stanovený počet známek. V případě finálového kola
se jedná o standardní číslování pořadí od jedničky po počet párů ve finále. U nižších kol se
naopak používá znak “X” (křížek), který znamená, že porotce tento konkrétní pár doporu-
čuje k postupu do dalšího kola soutěže. Porotce také může udělit napomenutí a návrh na
vyloučení. To se děje v případě, kdy daný pár nedodrží taneční repertoár, a záleží na posou-
zení porotce, o jak závažné provinění se jedná. K samotnému vyloučení dojde až v případě,
že se na něm shodne většina poroty. Ta se skládá vždy z lichého počtu hodnotitelů, kde
minimální počet je pět, sedm nebo devět v závislosti na typu soutěže. Porotci se v průběhu
soutěže nesmí střídat, takže celou soutěž musí hodnotit ti samí porotci. Výjimkou je pouze
odstoupení porotce z vážných důvodů a v případě, že byla porota v minimálním počtu, tak
dojde k jeho nahrazení náhradníkem.

Jak jsem již několikrát zmínil, soutěží je více druhů. Nejčastějším typem soutěže je
soutěž postupová. Té se mohou účastnit všechny kategorie od třídy D až po A v tancích
jak standardních, tak latinskoamerických – každá třída a typ tance odděleně. Pro páry
v nejvyšší dosažitelné třídě v jejich kategorii se pak pořádá taneční liga. Tento typ soutěže
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Kategorie Požadavky
Děti I Páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání

soutěže 10. narozeniny.
Děti II Páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání

soutěže 12. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne
v roce konání soutěže 10. narozeniny.

Junioři I Páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání
soutěže 14. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne
v roce konání soutěže 12. narozeniny.

Junioři II Páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání
soutěže 16. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne
v roce konání soutěže 14. narozeniny.

Mládež Páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání
soutěže 19. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne
v roce konání soutěže 16. narozeniny.

Do 21 let Páry, ve kterých žádný z partnerů nedosáhne v roce konání
soutěže 21. narozeniny a alespoň jeden z partnerů dosáhne
v roce konání soutěže 16. narozeniny.

Dospělí Páry, ve kterých alespoň jeden z partnerů dosáhne v roce
konání soutěže 19. narozeniny a mladší z partnerů nedosáhne
v roce konání soutěže 35. narozeniny.

Senioři I Páry, ve kterých v roce konání soutěž musí jeden partner do-
sáhnout minimálně 35. narozeniny a druhý z partnerů musí
dosáhnout minimálně 30. narozeniny.

Senioři II Páry, ve kterých v roce konání soutěž musí jeden partner do-
sáhnout minimálně 45. narozeniny a druhý z partnerů musí
dosáhnout minimálně 40. narozeniny.

Senioři III Páry, ve kterých v roce konání soutěž musí jeden partner do-
sáhnout minimálně 55. narozeniny a druhý z partnerů musí
dosáhnout minimálně 50. narozeniny.

Senioři IV Páry, ve kterých v roce konání soutěž musí jeden partner do-
sáhnout minimálně 65. narozeniny a druhý z partnerů musí
dosáhnout minimálně 60. narozeniny.

Tabulka 4.5: Kritéria zařazení párů do kategorií[15].
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Kategorie Třída Tance

Děti I, II D
STT – Wa, Va Qs
LAT – Sa, Ch, Ji, Po
7 tanců – STT + LAT

Děti II C
STT – Wa, Ta, Va, Qs
LAT – Sa, Ch, Ru, Ji
8 tanců – STT + LAT

Junioři I, II,
Mládež,
Dospělí,

Senioři I-IV

D
STT – Wa, Ta, Va, Qs
LAT – Sa, Ch, Ru, Ji
8 tanců – STT + LAT

C, B, A, M
STT – Wa, Ta, Va, Sf, Qs
LAT – Sa, Ch, Ru, Pd, Ji
10 tanců – STT + LAT

Dospělí,
Senioři I-IV P

STT – Wa, Ta, Va, Sf, Qs
LAT – Sa, Ch, Ru, Pd, Ji
10 tanců – STT + LAT

Tabulka 4.6: Předepsané disciplíny, tance a jejich pořadí pro jednotlivé kategorie a třídy[15].

také slouží k vytvoření výsledného pořadí v rámci kategorie, a to je následně použito pro
kvalifikaci na následující mistrovství České Republiky. To se koná jednou ročně a kromě
standardních a latinskoamerických tanců se otevírá i soutěž pro kombinaci obou typů tance
a showdance v každém typu. Zároveň se koná i mistrovství družstev a formací. Pro každou
tuto variantu platí specifická pravidla. Kompletní seznam druhů soutěží je následující:

∙ Mistrovství ČR

∙ Taneční liga

∙ Postupové soutěže

∙ Soutěže třídy E

∙ Zemská regionální mistrovství (Čechy, Morava, Slezsko)

∙ Ostatní soutěže

Zmínil jsem typy tanců. Ty jsou v základě dva. Standardní a latinskoamerické. Každý
z těchto typů obsahuje určitou sadu tanců, které do něj patří. Tato sada se může lišit dle
konkrétní kategorie a třídy. Navíc ve třídách D a C je omezený repertoár pouze na konkrétní
seznam figur, který je dán jejich katalogem. V ostatních třídách je pouze omezení, které
zakazuje figury a krokové variace, při kterých jeden z partnerů za pomoci druhého zvedne
současně obě nohy nad parket. Jednotlivé sady tanců jsou sepsány v tabulce 4.6. Každý
z těchto tanců má zároveň stanovenou minimální a maximální povolenou rychlost.

4.2 Struktura webu a zajímavá místa
Web Českého svazu tanečního sportu používá z hlediska vzhledu a rozložení jednotlivých
prvků standardní šablonu s novinkami na hlavní stránce a menu v horní části. To obsahuje
následující kategorie:
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∙ Informace

∙ Členská základna

∙ Soutěže

∙ Reprezentace

∙ Sekce

∙ Média

∙ Inzerce

∙ Odkazy

∙ Kontakty

Projdeme si je teď jeden po druhém. Hned první kategorie odkazů souvisí se základními
informacemi o svazu včetně dokumentů všeho druhu. Návštěvník zde může získat informace
o fungování a pravidlech tohoto sdružení.

Druhou kategorií odkazů je členská základna. Zde se dozvíme vše potřebné o jednot-
livých sportovcích, klubech, divizích, porotcích a dalších osobách souvisejících s českým
tancem. Asi nejzajímavější je hned první odkaz, který umožňuje návštěvníkovi vyhledat
konkrétní osobu buď podle identifikačního čísla, nebo jména a příjmení. Pokud si dáme
vyhledat nějakého člena a výsledek našeho dotazu má více jak jednoho nalezeného, tak se
zobrazí seznam nalezených osob a uživatel si vybere toho správného. V opačném případě
se dostaneme hned na detail daného člena, který můžeme vidět na obrázku 4.1. Zde jsou
v tabulce přehledně zobrazeny všechny informace o konkrétní osobě. Zároveň si je možné
nechat zobrazit její výsledky v soutěžích pro všechny nebo jeden konkrétní rok. Pokud tak
učiníme, tak se nám zobrazí tabulka podobná té na obrázku 4.2. Na této stránce se lze přes
odkaz prokliknout přímo na tabulku s výsledky dané soutěže (obrázek 4.3), kde můžeme
vidět ostatní páry, které se soutěže zúčastnily a kompletní porotu. Každý pár je následně
možné rozkliknout a podívat se na konkrétní hodnocení v rámci jednotlivých kol (viz obrá-
zek 4.4). V této úrovni detailu už můžeme vidět přímo hodnocení každého porotce. Každé
kolo, kterého se daný pár zúčastnil, je opět přístupné pro lepší pohled hodnocení v rámci
jednoho kola. Tam již vidíme všechny páry v daném kole a jejich hodnocení včetně výsled-
ného součtu. Pokud máme vybraný konkrétní pár, tak si nad tabulkou s výsledky můžeme
všimnout odkazů na konkrétní sportovce, kteří tvoří daný pár a tím se opět dostat na detail
člena, který jsem ji popisoval.

Dalšími odkazy ve stejné nabídce jsou seznamy divizí (obrázek 4.5) a klubů (obrázek
4.6). V obou dvou případech se jedná o jmenný seznam s několika shrnujícími číselnými
údaji.

Třetí kategorií odkazů na hlavním menu jsou soutěže. Tato kategorie obsahuje všechny
potřebné informace jak o budoucích, tak i minulých soutěžích, včetně seznamu těch nej-
lepších v republice. Začněme odkazem s výsledky již proběhlých soutěží. Ty jsou sdruženy

2http://www.csts.cz/cs/Clenove/Detail/18022292
4http://www.csts.cz/cs/VysledkySoutezi/SoutezeClena/18022292?Rok=2010
5http://www.csts.cz/cs/VysledkySoutezi/Soutez/3603403
6http://www.csts.cz/cs/VysledkySoutezi/Par/342972
7http://www.csts.cz/cs/Divize
8http://www.csts.cz/cs/Kluby
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Český svaz tanečního sportu
 

Osobní údaje

Identifikační číslo (IDT): 18022292

Příjmení: KEFURT

Jméno: Pavel

Titul:

Registrován(a) v divizi/klubu: TAK DANCE KROK z.s.
Datum vstupu do klubu: 15.7.2009
Max. v klubu dosažené třídy: standard - C, latina - C

Věková kategorie: Dospělí

Nejvyšší dosažené třídy: standard: C, latina: C

Evidované licence: nejsou

Údaje pro soutěže

Vystupuje za: TAK DANCE KROK z.s.

Věková kategorie pro soutěže: Dospělí

Soutěžní licence: NE

Účast na soutěžích tř. E (hobby): V roce 2016 již není možná (neplaťte evidenční poplatek).
V roce 2017 již není možná (neplaťte evidenční poplatek).

Zákaz startu: NE

Platné licence: nejsou

 Výs ledky soutěží

zobrazit výsledky všechny roky  Zobrazit

Detailní údaje člena

Česk y

I nformace Členská základna Soutěže Reprezentace Sekce Média I nzerce Odkazy Kontakty

Obrázek 4.1: Stránka detailu člena svazu. Dostupné na . . . 2.

