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Abstrakt

Název práce: Klasifikace původu malířských hlinek
Autor: Jiří Mareš
Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrství
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Blažek
e-mail vedoucího: blazek@utia.cas.cz

Abstrakt:
    Práce se zabývá algoritmy pro rozpoznání původu malířských hlinek na základě jejich prvkového 
složení. Ke klasifikaci jsou použity algoritmy K-means, Bayesův klasifikátor, a vlastní algoritmy
zpřesňující výsledek.
Součástí práce je i veřejně přístupná webová služba [http://klasifikatorhlinek.somee.com], která obsahuje 
zmíněné klasifikační algoritmy.

Klíčová slova: classification, k-means, Bayess classificator, weight ratio

Abstract

Title: Classification of earth colours
Author: Jiří Mareš 
Department: Department of Software Engineering
Supervisor: Mgr. Jan Blažek
Supervisor 's e-mail address: blazek@utia.cas.cz 

Abstract:
    This bachelor thesis is dealing with the classification of earth colours origin based on its chemical 
composition. For classification is used K-means classificator, Bayes classificator and self made 
classification algorithms.
Part of this bachelor thesis is also public web service [http://klasifikatorhlinek.somee.com] that contains 
the classification algorithms.

Key words: classification, k-means, Bayess classificator, weight ratio
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Úvod

Restaurátorská analýza předcházející fyzickému zásahu do malby využívá nejrůznější techniky pro 
lepší porozumění použitým technikám a materiálům. Součástí analýzy může být i určení původu 
malby. Jednou z technik pro určení původu je klasifikace původu malířských hlinek. Jsou-li obsaženy 
v malbě ve větší míře, lze usuzovat na lokalitu blízkou lokalitě těžby konkrétní hlinky (z důvodu ceny 
malířského materiálu)[2]. Tato technika je relativně novou a doposud byla data ručně zpracovávána v 
Ústavu anorganické chemie VŠCHT.

Původ malířských hlinek (dále jen hlinek, vzorků) byl doposud klasifikován pomocí porovnávání 
hmotnostního zastoupení vybraných chemických prvků. Tyto hmotnosti byly porovnávány s 
hmotnostmi stejných chemických prvků v referenčních vzorcích a již dříve určenými hlinkami.

Každá určovaná hlinka je zastoupena devíti hlavnímy chemickými prvky. Významné mohou být i 
vzájemné poměry dvojic prvků. Poměry dvojic prvků jsou stabilnější vzhledem k příměsím, které se k 
pigmentu přidávají. Máme tedy celkem přes 100 dimenzí, ve kterých můžeme vzorek klasifikovat. Pro 
klasifikaci je důležité nalézt vhodnou kombinaci prvků a jejich poměrů, která správně určuje původ 
hlinek ze všech lolalit těžby.

Cílem práce je veřejně přístupná aplikace (webové rozhraní), pomáhající určení příslušnosti hlinky k 
navrženým lokalitám těžby, a tedy usnadnění práce při určování původu malby. Aplikace má za cíl 
zanalyzovat vstup a na základě této analýzy vybrat prvky a jejich poměry, které klasifikují nejlépe. Při 
klasifikaci vzorku by mělo být možné tyto informace zobrazit, a tím dát uživateli co nejvíce informací, 
které pomohou při klasifikaci hlinky.
Aplikace bude poskytovat tyto základní funkce (každou na separátní stránce):

 Analýza hledaného vzorku. Test úšpěšnosti jednotlivých metod klasifikace.
 Analýza lokalit těžby.
 Analýza nejlepších dimenzí pro jednotlivé klasifikační metody.
 Seskupení více vzorků. Analýza těchto seskupení.
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Kapitola 1

Uživatelské rozhraní aplikace

Všechny algoritmy použité v této práci jsou naučeny z expertně označených dat. Těmito daty jsou 
referenční vzorky z jednotlivých lokalit těžby a dříve klasifikované vzorky.
V této kapitole stručně popíšeme funkcionalitu jednotlivých stránek. Stránky budeme označovat podle
názvu jejich záložek. Další/podrobnější informace o jednotlivých stránkách spolu s uživatelskou 
dokumentaci bude možné nalézt v záložce Help.

1.1 Záložka Home

Úvod a rozcestník na ostatní stránky.