Český svaz tanečního sportu
 

Výsledky soutěží

Přehled soutěží, kterých se zúčastnil tanečník s IDT:  18022292

Výpis všech soutěží v roce 2010
Datum Název soutěže Místo Kategorie Umístění

19.09.2010 CENA HRADECKÉ PEKÁRNY 2010 Hradec Králové Dospělí-C-STT 11.

12.09.2010 Cena Fy.TANGO - Wroclaw a TŠ KROK Hradec Králové Hradec Králové Dospělí-C-STT 9. - 10.

08.05.2010 Poděbradský pohár 2010 Poděbrady Dospělí-C-STT 9. - 11.

24.04.2010 Dubnová cena TŠ KROK Hradec Králové Dospělí-C-STT 2.

17.04.2010 Jarní cena DUETU Memoriál Josefa Dřevínka Liberec Dospělí-C-STT 8.

10.04.2010 Nymburská pečeť Nymburk Dospělí-C-STT 9. - 10.

20.03.2010 O cenu Rumcajse, Manky a Cipíska Jičín Dospělí-D-STT 1.

13.03.2010 Jarní cena TŠ KROK Hradec Králové Dospělí-D-STT 2.

27.02.2010 Zimní cena TŠ KROK Hradec Králové Dospělí-D-STT 2.

23.01.2010 Novoroční cena TŠ KROK Hradec Králové Hradec Králové Dospělí-D-LAT 26. - 27.

23.01.2010 Novoroční cena TŠ KROK Hradec Králové Hradec Králové Dospělí-D-STT 20. - 21.
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I nformace Členská základna Soutěže Reprezentace Sekce Média I nzerce Odkazy Kontakty

Obrázek 4.2: Seznam absolvovaných soutěží za konkrétní rok člena svazu. Dostupné na . . . 4.
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Výsledky soutěží - Brno Open 2016

20.03.2016 - Brno Open 2016 - Brno

Dospělí-B-STT (počet párů: 14) [postupová soutěž]
Umístění Číslo

páru
Taneční pár Klub(stát) Body a finále získané v

soutěži
Body a finále po

soutěži
Nově získaná

třída
Pozn.

Finále

1 214 Tancoš Filip & Fraňková Kateřina Dynasit-DSP Kometa Brno
(CZ)

32(F) 103(F2)

2 230 Králík David & Hájková Kateřina DSP Kometa Vyškov (CZ) 26(F) 32(F1)

3 263 Wozar Filip & Zaoralová Denisa TK Orel Telnice (CZ) 20(F) 97(F2)

4 204 Babinský Tomáš & Pokorná Jitka TK Orel Telnice (CZ) 14 409(F4)

5 250 Brisuda Jakub & Grilusová Kristína Pegafun dance Group (SVK) 13 13(F0)

Semifinále

6 205 Rohánek Tomáš & Kotoulová Helena TK Orel Telnice (CZ) 10 28(F0)

7 135 Havelka Jiří & Ševečková Hana TK Orel Telnice (CZ) 9 64(F0)

8 219 Kučera Jakub_Jan & Šišková
Hana_Anna

Dance Studio Starlight (CZ) 8 229(F2)

9 237 Jeřábek Jakub & Stehlíková Petra TK Orel Telnice (CZ) 7 235(F0)

1. kolo

10 - 11 209 Smetana Martin & Jurková Kateřina DSP Kometa Vyškov (CZ) 3 5(F0)

10 - 11 242 Kubát Josef & Navrátilová Veronika TK TŠ Starlet Brno (CZ) 3 104(F0)

12 - 13 227 Vrbka Radim & Burešová Bára TK Orel Telnice (CZ) 1 22(F0)

12 - 13 234 Fridrich Miroslav & Fridrichová
Hedvika

Dance studio Ostrava (CZ) 1 7(F0)

14 216 Hrabina Ondřej & Machytková Martina TK Orel Telnice (CZ) 0 0(F0)

Porota: Dvořák Martin,CZ
Hýžová Marie,CZ
Kubín Martin,CZ
Matoušek Vladimír,CZ
Přádka Radim,CZ
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I nformace Členská základna Soutěže Reprezentace Sekce Média I nzerce Odkazy Kontakty

Obrázek 4.3: Souhrnné výsledky soutěže. Dostupné na . . . 5.
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Výsledky soutěží - Brno Open 2016

20.03.2016 - Brno Open 2016 - Brno

Dospělí-B-STT (počet párů: 14) [postupová soutěž]
Tancoš Filip & Fraňková Kateřina - Dynasit-DSP Kometa Brno (CZ)
Konečné umístění: 1

Kolo Umístění v daném kole Waltz Tango Valčík Slowfox Quickstep

Finále 1 / 5 21114 23115 32155 32115 13414

Semifinále 1 / 9 XXXXX XXXX- XXXXX XXXXX XXXX-

1. kolo 1 / 14 XXXX- XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Porota: Dvořák Martin,CZ
Hýžová Marie,CZ
Kubín Martin,CZ
Matoušek Vladimír,CZ
Přádka Radim,CZ

ZPĚT na zobrazení protokolu soutěže
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I nformace Členská základna Soutěže Reprezentace Sekce Média I nzerce Odkazy Kontakty

Obrázek 4.4: Detailní výsledky soutěže pro konkrétní pár. Dostupné na . . . 6.
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Divize

Divize Počty členů - včetně klubových Počty členů jen v divizi kteří platí

Děti,Jun.I,II Hlavní kategorie Celkem

mládež dospělí ZČP RČP

1 Pražská divize 270 88 517 875 36 12

2 Středočeská divize 128 40 184 352 24 9

3 Jihočeská divize 45 10 29 84 23 16

4 Plzeňská divize 23 10 30 63 16 11

5 Karlovarská divize 28 4 20 52 7 4

6 Ústecká divize 43 10 41 94 8 4

7 Liberecká divize 61 23 42 126 9 7

8 Královehradecká divize 32 27 87 146 4 1

9 Pardubická divize 45 38 146 229 0 0

10 Vysočina divize 30 10 29 69 12 7

11 Jihomoravská divize 134 59 380 573 30 3

12 Olomoucká divize 105 126 158 389 170 8

13 Moravsko-slezská divize 166 70 492 728 50 10

14 Zlínská divize 187 55 120 362 0 0

 1297 570 2275 4142 389 92

Celkem registrováno členů 4142

Počet hobby členů 5

Celkem evidováno členů 4147
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I nformace Členská základna Soutěže Reprezentace Sekce Média I nzerce Odkazy Kontakty

Obrázek 4.5: Seznam divizí. Dostupné na . . . 7.
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Kluby

Klub Počty členů

Děti,Jun.I,II Hlavní kategorie Celkem Platící

mládež dospělí ZČP RČP

1 - 2 TK ASTRA PRAHA 17 5 40 62 62 42

1 - 7 STK PRAHA 35 6 79 120 120 85

1 - 13 TK SPARTA PRAHA 34 1 28 63 63 25

1 - 14 KAT ZBRASLAV 15 2 18 35 35 31

1 - 19 TK MAESTRO 43 19 74 136 136 54

1 - 20 Kst SILUETA PRAHA 15 9 11 35 35 29

1 - 26 TK ÚAMK SPORT AGENCY PRAHA 10 1 0 11 11 3

1 - 27 TŠ Standardklub Praha 4 2 24 30 30 26

1 - 29 Taneční škola Hes, o.s. 1 2 33 36 36 31

1 - 31 TK DanceExpert 4 1 10 15 15 14

1 - 32 Taneční škola Ivy Langerové 17 3 0 20 20 6

1 - 33 Taneční klub Vavruška 16 8 15 39 39 24

1 - 34 COOL DANCE 26 14 63 103 103 71

1 - 35 MZ Dance Team 23 10 59 92 92 65

1 - 36 Taneční klub AMICIA DANCE Praha 0 0 23 23 23 23

1 - 37 Taneční klub TPV 7 3 8 18 18 15

2 - 1 TANEČNÍ ASOCIACE 7 4 78 89 89 16
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Obrázek 4.6: Úryvek seznamu klubů. Dostupné na . . . 8.

v rámci jednotlivých let konání. Lze se tak podívat na soutěže až z roku 2001, který je prv-
ním dostupným rokem. Následně se již dostaneme na seznam soutěží v rámci jednotlivých
měsíců. Ke každé soutěži jsou vždy uvedeny základní informace a jednotlivé soutěže v rámci
jedné akce. Po rozkliknutí konkrétní soutěže (kategorie) se nám zobrazí tabulka s výsledky,
kterou jsem již popisoval v rámci minulého odstavce.

Dalším odkazem v této kategorii je kalendář soutěží. Ten nám umožňuje vyhledat in-
formace o budoucích akcích. Po vyplnění úvodního formuláře se nám zobrazí seznam všech
akcí, které odpovídají zadaným kritériím. Ke každé akci jsou zobrazeny základní informace
a především možnost na zobrazení kompletních propozic. Za tímto odkazem se skrývají
kompletní informace o soutěži. Část takových propozic můžeme vidět na obrázku 4.7.

Nyní je na řadě čtvrtá kategorie odkazů. Ta v sobě ukrývá informace o reprezentaci.
Můžeme se zde podívat například na národní reprezentační týmy nebo si zobrazit výsledky
reprezentace. Zároveň zde je seznam nominací na titulární soutěže.

Další kategorie odkazů jsou sekce, média, inzerce, odkazy a kontakty. Ve všech těchto
částech se nachází především interní a propagační odkazy.

V další části práce nás budou zajímat především informace týkající se jednotlivých členů
svazu. Mezi takové údaje spadá i návaznost členů na jednotlivé kluby a divize. Další velkou
částí budou soutěže a informace o nich. Zajímavé jsou především již ukončené soutěže, které
mají své výsledky a je možné je spojit s konkrétními soutěžícími.

9http://www.csts.cz/cs/KalendarSoutezi/Propozice/5117
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Český svaz tanečního sportu
 

Propozice soutěže

Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem ! na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna propozic označeny

datem změny na konci příslušného řádku.

Seznam přihlášených  Přihlášení na soutěž

Základní údaje o soutěži

Název soutěže COOL DANCE - Jarní cena MČ Praha 12 - 11. ročník

Datum konání 7.5.2016

Místo konání Praha
Kulturní zařízení "Písková"
Písková 126/25
143 00 Praha 4 - Modřany

Pořádané soutěže

Postupové
soutěže:

Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT,
Dospělí-C-LAT

Soutěže tř. E
(hobby):

Jun-I-E-STT (W,T,V,Q), Jun-I-E-LAT (Sa,Ča,Ru,Ji), Jun-II-E-STT (W,T,V,Q), Jun-II-E-LAT (Sa,Ča,Ru,Ji), Dospělí-E-STT (W,T,V,Q),
Dospělí-E-LAT (Sa,Ča,Ru,Ji)
Pozn.: soutěží třídy E se jako sportovci nemohou zúčastnit ti sportovci, kteří v minulosti byli držiteli třídy B a vyšší. Držitelé tříd D a C
se mohou těchto soutěží zúčastnit jen pokud se v posledních 10 letech nezúčastnili jako sportovci taneční soutěže pořádané WDSF
nebo jejími členy. Soutěží třídy E se také nemohou zúčastnit sportovci s platnou soutěžní registrací ČSTS.

Podrobné údaje propozic

Číslo jednací 021609

Soutěžní komisař Divize 2 - Pavel Kojetín - pkojetin@volny.cz

Pořadatel Český svaz tanečního sportu

Spolupořadatel(é) Taneční asociace, MČ Praha 12, ZUŠ Music Art - Fakultní škola Univerzity Karlovy - Pedagogické fakulty, Středočeská divize ČSTS

Smluvní partner Ing. Pavel Kojetín

Odpovědný
zástupce
pořadatele

KOJETÍN Pavel, Ing. - Praha 516

Tel. spojení na
pořadatele

606848636

E-mail pořadatele pkojetin@volny.cz

WWW pořadatele

Vedoucí soutěže MARŠÁLEK Karel - Benešov u Prahy

! Hlavní sčitatel ŽALOUDEK Michal - Čisovice 14.4.2016

Další sčitatelé KOJETÍNOVÁ Martina, Mgr. - Praha 516
MRÁZEK Tomáš - Praha 412

Odborný dozor MACHÁTOVÁ Dana - Kladno 1

Porota KOJETÍN Pavel, Ing. - Praha 516
MARŠÁLKOVÁ Iva, Ing. - Benešov u Prahy
ONDŘEJ Daniel - Kladno 1
SLUKA Pavel - Liberec 1
STANO Tibor, Mgr. - Tábor 2
TARABA Jan, Ing. - Praha 412
ZÍMA Karel - Lovosice 2

Hudební
doprovod

reprodukovaná hudba - TŠ SALTA - Daniel Netušil

Velikost parketu 13,6 x 9,4 m

Termín pro
přihlášení

5.5.2016 21:59:59

Startovné tř. D a E 80 Kč, tř. C 100 Kč za pár a skupinu tanců

Časový
harmonogram

07:30 - otevření sálu
08:10 - porada poroty

Česk y
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harmonogram 08:10 - porada poroty
08:30 - zahájení soutěží
Prezence:
07:30 - 08:10 : Postupová

Jun-I-D-STT, Jun-II-D-STT
09:00 - 09:30 : Postupová

Jun-I-D-LAT, Jun-II-D-LAT
09:15 - 09:45 : Postupová

Obrázek 4.7: Úryvek propozic soutěže. Dostupné na . . . 9.
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Kapitola 5

Návrh systému získávajícího
znalosti z webu ČSTS

V této kapitole se budu věnovat tomu, jak z výše popsaných webových stránek, získat
vhodná data pro další zpracování. Zároveň zde popíšu své vlastní řešení celého procesu od
stažení dat až po dolování.

5.1 Výběr dat a jejich úložiště
Předtím, než začneme s extrahováním dat, tak potřebujeme vědět, co přesně a kam budeme
ukládat.

Začněme slovem “co”. K tomu nám poslouží kapitola 4, kde se věnuji popisu pravidel,
a struktury webu, Českého svazu tanečního sportu. Na tomto základě již můžeme tušit, jaké
informace mohou být pro následný proces zajímavé. Po provedení konceptuální analýzy jsem
identifikoval několik částí webu, které můžeme vidět v tabulce 5.1. Zároveň uvádím

Ve chvíli, kdy již máme jasnou představu o tom, co za data chceme stáhnout, tak nastává
chvíle, abychom si ujasnili i to, kam stažená data uložíme. Na výběr máme z několika
možností, kde každá má své výhody a nevýhody.

Asi tou nejjednodušší na samotné uložení je využití klasických souborů v souborovém
systému. Výhodou tohoto řešení je především fakt, že nepotřebujeme žádné dodatečné apli-
kace ani knihovny. Všechna data jednoduše uložíme přímo na náš pevný disk v nějakém

Sekce Důvod výběru

Detail člena ČSTS sdružuje sportovce, takže základem všeho jsou členové
tohoto svazu.

Divize Členové spadají pod jednotlivé divize, takže potřebujeme
jejich seznam.

Kluby Každý člen svazu může být členem některého z klubů. Po-
třebujeme tedy seznam existujících klubů.

Výsledky soutěží
Nejdůležitější a nejzajímavější část celého webu, která má
návaznost na konkrétní členy, kteří se soutěží účastní nebo
hodnotí.

Propozice Bližší informace o pořádané soutěži.

Tabulka 5.1: Seznam sekcí na webu ČSTS, se kterými bude dále pracováno.
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Název Zdarma URL
MySQL ano www.mysql.com
Oracle ne www.oracle.com/database

Microsoft SQL Server ne www.microsoft.com/. . . 3

PostgreSQL ano www.postgresql.org
IMB DB2 ne www-01.ibm.com/software/data/db2

Tabulka 5.2: Seznam nejznámějších OLTP databázových serverů, které podporují OLAP.

vhodném formátu, kterým může být například XML nebo CSV. Celý proces stažení dat je
tak mnohem jednodušší. Naopak velkou nevýhodou je opačný proces. Pokud budeme chtít
s takto uloženými daty následně pracovat, tak je musíme opět všechna načíst a další práce
s nimi může být mnohem obtížnější. Samozřejmě můžou existovat data, se kterými půjde
i v tomto případě manipulovat bez větších problémů, a proto není možné tento způsob hned
zavrhovat.

Další možností, a tou asi nejčastěji používanou, je využití databáze, do které se všechna
data uloží a následná manipulace s nimi je mnohem jednodušší. Tu nemusíme mít ani na-
instalovanou na vlastním počítači, ale můžeme se k ní připojit vzdáleně. Hlavní nevýhodou
tohoto řešení je fakt, že prvně musíme věnovat čas návrhu databázového modelu a následně
samotné ukládání není tak přímočaré jako v případě, kdy využijeme samostatné soubory.
Ovšem odměnou za toto prvotní nepohodlí, je možnost jednoduše manipulovat se všemi
takto uloženými daty. Databázových řešení je velké množství, ale v zásadě se rozdělují na
dvě základní skupiny podle toho, jakou technologii uložení dat používají. Tou známější,
a častěji používanou, je OLTP1, kterou můžeme nalézt ve všech nejčastěji používaných
databázích. Druhou možností je OLAP2. Tato technologie není tak rozšířená, jako OLTP,
protože vzhledem k jejím omezením na zápis, je využití tohoto řešení mnohem specifič-
tější. Pokud bych měl jmenovat jejich hlavní odlišnost, tak spočívá právě v tom, že zatímco
OLTP je uzpůsobená na paralelní zápis/modifikaci dat od mnoha uživatelů, tak OLAP je
určen pro čtení dat, která byla jednorázově uložena a dále se nemění. Toto řešení se hodí
především pro analýzu dat, kdy nám umožňuje utvářet podstatně komplikovanější dotazy.
Velkou výhodou je také to, že mnoho OLTP systémů umožňuje jejich rozšíření o OLAP
prvky, jako je například datová kostka a podobně. Výčet několika takových nejrozšířeněj-
ších databází je uveden v tabulce 5.2. Každá z těchto databází využívá vlastní jazyk, který
zahrnuje příkazy dialektu standardního jazyka SQL, proto je zapotřebí vybrat databázi
hned na počátku. V opačném případě by se nám mohlo stát, že námi zvolená/vytvořená
aplikace bude mít problém s přechodem na jiný systém.

Jako hlavní úložiště získaných dat jsem si vybral MySQL databázi, protože se jedná
o velice rozšířený systém a odpadá tak problém s neexistujícími knihovnami a podobně.

Jak jsem již zmiňoval, tak v případě databáze je zapotřebí vytvořit databázový model,
který bude následně možné naplnit daty. Na tvorbu tohoto modelu, jsem využil MySQL
Workbench[9]. Tato aplikace umožňuje vizualizovat tvorbu databázového modelu a tím
výrazně ulehčit proces vzniku celé databáze. Kompletní vizualizace celého vytvořeného
modelu je k dispozici v příloze C.

1Online Transaction Processing
2Online Analytical Processing
3www.microsoft.com/cs-cz/server-cloud/products/sql-server
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5.2 Architektura
Nyní již máme vytvořenou databázi a je na čase začít přemýšlet o tom, jak bude vypadat
aplikace, která ji dokáže naplnit daty.

Pojďme si proto připomenout, jaké máme možnosti. V kapitole 2.2 věnující se nástrojům
na extrakci jsem zmínil tři základní přístupy.

První je založený na aplikaci, která běží jako služba na internetu a my nemusíme nic
instalovat. Pokud se ovšem znovu podíváme na strukturu webu a na data, která chceme
ukládat, tak okamžitě zjistíme, že tyto jednoduché nástroje nejsou připraveny na zpracování
takto komplikovaného zdroje.

Druhou možností jsou aplikace, které si nainstalujeme do počítače. Ty oproti jejich
“webovým bratříčkům” zvládnou i složitější operace a často nám i umožní vše uložit přímo
do naší databáze. Ovšem většinou se jedná o placený software a jak jsem již zmiňoval, tak
jejich ovládání nepatří k nejjednodušším.

Třetí a zároveň nejflexibilnější možností jsou samostatné knihovny. Díky jejich počtu
a rozmanitosti dávají uživateli absolutní volnost. Právě proto jsem zvolil cestu, která zna-
mená vývoj vlastní aplikace s podporou externích knihoven. Vzhledem k množství stránek,
které bude zapotřebí navštívit a stáhnout, mi tato varianta přijde jako nejvhodnější.

Při návrhu celého systému jsem bral v potaz především následující faktory:

∙ Odhadovaný počet stránek, které bude zapotřebí zpracovat. Vzhledem k počtu soutěží,
které jsou na webu zaznamenány, se jedná o číslo v řádech několika set tisíc.

∙ Vytížení serverů. Tyto webové stránky nepatří k webům s vysokou návštěvností, takže
ani serverová část velmi pravděpodobně nebude připravena na vysokou zátěž. Pokud
bych se tedy snažil proces stahování urychlit, tak bych velmi pravděpodobně celý web
znepřístupnil a moje aplikace by mohla být brána jako DoS4 případně DDoS5 útok.

∙ Zotavení v případě pádu. Protože nikdy nelze s naprostou jistotou zaručit, že nedojde
k pádu systému, tak je zapotřebí, aby v případě, že se tak opravdu stane, mohlo dojít
k zotavení a systém mohl pokračovat v místě, kde skončil. V opačném případě by bylo
dost nemilé, kdyby těsně před koncem došlo k neočekávané události a celý proces by
musel začít od začátku.