1.2 Záložka Point Analysis

Stránka bude obsahovat dvě funkcionality:
 Uživatel zadá zkoumaný vzorek. Zvolená klasifikační metoda určí pravděpodobnost 

příslušnosti zadaného vzorku k navrženým lokalitám těžby.
 Umožní spustit test, určující procentuální úspěšnost jednotlivých metod klasifikace [Obrázek 

1.1]. Test provedeme tak, že vybereme z expertně označených dat polovinu vzorků, ze kterých 
naučíme algoritmy, a druhou polovinu vzorků klasifikujeme. Úspěšnost klasifikace je rovna 
poměru počtu správně klasifikovaných vzorků ku počtu špatně klasifikovaných vzorků.

Součástí obou funkcionalit bude vytvoření grafů, zobrazujících analýzu jednotlivých lokalit těžby v 
určených prvcíh, spolu se zkoumaným vzorkem [Obrázek 1.2]

[Obrázek 1.1] - 1 - Klasifikační metoda je určena kombinací Classification Method, Normalization 
Method a Distance Classification Method. 2 - Tlačítko pro spuštění testu. 3 - Výsledná úspěšnost 
zvolené klasifikační metody.
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[Obrázek 1.2] - Grafy zobrazující zkoumaný vzorek (křížek v kolečku) a lokality těžby v prvku K 
(draslík). Lokality těžby jsou barevné obdelníky s vyznačeným středem. Vzdálenost od středu po okraj 
obdelníku je rovna směrodatné odchylce. Barva zkoumaného vzorku je barva lokality těžby, ve které 
má zkoumaný prvek v dané lokalitě těžby nejblíže na základě námi zvolené metriky. Křížky ve 
spodním grafu znázorňují expertně označené vzorky náležící do daných lokalit těžby.

1.3 Záložka Cluster Analysis

Statistické údaje o prvkovém složení jednotlivých lokalit těžby bude možné zobrazit v záložce Cluster 
Analysis. Zobrazení budeme nazývat analýzou lolalit těžby. Budou zobrazeny grafy lokalit těžby v 
jednotlivých prvcích a jejich kombinacích. Tato analýza je užitečná při hledání prvků a jejich poměrů 
vhodných pro klasifikaci.

1.4 Záložka Best Elements Analysis

Pro klasifikaci je důležíté najít vhodnou kombinaci prvků a jejich poměrů. Stránka zobrazí pro každou 
klasifikační metodu takové prvky a jejich kombinace, které s touto klasifikační metodou klasifikují 
nejlépe [Obrázek 1.3]. Dále zobrazí analýzu lokalit těžby v těchto prvích.
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[Obrázek 1.3] 1- Nejlepší prvky pro danou klasifikační metodu. 2 - Klasifikační metoda je určena 
kombinací Classification Method, Normalization Method a Distance Classification Method. 3 -
Seznam lokalit těžby a jejich expertně označených vzorků.

1.5 Záložka Point to Clusters Analysis

Umožňí zadat neoznačené vzorky a tyto vzorky seskupit. Takto můžeme zadat všechny expertně
označené vzorky a porovnat výsledek této stránky s expertním označením.
Seskupení vzorků se vytváří na základě K-Means algoritmu popsaného v kapitole dvě.

1.6 Záložka Configuration

Bude sloužit pro nahrání expertně označených dat, ze kterých se učí klasifikační algoritmy.
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Kapitola 2

Užité Algoritmy

Pro klasifikaci hlinek jsme jako základ vybrali algoritmy K-Means a Bayessův klasifikátor. K 
normalizaci dat jsme implementovali Min-Max normalizaci a normalizaci normálního rozdělení. Dále 
jsme vyvinuli vlastní algoritmy zpřesňující výpočet. V této kapitole budou podrobně probrány všechny 
zmíněné algoritmy.
Nejprve vysvětlíme prerekvizitiy těchto algoritmů. Analýzu vstupu, a výběr prvků, které klasifikují 
nejlépe.