∙ Ovladatelnost. Protože celý proces může běžet delší časový úsek, tak je zapotřebí
mít možnost, jak mu dávat příkazy, které ovlivní jeho fungování i v průběhu běhu
aplikace.

∙ Rozšiřitelnost. Kromě webu Českého svazu tanečního sportu existuje i řada dalších
webů, které obsahují podobné informace. V budoucnu tak může dojít k rozšíření celého
systému o data z jiných zdrojů. Pokud se s tímto faktem bude od začátku počítat,
tak samotné rozšíření již nebude velký problém.

Vzhledem k výše uvedenému jsem se rozhodl, že celý systém rozdělím do více samostat-
ných kroků, které na sobě budou zcela nezávislé. Jejich seznam je následující:

1. Stažení všech stránek na disk v podobě HTML kódu.

4Denial of service
5Distributed denial of service
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Obrázek 5.1: Schema navrženého procesu pro získání a zpracování dat z webu ČSTS.

2. Zpracování staženého obsahu a nahrání do databáze.

3. Sestavení datových sad pro následné dolování.

4. Dolování v před-připravených sadách.

V případě prvních dvou bodů tak vzniknou dvě zcela samostatné aplikace. Jedna bude
mít na starost pouze samotné stažení jednotlivých webových stránek. S takto získaným
obsahem ovšem nebude nijak manipulovat a pouze jej uloží na disk počítače. Druhá aplikace
bude naopak načítat uložený obsah z disku a provede základní čištění a předzpracování dat.
Takto upravený obsah následně uloží do připravené databáze. Celé schéma je znázorněné
na obrázku 5.1.

Rozdělením procesu do dvou samostatných aplikací jsem snížil pravděpodobnost jeho
celkového selhání a zároveň došlo k zjednodušení případného zotavení. Pokud nyní například
dojde k výpadku aplikace ukládající data do databáze, tak tento fakt nijak neovlivní aplikaci
stahující stránky na disk. Vzhledem k času stahování těchto stránek, který bude v řádu
několika dní, to je rozhodně vítaná vlastnost.

Při výběru vhodného programovacího jazyka jsem se rozhodoval především na základě
dvou kritérií. Tím hlavním bylo především to, kolik a jaké knihovny podporuje. Druhé
kritérium bylo založené spíše na subjektivním posouzení toho, jak moc přímočaré bude
psaní celé aplikace. Neboli kolik podpůrného zdrojového kódu bude potřeba na to, aby vše
fungovalo. V obou případech jednoznačně zvítězil jazyk Python. Ten umožňuje maximální
flexibilitu v podporovaných knihovnách a zároveň potřebuje minimum podpůrného kódu.
Zároveň se jedná o jazyk, který je v této oblasti velice rozšířený.

Obě aplikace starající se o část, která má za úkol dostat všechna data do databáze, budou
mít stejný základ. Tím bude kód, který umožní jejich ovládání. Jde především o to, aby bylo
možné zaslat běžící aplikaci příkaz, který umožní bezpečné ukončení činnosti, či pouhému
jeho pozastavení a následné znovuspuštění. Zároveň bude umožňovat definici příkazů, které
budou specifické pro konkrétní aplikaci. Tuto funkcionalitu jsem zajistil pomocí samostatně
běžícího vlákna. To poslouchá na stanoveném portu a v případě, že obdrží nějakou zprávu,
tak jí zapíše do proměnné, která je v pravidelných intervalech kontrolována v hlavní smyčce
programu. Jedná se o jednoduchý systém, který má své omezení, ale s přihlédnutím na
konkrétní aplikaci, je zcela dostačující.

5.3 Extraktor
První samostatnou aplikací/modulem celého systému je část, která provede samotné stažení
obsahu z internetu a uloží jej na lokální disk.
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Jak jsem již zmínil v minulé kapitole, tak je zapotřebí myslet na to, že cílové webové
místo není uzpůsobeno na velký počet požadavků za sekundu. Proto jsem sestrojil aplikaci,
která nepřistupuje na web paralelně, ale pouze sériově po jednom dotazu. Zároveň je možné
nastavit, jak velký časový úsek má uplynout mezi dvěma přístupy. Touto hodnotou tak lze
korigovat případy, kdy aplikace běží na výkonném počítači s velmi rychlým připojením.

Nezanedbatelnou otázkou zůstává, jak bude docházet k ukládání staženého obsahu. Ten
je zapotřebí ochránit před pádem systému a zároveň by měla být možnost průběžného čtení
ze strany druhé aplikace, která bude provádět nahrávání do databáze. Obě podmínky asi
nejlépe splní samostatné soubory. Každá stažená stránka tak bude uložena do samostatného
souboru, který bude hned po jeho uložení možné číst a zároveň nedojde k jeho ztrátě v oka-
mžiku pádu aplikace, protože již bude perzistentně zapsán na pevný disk. Každý soubor
ovšem musí jednoznačně určovat, která konkrétní stránka se v něm nachází. V opačném
případě by mohlo dojít k promíchání hodnot a tím znehodnocení celého procesu. Každý
typ stránky se proto bude ukládat do samostatné složky a soubory v těchto složkách budou
ukládány s názvem v přesně daném formátu. Ten bude složen ze dvou částí. První bude
identifikovat webové místo, ze kterého byla data načtena. V současné chvíli se jedná pouze
o web Českého svazu tanečního sportu, ale jak jsem zmiňoval v předchozí kapitole, tak jeden
z požadavků, který jsem si určil, je rozšířitelnost celého systému. Přidáním tohoto prefixu
zajistím, že v budoucnu nebude docházet k promíchání dat z různých zdrojů. Druhá část
názvu bude obsahovat unikátní číslo, kterým může být například pořadové číslo stránky, či
jiná hodnota, která bude dostatečně unikátní.

Nejdůležitější částí tohoto modulu je ovšem samotné získání požadovaného obsahu
z webu. Pojďme se proto podívat na místa uložení jednotlivých sekcí a na možnosti, jak se
k nim dostat.

Jak si můžeme všimnout v tabulce 5.3, tak k některým sekcím, konkrétně k detailu
člena a k propozicím, je zapotřebí vyplnit formulář sloužící ke specifikaci toho, co chceme
zobrazit. V případě členů jsme tak omezeni pouze na osoby, u kterých známe zařazení
(platící/neplatící člen) a dále jméno, nebo identifikační číslo. Propozice nám zase nedovolí
nahlédnout do minulosti, protože formulář přijímá pouze budoucí datum. Alternativou, jak
se dostat k záznamům o členech, jsou výsledky soutěží. To ovšem není řešení, protože vý-
sledky jsou dostupné pouze do roku 2001. Všichni ti, kteří přestali jezdit na soutěže před
tímto datem jsou tak mimo hru. To by ještě nebyl takový problém, kdyby se nejednalo
o většinu porotců, kteří v současné době hodnotí páry na soutěžích. Pokud se například
podíváme na obrázek 4.3, tak si můžeme všimnout, že seznam porotců neobsahuje odkazy
na jejich detail. Jedná se pouze o jmenný seznam. Přišli bychom tak o propojení mezi po-
rotcem a jeho místem působení a tato informace nemusí být zcela zanedbatelná. Znovu
tak přicházíme o značnou část dat. Naštěstí zde ještě máme adresy jednotlivých stránek.
Již zmiňovaná tabulka 5.3 obsahuje ve třetím sloupečku jejich ukázku. Pozornému čtenáři
určitě neunikne to, že většina sekcí je definována číselným identifikátorem. Tato hodnota
jednoznačně identifikuje konkrétní stránku a manipulací s tímto číslem se tak můžeme po-
hybovat přímo mezi konkrétními stránkami dané sekce a to bez nutnosti využití hlavní
stránky. Tento fakt nám výrazně usnadňuje přístup ke všem datům a to včetně těch v mi-
nulosti. Jsme tak schopni získat i zmiňované propozice soutěží v minulosti. Aby to nebylo
zas tak jednoduché, tak každá sekce má odlišný způsob číslování. Toto číslo tak nemusí
začínat od jedné a ani se nemusí jednat o posloupnost čísel. Nejvýrazněji to je patrné u de-
tailu člena. Tam se používá osmimístné identifikační číslo člena a celá řada je dosti řídká.
Vzhledem k času, který by trvalo navštívení desítek miliónů stránek (k získání údajů o ně-
kolika tisících členů), je nezbytné, aby došlo alespoň k částečnému zúžení intervalu, který
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je nutné projít. Ve všech případech jsem tak manuálně analyzoval jednotlivé posloupnosti
a vytipovával vhodné intervaly k podrobnější analýze. Následně jsem jednoduchým skrip-
tem provedl ověření správnosti každého výběru a to tak, že v definovaném okolí vybraného
intervalu nesmělo dojít k detekci žádné stránky. V případě porušení této podmínky jsem
vhodně upravil interval tak, aby nově nalezený obsah byl zahrnut do výběru. Tento způsob
samozřejmě není stoprocentní, ale vzhledem k situaci, kdy některé sekce nejsou rozumně
dostupné, tak představuje dobrý kompromis. Výsledek této části můžeme vidět v tabulce
5.4.

Předtím, než bude vše plně připravené, nám chybí vyřešit ještě jeden problém. Jak
splnit požadavek na zotavení po pádu? S tím souvisí i otázka, jak zajistit to, aby mohlo
docházet k pravidelnému spouštění aplikace za účelem doplnění nově zveřejněného obsahu.
Oba tyto problémy řeším pomocí dodatečného souboru, který obsahuje průběžné informace
o tom, kde se zrovna dané stahování nachází. Jedná se o vnitřní stav systému, který je
dán především aktuálními pozicemi v intervalech. Jako formát tohoto souboru jsem zvolil
JSON, protože se jedná o dobře čitelný formát, který je možné jednoduše ručně editovat
a tím manipulovat s počátečním stavem systému.

Na závěr bych zmínil ještě jednu malou optimalizaci uložených dat. Jak si můžeme všim-
nout, tak všechny sekce udržují jednotný design celého webu a obsahují záhlaví s hlavním
menu a taktéž zápatí. Je ale zbytečné, aby docházelo k ukládání celé stránky včetně těchto
částí. Z hlediska dalšího zpracování nás zajímá pouze obsah měnící se střední části webu.
Proto jsem využil knihovnu BeautifulSoup[14], o které jsem se zmiňoval v sekci věnované
knihovnám v rámci kapitoly 2.2. Tato knihovna mi umožnila jednoduchým způsobem načíst
HTML strukturu a následně pomocí CSS selektoru vybrat pouze požadovanou část stránky,
kterou následně ukládám do souboru dle vytvořené konvence. Tímto krokem jsem zajistil,
že nedochází k ukládání nadbytečných informací a tím se šetří místo i následný čas pro
další zpracování.

5.4 Předzpracování a uložení dat
Díky předchozímu kroku máme data z webového zdroje uložena na lokálním disku. Při dal-
ším zpracování tak již nejsme závislí na internetovém připojení ani dostupnosti konkrétního
webového místa. Také se již není potřeba ohlížet na výkon externího zdroje. Vše je již pouze
v naší režii, protože žádné externí komunikace již není zapotřebí. Tedy pouze v případě, že
nám databáze běží na stejném stroji, kde budeme provádět zpracování staženého obsahu.

Jak jsem již zmínil v předchozím textu, tak druhá aplikace/modul bude zodpovědný
za ukládání obsahu do databáze. Zároveň provede vyčištění a částečné předzpracování dat.
Všechny stažené informace totiž byly na web nahrávány ručně některým z pracovníků svazu.
To je poznat především u výsledků soutěží, kde nalezení překlepu není žádnou výjimkou.
Stejně tak je poznat, že v prvních několika letech, od zavedení elektronického systému,
docházelo k postupnému sjednocování termínů. To má za následek, že zvláště na začátku
datové sady existuje mnoho různých termínů pro vyjádření stejné informace. Jako příklad
nám může posloužit označení věkové kategorie “Junior I” a soutěže v kombinaci tanců.
V současné době se používá označení “Jun-I-KOMB.”, ale v datové sadě, kromě překlepů
v tomto označení, taktéž najdeme například “Junioři 1”, “Junior-I-kombinace”, “JuniorI-
KOMB.” a mnoho dalšího. Všechny tyto problémy je nezbytné odstranit. V opačném případě
nebude taková datová sada příliš použitelná. Bohužel tento proces nelze příliš automatizo-

6Počet v řadě nenalezených stránek pro uzavření intervalu.
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Sekce Přístup z hlavní stránky Příklad adresy (relativně)

Detail člena

Členská základna →
Evidence členů →

Vyplnění formuláře →
Seznam výsledků →

Detail člena

/cs/Clenove/Detail/18022292

. . .→
Výsledek páru →

Detail člena

Divize Členská základna →
Divize /cs/Divize

Kluby Členská základna →
Kluby /cs/Kluby

Souhrn soutěže

Soutěže →
Výsledky soutěží →

Výběr roku →
Výběr měsíce →
Souhrn soutěže

/cs/VysledkySoutezi/Soutez/3603403

Výsledek páru
. . .→

Souhrn soutěže →
Výsledek páru

/cs/VysledkySoutezi/Par/342972

Propozice

Soutěže →
Kalendář soutěží →

Vyplnění formuláře →
Propozice

/cs/KalendarSoutezi/Propozice/5117

Tabulka 5.3: Možnosti přístupu k jednotlivým sekcím.

Sekce Začátek intervalu Přesah6

Detail člena
10100000

100111183000
18199293

Detail divize 0 11
Detail klubu 0 11

Souhrn soutěže 2100000 1411
Výsledek páru 0 1111

Propozice 3000 111

Tabulka 5.4: Seznam nalezených intervalů pro jednotlivé sekce.
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vat. Jedinou možností je vytvoření detektoru nekorektně zadaného stavu a následná ruční
korekce. Vzhledem k celkovému množství dat, které bylo zapotřebí zpracovat, se jednalo
o časově velmi zdlouhavou část celého procesu. Ne vždy se ovšem povedlo korekci provést.
V některých případech tak muselo dojít k zahození takového záznamu.

Další operace, která je zcela nezbytná, je spárování konkrétních záznamů. Tento problém
jsem z velké části vyřešil vhodným pořadím zpracování jednotlivých sekcí. To jsem zvolil
následovně:

1. Načtení seznamu divizí.

2. Načtení seznamu klubů.

3. Načtení členů svazu a provedení spárování s konkrétním klubem, divizí, výkonnostní
třídou atd.

4. Načtení propozic soutěží.

5. Načtení výsledků jednotlivých párů a provedení spárování s konkrétní soutěží, kolem,
porotcem atd.

6. Načtení souhrnných výsledků soutěže do již částečně vyplněné struktury z předchozího
kroku.

Poslední dva kroky jsou záměrně takto prohozeny, jelikož informace ze souhrnné stránky
jsou součástí tabulky obsahující konkrétní páry a na uložení záznamu do této tabulky je
zapotřebí znát ID obou tanečních partnerů, které lze zjistit až na výsledcích pro konkrétní
pár. Naopak všechny informace o soutěži jsou dostupné na obou místech. Lze tak do data-
báze vložit veškeré hlavní informace a v následujícím kroku je již pouze doplnit o zbytek,
který je dostupný na souhrnu soutěže. K tomu, aby bylo možné vždy doplnit informace
do správného záznamu využívám toho, že jako ID v jednotlivých tabulkách používám hod-
noty, které identifikují konkrétní soubor. Jak již víme, tak tato čísla jsou schodná s čísly
používanými na webu. Pokud je tedy na některé stránce odkaz na další část, tak hodnotu
z tohoto odkazu lze použít pro identifikaci řádku v tabulce. Stejný princip používám pro
párování všech záznamů, u kterých je to možné. Bohužel se ale může stát, že daný odkaz
chybí. To se stává především v případě, že se jedná o zahraniční taneční pár, který nemá
identifikační číslo českého svazu. Tento problém řeším tak, že takto nalezenou osobu při-
dám do tabulky členů a vygeneruji jí vlastní identifikační číslo, které je vybráno z intervalu,
který není používán českým svazem. Konkrétně používám devítimístná čísla, zatímco ČSTS
má identifikátory o délce osmi číslic. Případné budoucí kolize tak jsou naprosto minimální.
Při dalším výskytu stejné kombinace jména, příjmení a státu počítám s tím, že se jedná
o stejnou osobu a dojde ke spárování s již vytvořeným záznamem. Dalším místem, kde není
odkaz, který by bylo možné použít, je seznam porotců. Ti, jak jsem již zmínil, nejsou spá-
rováni s jejich členskými kartami. Páruji je proto podobným způsobem jako ostatní osoby,
které neobsahují odkaz a to na základě jejich jména, příjmení a státu. V případě, že se jedná
o zahraničního porotce, tak opět dojde k vytvoření nového záznamu v tabulce se členy. Na
rozdíl od jiných případů se ovšem u porotců může stát, že na základě jména a příjmení
bude nalezeno více kandidátů. Tento problém řeším tak, že vyberu první nalezený výskyt.
Dopouštím se tím sice drobné nepřesnosti, ale důležité je, že takovýto porotce bude vždy
mapován na stejnou osobu a ve většině případů se navíc bude jednat o osobu správnou.
Pokud by nedocházelo k výběru stále stejných osob, tak by nebylo možné sledovat všechny
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hodnocení konkrétního porotce, protože by hodnocení udělené jednou osobou bylo rozloženo
mezi více záznamů.

V okamžiku, kdy dojde ke zpracování načteného souboru (ať již korektním zápisem do
databáze nebo přeskočením z důvodu neschopnosti jeho zpracování), se stává tento soubor
nadbytečný. Proto jej okamžitě smažu. Kromě toho, že tím uvolňuji místo na pevném
disku, tak tento přístup zároveň řeší problém, jak obnovit systém po pádu. Pokud totiž
dojde k pádu systému, tak stačí aplikaci pouze znovu spustit a ona začne zpracovávat první
soubor v pořadí, kterým bude ten, u kterého se skončilo. Aplikace je tak bez problémů
schopná zpracovávat i nově stažená data, protože se opět jedná pouze o další soubory
v pořadí. Jediné, co je zapotřebí dodržet, je pořadí zpracovávání jednotlivých typů stránek,
které jsem uvedl výše. Jak již víme, tak každý takový typ má vlastní složku a pro zajištění
tohoto pořadí, je v aplikaci napevno nastavené jejich pořadí.

Vzhledem k mému požadavku na jednoduché rozšíření o další webové zdroje, dojde po
načtení každé složky k postupnému výběru všech podporovaných zdrojů na základě prefixu
souboru. Případné rozšíření tak bude obnášet pouze definici jedné třídy, která bude provádět
zpracování konkrétních typů stránek.

Postup samotného zpracování jednotlivých typů stránek je následující. V prvé řadě vy-
užívám již zmíněnou knihovnu BeautifulSoup[14], která provede načtení HTML struktury.
V následujícím kroku postupně z této struktury načítám jednotlivé části pomocí selek-
torů. U prvků náchylných na nepřesnosti, jako jsou například překlepy, dochází k převodu
na správný tvar pomocí definovaných převodních tabulek. V případě čísel, či jiných hod-
not, které nemají přímo definované převodní tabulky, dochází ke zformátování na základě
konkrétního případu. Takto standardizovaný tvar je pak dále zpracován a následně pro-
chází kontrolou na existenci položky v databázi. V případě, že daný záznam již existuje, je
okamžitě vráceno ID takového záznamu. V opačném případě dojde k zápisu do databáze
a vrácení ID na nově vytvořený záznam. Následně může docházet k dalším operacím, jako
je například párování konkrétních záznamů a podobně. Pro samotnou práci s databází po-
užívám knihovnu PyMySQL[1]. Ta využívá transakcí. Po samotném zápisu tak ještě nejsou
data zcela uložena. Vše se uloží až ve chvíli, kdy dojde k potvrzení, že vše proběhlo v po-
řádku a všechny provedené operace opravdu chceme provést. Tím je zajištěno, že v případě
pádu aplikace v průběhu zpracování jedné stránky, nedojde k nekonzistencím a bude možné
danou stránku začít zpracovávat od začátku.

5.5 Dolování v datech
Pojďme si udělat menší rekapitulaci. Již jsme vytipovali zajímavé informace na cílovém
webu, připravili jsme si na ně úložiště, provedli jejich stažení a nahrání na připravené
místo. Dostáváme se tedy k poslední fázi celého procesu, kterým je samotné dolování.

Začněme zlehka. Už jenom to, že máme naplněnou databázi daty, je vzhledem k situaci
úspěch a samotné dotazy nad touto databází nám mohou přinést spoustu nových informací,
o kterých jsme dříve mohli pouze spekulovat. Jednou z nich může být například informace
o počtu soutěží, které spolu partneři absolvují do chvíle, než dojde k jejich rozpadu. U párů,
které spolu dosud tancují, se bude jednat o počet dosud absolvovaných soutěží. Tato statis-
tická informace není nikde dostupná a přitom její výpočet je, v případě existující databáze,
naprosto jednoduchý. SQL dotaz, který tuto hodnotu zjistí je následující:

SELECT AVG( pocet ) AS prumer
FROM (
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SELECT COUNT( coup l e s . Competition_ID ) AS pocet
FROM coup l e s
GROUP BY Man_ID, Woman_ID) AS pocty ;

Po spuštění tohoto kódu nám databáze vrátí sloupec s názvem “prumer”, ve kterém
bude jediná hodnota oznamující, že průměrný počet soutěží do rozpadu páru je 7,65. Toto
číslo není příliš vysoké, ale vzhledem k tomu, že zahrnuje absolutně všechny páry, které
vyrazily od roku 2001 na českou soutěž (včetně cizinců), tak se příliš velké číslo očekávat
nedá. Například mnoho hobby párů navštíví pouze několik málo soutěží a všichni cizinci
rozhodně neabsolvují pouze české soutěže. Pokud bychom chtěli odfiltrovat tyto vlivy a brát
pouze páry, které jsou standardními členy svazu, tak stačí přidat podmínku, která nezahrne
páry, kde některý z partnerů má vygenerované identifikační číslo od naší aplikace a nikoliv
od samotného svazu. Tato úprava vypadá následovně:

SELECT AVG( pocet ) AS prumer
FROM (

SELECT COUNT( coup l e s . Competition_ID ) AS pocet
FROM coup l e s
WHERE Man_ID<100000000 AND Woman_ID<100000000
GROUP BY Man_ID, Woman_ID) AS pocty ;

Tentokrát bude odpověď na náš dotaz značně odlišná. Místo původních 7,65 se dostá-
váme na hodnotu 22,3. Důvod je zřejmý. Zatímco cizinci se většinou zúčastní pouze něko-
lika jednotek soutěží, tak český pár, který má podstatně kratší dojezdovou vzdálenost, toho
zvládne podstatně více. Navíc nesmíme zapomenout, že například juniorské páry často vy-
užívají možnost tančit ve více věkových kategoriích. Není výjimkou, že takový pár nastoupí
i na 4 soutěže v jeden jediný den.

Podobných dotazů na databázi můžeme mít obrovské množství a vzhledem k nedostup-
nosti ucelených informací je velmi pravděpodobné, že se tak dozvíme velké množství nových
a zajímavých znalostí.

Pojďme se ale teď posunout o něco dále a začněme dolovat. K tomu budeme potřebovat
nástroj, který nám tuto práci usnadní. Několik takových jsem zmínil v rámci kapitoly 3.1,
která se věnuje nástrojům na dolování v datech. Mě osobně se asi nejvíce zalíbil nástroj
RapidMiner[11]. Tento nástroj zvládne načítat data přímo z databáze, ale zároveň nám
umožňuje předpřipravit datové sady. Ty jsou při opakovaném používání podstatně výhod-
nější, protože nemusí docházet k neustálé komunikaci s databází a konverzí na správný
formát. Všechny tyto úkony se provedou pouze jednou při vytvoření sady a následně již
ne. Jednu datovou sadu můžeme vytvořit například z dat, která získáme spuštěním tohoto
dotazu:

SELECT *
FROM ‘ compet i t ions ‘ , ‘ couples ‘ , ‘ c a t e g o r i e s ‘
WHERE compet i t i ons . Category_ID=c a t e g o r i e s . Category_ID

AND compet i t i ons . Competition_ID=coup l e s . Competition_ID ;

Výsledkem bude množina dat obsahující informace o všech souhrnných výsledcích párů,
včetně podrobností o jednotlivých soutěžích, jako je například věková kategorie a podobně.
Takováto sada lze použít na velké množství různých úloh. Jako první si s ní můžeme zkusit
zodpovědět nějaký složitější dotaz, na který již samotný jazyk SQL nestačí. Jedním z nich
může být například následující otázka. Kolik soutěží je průměrně zapotřebí absolvovat k zís-
kání vyšší výkonnostní třídy? Ač se otázka může zdát jednoduchá, tak odpověď na ní, již
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příliš jednoduchá není. Na rozdíl od těch předchozích nám již nebude stačit pouhý dotaz do
databáze a dokonce nestačí ani existující prvky v dolovacím nástroji. Hlavní důvod, proč
tomu tak je, spočívá v dodatečné logice, která musí správně spočítat počet soutěží, které
daná osoba navštívila, než získala vyšší třídu. Tento dodatečný prvek musí brát v potaz, že
v některých třídách se může jedna osoba objevit vícekrát. Jak jsem totiž zmiňoval v kapi-
tole 4, tak pár si může svou výkonnostní třídu dobrovolně snížit, ale především o ní může
přijít ve chvíli, kdy nesplní podmínky setrvání. Tento nedobrovolný akt se děje poměrně
často a tak je nezbytné s ním počítat. Dále se musí brát do úvahy i to, že pár získává vyšší
třídu pouze pro jeden typ tanců. Pokud tedy soutěží jak ve standardních, tak latinskoame-
rických tancích, tak získá stejnou třídu dvakrát a to v různou dobu. Abych všechnu tuto
dodatečnou logiku mohl zpracovat, tak jsem využil možnosti rozšířit RapidMiner o externí
moduly. Konkrétně jsem vybral modul podporující skriptování v jazyce Python. Díky němu
je možné vytvořit vlastní prvek, který provede nezbytné specifické výpočty, ale protože se
jedná pouze o jeden krok celého procesu, tak pro všechny ostatní operace je již možné vy-
užít existující “krabičky”. Kompletně celý namodelovaný proces můžeme vidět na obrázku
5.2.

Pojďme si nyní celý tento proces projít. Na samém začátku je zapotřebí načíst data.
Z nich se následně vyberou pouze sloupce, které pro dané dolování dávají smysl. Pro tento
konkrétní případ jsem vybral sloupce uchovávající následující hodnoty:

∙ ID výkonnostní třídy dané soutěže

∙ ID nově získané výkonnostní třídy

∙ ID typu tanců

∙ ID věkové kategorie

∙ ID páru

∙ ID partnera

∙ ID výkonnostní třídy soutěže

Důvod, proč jsem vybral pouze ID partnera je ten, že nositelem výkonnostní třídy je
právě partner a tak nás bude zajímat právě on a to bez ohledu na to, jakou má aktuálně
partnerku. ID páru pak vybírám pouze proto, že se jedná o číslo, které postupem času roste
a lze tak použít k řazení toho, jak šly dané soutěže za sebou.

Jako další fáze nás čeká odfiltrování osob, které mají vygenerované ID od naší aplikace.
Jedná se o stejný krok, který jsem provedl i v případě jednoho z SQL dotazů, a je zamě-
řený na odstranění hobby a zahraničních párů, které nás v tomto případě opět nezajímají.
Dále nás nezajímají všechny soutěže nejvyšší výkonnostní třídy, protože zde již není možné
dalšího postupu.

Dostáváme se k nejdůležitějšímu kroku, který provede samotný výpočet. Ten je, jak
jsem již říkal, zapsán v jazyce Python a zdrojový kód vypadá následovně:

1 import pandas
2 def rm_main( data ) :
3 groups = data . groupby ( [ "Man_ID" , " Dance_type_ID " ] , s o r t=False )
4 newData = [ ]
5 for name , group in groups :
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6 sortedGroup = group . sor t_va lues ( " Couple_ID " )
7 i = 0
8 for _, row in sortedGroup . i t e r r o w s ( ) :
9 i += 1

10 i f not pandas . i s n u l l ( row [ " New_class_ID " ] ) :
11 i f i >= 5 :
12 newData . append ( [ int ( row [ "Man_ID" ] ) ,
13 int ( row [ " Category_ID " ] ) , int ( i ) ,
14 int ( row [ " New_class_ID " ] ) , int ( row [ " Couple_ID " ] ) ,
15 int ( row [ " Age_category_ID " ] ) ,
16 int ( row [ " Dance_type_ID " ] ) ] )
17 i = 0
18 attempts . append ( tmpAttempts )
19 data1 = pandas . DataFrame ( newData , columns=[ " Person_ID " ,
20 " Category_ID " , " Count " , " New_class_ID " , " Couple_ID " ,
21 " Age_category_ID " , " Dance_type_ID " ] )
22 return data1

Jak si můžeme všimnout, pro práci s daty se využívá knihovna Pandas[3], kterou jsem
již zmiňoval v části 3.1.2 věnující se knihovnám vhodných na dolování. Samotný výpočet je
rozdělený do několika částí.

Nejprve se přijatá data, na řádku tři, seskupí podle ID partnera a následně podle typu
tance. Tím získám skupiny, kde každá obsahuje všechny soutěže jednoho člověka v dané
kategorii tanců. Na řazení těchto skupin nám nezáleží. Naopak záleží na seřazení prvků
uvnitř každé skupiny. To se děje na řádku šestém, kde dochází k vzestupnému seřazení
všech řádků podle ID páru. Čím větší toto číslo je, tím později se daná soutěž konala.
Dostáváme tak posloupnost soutěží tak, jak šly v čase. Každý řádek pak stačí zkontrolo-
vat na přítomnost záznamu v kolonce oznamující novou třídu. Tato kontrola probíhá na
řádku desátém zdrojového kódu. Pokud došlo k nalezení takového záznamu, tak hned na
následujícím řádku kontroluji, zda bylo napočítáno alespoň pět soutěží. Tato podmínka zde
je proto, že minimální počet soutěží, které musí pár absolvovat je pět. Toto číslo vychází
z toho, že je zapotřebí pět finálových umístění a ta lze nejdříve získat po pěti soutěžích.
Tento fakt explicitně ověřuji proto, že datová sada začíná rokem 2001 a nezahrnuje tak
situace, kdy došlo k získání nějakého finálového umístění před tímto datem.

Po dokončení výpočtu již stačí jen výsledná data upravit do lépe čitelné podoby. Tím
mám namysli především záměnu číselných hodnot za odpovídající text. Tuto substituci
provádím pro následující položky:

∙ ID typu tance

∙ ID kategorie

∙ ID výkonnostní třídy

∙ ID věkové kategorie

Ve všech těchto případech dochází k záměně ID za konkrétní textovou reprezentaci, která
je načtena z odpovídající tabulky v databázi. Poté již zbývá pouze vybrat sloupce vhodné
k zobrazení a seřadit je tak, aby se výsledky dobře četly. Pokud se ovšem vrátíme k samotné
otázce, na kterou jsme hledali odpověď, tak nás příliš nezajímají výsledky pro konkrétní
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Obrázek 5.2: Schema procesu na zpracování vybraného dotazu.

osoby, ale souhrnné čísla pro celou datovou sadu. Ty nalezneme v dolní části obrázku 5.3,
kde je zachycen sloupec s vypočítaným počtem soutěží, které bylo zapotřebí absolvovat, aby
pár získal vyšší třídu. Jednou z položek je i průměr hodnot uložených ve sloupci, který je
18,26. V průmětu je tak na získání vyšší výkonnostní třídy zapotřebí absolvovat 19 soutěží.

Již jsme se seznámili s prostředím našeho dolovacího nástroje a je na čase se pustit do
samotného dolování. Pro tento účel jsem si vybral úlohu, která vytvoří model dat schopný
predikce výsledného umístění páru na soutěži. Výsledný proces, který ilustruje možné řešení
takového systému je vidět na obrázku 5.4. Jako vstup jsem použil datovou sadu z před-
chozího příkladu. Ta obsahuje všechny potřebné informace, ale taktéž sloupce, které nejsou
potřeba. Proto jako první krok celého procesu vyberu pouze atributy, se kterými budu dále
pracovat. Jejich seznam je následující:

∙ ID soutěže

∙ Počet párů účastnících se soutěže

∙ Získané finále

∙ Získaný počet bodů

∙ Výsledné umístění páru

42



10.209
Deviation

18.262
Average

117
Max

5
Min

Open chart

0IntegerCount

Dospělí (4888), Junioři II (1798), ...[9 more]
Values

Dospělí (4888)
Most

Senioři IV (0)
Least

0PolynominalAge

LAT (4157), STT (3231), ...[1 more]
Values

LAT (4157)
Most

KOMB (161)
Least

0PolynominalDances

Dospělí-D-LAT (1001), Dospělí-C-LAT (792), ...[166 more]
Values

Dospělí-D-LAT (1001)
Most

TL-Senioři-STT (0)
Least

0PolynominalCategory

152529.472
Average

328239
Max

982
Min

0IntegerCouple_ID

12654788.172
Average

18088021
Max

10100394
Min

0IntegerPerson_ID

Obrázek 5.3: Tabulka se shrnujícími hodnotami pro výstup procesu.
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Obrázek 5.4: Schema procesu na predikci výsledků soutěží.
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∙ ID partnera

∙ ID partnerky

∙ ID nově získané výkonnostní třídy

∙ ID výkonnostní třídy soutěže

∙ Celkový počet finálí po soutěži

∙ Celkový počet bodů po soutěži

∙ ID typu soutěže

V dalších dvou krocích převádím výsledné umístění páru do číselné podoby. V databázi je
uchovávané jako řetězec, protože existují dělené pozice. Jednou takovou může být například
umístění 8-9. To znamená, že daný pár má výsledné hodnocení shodné s jiným párem a proto
se dělí o obě místa (v tomto případě o osmé a deváté). Abych žádný pár nepoškodil, tak
u všech provedu nahrazení tohoto sdíleného umístění za nejlepší hodnotu. V tomto případě
by došlo k výběru čísla osm. Ve chvíli, kdy tento řetězec obsahuje pro každý pár již pouze
jedno číslo, může dojít k převedení tohoto řetězce na numerickou hodnotu. Protože možných
umístění je velké množství, tak je zapotřebí snížit počet tříd, do kterých bude prováděna
klasifikace. Proto seskupuji výsledné umístění do následujících tříd:

∙ 1. - 6. místo

∙ 7. - 15. místo

∙ 16. - 30. místo

∙ 31. - 50. místo

∙ 51. - ∞. místo

Postupné zvětšování rozsahu jsem zvolil proto, že na nižších pozicích je pořadí podstatně
méně jednoznačné a zároveň ani tolik důležité. Protože umístění je právě to, co chceme pre-
dikovat, tak v dalším kroku dojde k označení tohoto sloupce značkou “label”, která říká,
že tento atribut je tím hlavním. V dalším kroku provádím filtraci dle několika atributů.
V prvé řadě vybírám pouze páry, kde oba partneři mají ID přidělené od ČSTS. Jedná se
o stejný filtr, který jsem použil již v předchozích příkladech. Dále omezuji soutěže pouze
na jeden typ. Tím zaručuji, že páry byly hodnoceny stejným způsobem a nedocházelo tak
k jinému způsobu vyhodnocení. Zvoleným typem jsou postupové soutěže, protože jich je
jednoznačně největší počet. Pro případ, že z nějakého důvodu nedošlo k načtení hodnot
celkového počtu bodů a finálí, odstraňuji všechny záznamy, kterým některá z těchto hodnot
chybí. Jako poslední filtruji výkonnostní třídu. Důvodem je především fakt, že poslední dvě
třídy mají převážně speciální soutěže, kterých není velký počet, ale zato se v nich často
objevují okrajové případy, které kazí predikci u nižších soutěží. Dalším krokem v celém
procesu je generování nových atributů. Konkrétně vytvářím atribut, který obsahuje infor-
maci o počtu bodů, které měl daný pár před soutěží a do druhého nového sloupce ukládám
počet finálí před soutěží. Obě tyto hodnoty spočítám na základě znalosti počtu získaných
bodů/finálí na dané soutěži a výsledného stavu po jejich započtení. Následujícím krokem
je opět skript v jazyce Python, který vypadá následovně:
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1 import pandas
2 import numpy as np
3
4 def rm_main( data ) :
5 groups = data . groupby ( [ " Competition_ID " ] , s o r t=False )
6 oponentsPoints = {}
7 for name , group in groups :
8 po in t s = [ ]
9 for _, row in group . i t e r r o w s ( ) :

10 po in t s . append ( int ( row [ " o ld_points " ] ) )
11 oponentsPoints [ name ] = np . mean( po in t s )
12 data [ " points_average " ] = data [ " Competition_ID " ]
13 .map( oponentsPoints )
14 return data

Jeho úkolem je spočítat průměrný počet bodů, které mají jednotlivé páry před začátkem
soutěže. Skript funguje tak, že provede seskupení záznamů po jednotlivých soutěžích (řádek
číslo pět). Následně vytvoří seznam obsahující body všech účastníků dané soutěže (řádek
číslo deset). Poté se spočítá průměr z hodnot uložených ve vytvořeném seznamu (řádek
číslo jedenáct). V posledním kroku dojde k navázání nových hodnot na stávající data přes
atribut “Competition_ID” (řádek číslo dvanáct). V dalším kroku celého procesu provádím
diskretizaci některých atributů. Konkrétně to jsou následující:

∙ Průměrný počet bodů před soutěží (10 košů)

∙ Počet bodů daného páru před soutěží (100 košů)

∙ Počet párů účastnících se soutěže (12 košů)

Jednotlivé parametry diskretizace jsem určil experimentálně s využitím prostředků pro
grafickou reprezentaci dat dostupnou v nástroji RapidMiner. Předposlední zapojený blok
provádí výběr atributů, které budou použity k vytvoření modelu. Jako nejlepší se ukázala
následující kombinace:

∙ Výsledné umístění páru

∙ Počet bodů daného páru před soutěží

∙ Počet finálí daného páru před soutěží

∙ Počet párů účastnících se soutěže

∙ Průměrný počet bodů před soutěží

Posledním prvkem v celém procesu je samotné vytvoření modelu a jeho ohodnocení.
To provádí blok “Validation”, který v sobě obsahuje dvě části. První provede natrénování
modelu pomocí algoritmu Naive Bayes[13] a v druhé části otestuje, jak dobře daný model
funguje. Tento blok také zajišťuje rozdělení datové sady na trénovací a testovací část kde
testování probíhá postupně na více blocích a za celkový výsledek je označena průměrná
hodnota ze všech provedených pokusů.

Pokud provedeme spuštění namodelovaného procesu, tak jako výsledek dostaneme ta-
bulku 5.5. Tou nejdůležitější hodnotou je “Chyba klasifikace”, která říká, jak moc velké
chyby se daný model dopouští. V tomto případě dochází k chybnému přiřazení výsledného
umístění ve 32,72% pokusů. Blíže se na tento výsledek podíváme v následující kapitole.

45



Chyba klasifikace: 32.72% +/- 0.41% (mikro: 32.72%)
`````````````̀Predikce

Skutečnost 1-6 7-15 16-30 31-50 51-∞ Precision

1-6 67019 17220 1186 23 0 78.43%
7-15 32581 57604 6333 23 1 59.67%
16-30 1518 5102 8359 418 0 54.29%
31-50 33 88 313 431 20 48.70%
51-∞ 2 2 10 11 1 3.85%
Recall 66.26% 71.99% 51.60% 47.57% 4.55%

Tabulka 5.5: Výsledné hodnoty modelu na predikci umístění párů v soutěži.
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Kapitola 6

Zhodnocení výsledků

V předchozí kapitole jsem se věnoval vytváření datové sady, kterou lze použít pro dolování
v datech a ukázce konkrétního použití. Zaměřme se nyní na výstup posledních dvou ukázek.

První ukázka v programu RapidMiner obsahovala složitější dotaz, na který již nebylo
možné odpovědět čistě pomocí SQL dotazu.

Konkrétně se jednalo o následující otázku. Kolik soutěží je průměrně zapotřebí absol-
vovat k získání vyšší výkonnostní třídy? Po spuštění namodelovaného procesu jsme získali
hodnotu 18,26. Je toto číslo velké nebo malé? Pokud se zamyslíme nad celým fungováním
tanečního sportu, tak zjistíme, že se jedná o celkem očekávanou hodnotu. Toto tvrzení
je založené především na několika hlavních faktech. Prvním důležitým faktorem je počet
účastníků na jednotlivých soutěžích. Ten poslední dobou relativně klesá a najít soutěž, na
které by bylo přihlášeno více jak 30 párů již není zas tak jednoduché. Tato skutečnost má
velký dopad na počet bodů, které si jednotlivé páry odváží ze soutěže. Tím se oddaluje
i dosažení potřebné 200 bodové hranice, která posouvá pár do vyšší výkonnostní třídy. Po-
myslné minimum v podobě pěti soutěží je tak v poslední době čím dám tím nedosažitelnější.
Pár tak musí nastoupit na podstatně více soutěží a kumuluje si finálová umístění, která již
nepotřebuje. Naopak je zde druhý extrém, který se ovšem v průběhu let příliš nemění, a tím
jsou páry, které nejsou schopny získat dostatečný počet umístění a pravidelně se umísťují na
konci soutěžní tabulky. Tyto páry se dostatečným počtem pokusů dostanou přes pomyslnou
hranici 200 bodů, ale stejně nepostoupí, protože na svém kontě nemají žádné finále. Dalším
problémem je to, že v páru jsou dvě osoby, které spolu musí být sehrané. Pokud se takový
pár rozpadne, tak obnova výkonnosti s novým tanečním partnerem vyžaduje čas. Dochází
tak k propadu hodnocení a tím prodloužení pobytu v dané třídě. Podobný problém je vý-
konnost sama o sobě. Pokud pár přestane na několik dní trénovat, tak se to velmi rychle
projeví na výsledcích. Kombinace všech těchto faktorů výrazně prodlužuje počet soutěží,
které pár musí absolvovat a proto je také získaná hodnota podstatně vyšší, než teoretické
minimum. Podrobnější obrázek o tomto výsledku si můžeme udělat z krabicového grafu,
které je vidět na obrázku 6.1. Zajímavostí jsou především odlehlé hodnoty, které dosahují
až 117 soutěží v jedné výkonnostní třídě.

Druhý proces, který se již věnoval dolovací úloze, byl model schopný predikovat výsledky
soutěží na základně několika základních atributů. Při validaci tohoto modelu vyšla najevo
chyba klasifikace o velikosti 32,72%. Tato hodnota se zdá být poměrně vysoká. Na druhou
stranu se jedná o ilustrační příklad dolovací úlohy, který využívá pouze jednoduší parametry
a procesy. Určitě se tak nejedná o nejlepší možný výsledek, kterého by bylo možné na těchto
datech dosáhnout. Velká část používaných hodnot je totiž velmi proměnlivá. Především
hodnocení, se kterým pár vstupuje do soutěže, je značně nespolehlivé, protože nezahrnuje
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Obrázek 6.1: Krabicový graf znázorňující počet absolvovaných soutěží do získání vyšší vý-
konnostní třídy vzhledem k typu tanců. (Modrá: STT, Zelená: LAT, Červená: KOMB.)

možnost rozpadu páru, delší tréninkové/soutěží pauzy a mnoho dalších vlivů, které celý
model znepřesňují. Stejně jako v předchozím případě mají vliv na výsledek i páry, které
jsou v jedné třídě příliš dlouho. Podobně páry, které jsou od začátku podstatně lepší, než
jejich konkurence. To se nejčastěji stane v případě, kdy pár spadl z vyšší výkonnostní třídy
a chce se opět vrátit. Nastupuje tak do soutěže bez bodů a finálí, ale soutěž bez problémů
vyhraje. Pokročilejší dolovací proces by tak musel podchytit všechny tyto a další případy
ovlivňující přesnost modelu a vhodným způsobem je zpracovat. To již ovšem překračuje
rámec této práce.
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Kapitola 7

Závěr

V rámci této práce jsem se věnoval možným přístupům a nástrojům pro extrakci obsahu
uloženého na webovém zdroji a jednotlivé nástroje jsem rozdělil do několika kategorií podle
způsobu použití. Zároveň jsem poukázal na výhody a nevýhody jednotlivých přístupů včetně
případných nedostatků, či předností konkrétních řešení. V rámci následující části jsem pro-
vedl podobné zhodnocení vzhledem k nástrojům, které je možné využít k analýze dat a zá-
roveň jsem popsal princip a využití procesu dolování dat. V poslední studijní části jsem se
zaměřil na web, který ve zbytku práce využívám pro ukázku získávání znalostí z veřejného
webového zdroje. Tím je webová prezentace Českého svazu tanečního sportu. Vzhledem
k ne příliš velké povědomosti o pravidlech a způsobech fungování tohoto sportu jsem věno-
val jednu část základnímu popisu celého systému a to s ohledem na následný text, který
očekává znalost principů tohoto sportu. Dále jsem se v této práci věnoval rozboru zmíněného
webu a analýze procesu stažení a uložení dat z tohoto místa.

Hlavní problémy spočívaly především v časové náročnosti celého procesu. To bylo způ-
sobeno především tím, že zvolené webové stránky nejsou připraveny na velký objem dotazů
a mohlo by tak dojít k ohrožení stability a dostupnosti celého webu. Součástí této práce je
taktéž popis a implementace mého aplikačního řešení, které zajišťuje přenos dat z webového
místa do databáze. Princip tohoto řešení spočívá v postupném stahování HTML kódu jed-
notlivých stránek a následná extrakce dat z takto připraveného obsahu a uložení do relační
databáze. Velkým problémem celé extrakce byla především kvalita dat. Vzhledem k tomu,
že obsah na tomto webu je přidáván manuálně, tak bylo zapotřebí vyřešil velké množství
překlepů a jiných nedostatků, které se v celé sadě objevily. V posledním oddílu jsem se pak
věnoval problematice využití nově získaných dat. Prvně jsem ukázal výhody, které přináší
nová datová sada uložená v databázi. Následně jsem za pomocí programu RapidMiner uká-
zal jeden složitější dotaz nad těmito daty a taktéž jsem vytvořil jeden ilustrační příklad
dolování v datech získaných z vybraného webového místa. V poslední části tohoto textu
jsem provedl zhodnocení dosažených výsledků.
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Příloha A

Obsah CD

∙ Schema databáze.

∙ Zdrojový soubor s modelem databáze do programu MySQL Workbench.

∙ Inicializační skript s práznou databází.

∙ Inicializační skript s již naplněnými tabulkami.

∙ Dataset do programu RapidMiner.

∙ Ukázkové procesy do programu RapidMiner.

∙ Zdrojové kódy vytvořených aplikací.

∙ Zip soubor se všemi staženými stránkami z webu.

∙ Elektronická verze tohoto dokumentu
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Příloha B

Manuál

Složka se zdrojovými kódy obsahuje tři podsložky a jeden skript s názvem “start.py”.
Všechny zdrojové kódy jsou napsány v Python 3.5. Pro získání nápovědy stačí použít pa-
rametr “-h”.

B.1 Stahování dat z webu
Pro spuštění skriptu, který začne stahovat HTML stránky z webu ČSTS lze použít násle-
dující příkaz:

python s t a r t . py −−harves t −d <dir >

Za parametr “dir” dosadíme umístění, do kterého chceme ukládat stažený obsah. Pokud
chceme omezit počet stažených stránek za určitý časový úsek, tak můžeme použít následující
příkaz, který počká mezi každým přístupem na web půl sekundy:

python s t a r t . py −−harves t −d <dir > −s 0 . 5

B.2 Extrakce stažených dat
Jako první je zapotřebí zinicializovat databázi pomocí přiloženého inicializačního skriptu.
Poté je možné zavolat následující příkaz:

python s t a r t . py −−parse −d <dir >

Po jeho dokončení bude lokální databáze naplněná daty z dané složky.

B.3 Ovládání aplikací
Oběma aplikacím/skriptům je možné zaslat příkaz k vykonání na naslouchající port (im-
plicitní port je 8080). Podporovaná příkazy jsou následující:

∙ stop – po dokončení právě probíhající sekvence dojde k ukončení aplikace

∙ skip – po dokončení právě probíhající sekvence dojde k přeskočení zbytku kategorie
(např. ukončí se stahování členů a začnou se stahovat soutěže)

55



Pokud mají běžet obě aplikace zároveň, tak je zapotřebí alespoň u jedné z nich změnit
naslouchající port. To lze udělat pomocí přidání parametru “-p”.

Pro samotné odeslání příkazu je možné využít přiložený skript, který se nachází ve
složce “Manage” pod názvem “Commander.py”. Spuštění lze provést následovně:

python commander . py <server > <port>

Poté již stačí napsat požadovaný příkaz a stisknout enter.
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Příloha C

Schema databáze
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People

Person_ID INT

Country_ID VARCHAR(5)

Age_category_ID INT

Firstname VARCHAR(45)

Surname VARCHAR(45)

Indexes

Competitions

Competition_ID INT

Proposition_ID INT

Category_ID INT

Type_ID INT

Couple_count SMALLINT(3)

Indexes

Propositions

Proposition_ID INT

Place_ID INT

Title VARCHAR(255)

Date DATE

Last_update DATE

Indexes

Places

Place_ID INT

City VARCHAR(80)

Address TEXT

Floor_size VARCHAR(10)

Indexes

Clubs

Club_ID INT

Division_ID INT

Name_CZ VARCHAR(100)

Country_ID VARCHAR(5)

Indexes

Categories

Category_ID INT

Age_category_ID INT

Performance_class_ID INT

Dance_type_ID INT

Name_CZ VARCHAR(128)

Indexes

Competition_types

Competition_type_ID INT

Name_CZ VARCHAR(25)

Indexes

Divisions

Division_ID INT

Name_CZ VARCHAR(100)

Indexes

Age_categories

Age_category_ID INT

Name_CZ VARCHAR(45)

Indexes

Performance_classes

Performance_class_ID INT

Name_CZ VARCHAR(45)

Indexes

Dance_types

Dance_type_ID INT

Name_CZ VARCHAR(45)

Short_name_CZ VARCHAR(45)

Indexes

Rounds

Round_ID INT

Name_CZ VARCHAR(45)

Order TINYINT(1)

Indexes

Person_has_class_in_dance_type

Person_ID INT

Dance_type_ID INT

Performance_class_ID INT

Indexes

Country

Country_ID VARCHAR(5)

Name_CZ VARCHAR(45)

Indexes

Person_is_in_Club_or_Division

ID INT

Person_ID INT

Division_ID INT

Club_ID INT

Since DATE

Indexes

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

0..10..10..10..10..1

Competition_dances

Competition_dance_ID INT

Competition_ID INT

Dance_ID INT

Round_ID INT

Indexes

Dances

Dance_ID INT

Dance_type_ID INT

Name_CZ VARCHAR(15)

Indexes

Judges

Judge_ID INT

Person_ID INT

Competition_ID INT

Note INT

Indexes

Couples

Couple_ID INT

Man_ID INT

Woman_ID INT

Club_ID INT

Competition_ID INT

Couple_number SMALLINT(3)

Final_rank VARCHAR(20)

Earned_points SMALLINT(4)

Earned_final BOOLEAN

Total_points SMALLINT(5)

Total_finals TINYINT(1)

New_class_ID INT

Note TEXT(255)

Indexes

Reviews

Judge_ID INT

Couple_ID INT

Competition_dance_ID INT

Value CHAR(2)

Indexes

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..* 11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..* 11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

0..10..10..10..10..1

1..*1..*1..*1..*1..*11111

1..*1..*1..*1..*1..*

0..10..10..10..10..1

1..*1..*1..*1..*1..*

0..10..10..10..10..1

1..*1..*1..*1..*1..* 11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..* 11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

11111

1..*1..*1..*1..*1..*

0..10..10..10..10..1

1..*1..*1..*1..*1..*

11111
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