2.1 Analýza vstupu

Každý vzorek je reprezentován složením jeho chemických prvků Si, Al, K, Ti, Mg, Fe, Mn, P, S a 
hodnotou TotalEarth, zastupujících celkový podíl vzorku v podkladu malby.
Na základě vstupních dat vytvoříme shluky vzorků tak, aby v každém shluku byly jen vzorky z jedné 
lokality těžby. Tyto shluky vytváříme v tolika rozměrném prostoru, z kolika vstupních hodnot se 
skládá vzorek a z jejich vzájemných kombinací. V našem případě se jedná o deset základních dimenzí
a dalsích devadesát poměrových dimenzí prvků typu každý s každým. Poměrové dimenze používáme 
zejména proto, že je používají experti. Také proto, že zvětšují nezávislost jednotlivých dimenzí více, 
než v základních dimenzích. U všech shluků sledujeme těžiště a rozptyl. Cílem analýzy vstupu je 
setřídit dimenze (prvky a jejich kombinace) od nejlepší po nejhorší. Jako porovnávací mechanizmus 
jsme zvolili vzdálenost shluku vzorků s jeho rozptylem od ostatních shluků vzorků a jejich rozptylů.
Nejlepší dimenze jsou takové, které jsou od sebe nejdále a zároveň mají malé rozptyly, tak, aby se 

jejich intervaly   ;

co nejméně překrývaly.
Definice
 Těžiště shluku vzorků, vypočítané jako aritmetický průměr všech vzorků v daném shluku.

 Směrodatná odchylka.
Obě tyto veličiny jsou počítány po složkách.

Ze setříděných dimenzí vybereme prvních 15 a vytvoříme všechny jejich kombinace řádu 1 až 6. Pro 
každou klasifikační metodu provedeme test, ve kterém z kombinací dimenzí vybereme nejlepší 
kombinaci pro klasifikaci. Nejlepší kombinace dimenzí je taková, se kterou daná klasifikační metoda 
klasifikuje nejlépe. Test provádíme tak, že vybereme ze vstupu aplikace polovinu vzorků, ze kterých 
vytvoříme shluky, na kterých se učí algoritmy, a druhou polovinu vzorků testujeme.

Analýzu vstupu je možné zobrazit v záložce Cluster Analysis. Tamtéž je možné zobrazit, jak vypadají 
shluky vzorků v jednotlivých dimenzích.
Nejlepší dimenze pro jednotlivé klasifikační metody je možné zobrazit v záložce Best Elements 
Analysis.

Jako příklad uvádíme analýzu dimenze al (hliník) [Obrázek 2.1].
V obou grafech jsou zobrazeny shluky vzorků, které jsou pro přehlednost barevně odděleny. 
V prvním grafu jsou vyznačeny středy shluků tučnou svislou čarou, u které je připsána hodnota. 
Rozsah jednotlivých obdelníků od středu po okraj své barevné části je směrodatná odchylka.
V druhém grafu jsou znázorněny tytéž shluky. Křížky v grafu představují vzorky náležící do daného 
shluku.
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[Obrázek 2.1] - Analýza lokalit těžby v prvku al (hliník).

2.2 Výpočetní algoritmy

Definice
Bod Reprezentace odebraného vzorku hlinky pomocí hmotnostních zastoupení 

jednotlivých prvků.
Cluster Reprezentace shluku bodů. Každý cluster obsahuje seznam bodů. Dále obsahuje pro 

každou dimenzi veličiny  a  .
Všechny výpočetní algoritmy využívají shlukování bodů v prostoru. Body reprezentují vzorky z 
jednotlivých nalezišť. Clustery potom jednotlivá naleziště.

Vstupem aplikace je seznam bodů z jednotlivých nalezišť. Každý bod má přesně definováno do jakého 
patří naleziště. Z bodů vytvoříme clustery. Vytvořené clustery jsou dále využívány a budeme je 
označovat jako clustery naučené učitelem.

2.2.1 K-Means klasifikátor

"Jedná se nehierarchický algoritmus, který třídí data do k shluků na základě jejich vlastností. Počet 
shluků k se zadává na začátku algoritmu a je menší než počet objektů. Tento algoritmus pracuje tak, že 
přiřadí každý bod do shluku, jemuž je nejblíže na základě námi zvolené metriky. Středy shluků se při 
každém běhu algoritmu znovu spočítají jako aritmetické průměry všech bodů shluku. Cílem je setřídit 
data do k shluků na základě jejich vlastností a dosáhnout co nejmenších rozdílů uvnitř shluků."[3].

Můžeme posoudit správnost vstupu aplikace tak, že do algoritmu zadáme stejné hodnoty, které 
zadáváme jako vstup aplikace. Výstup K-Means algoritmu bez učitele by měl být podobný 
klasifikovanému vstupu aplikace. Pokud se liší, je to důvod se zamyslet, zdali je vstup aplikace 
správný.
Standartní K-Means algoritmus využívá jako zvolenou metriku euklidovskou vzdálenost ve všech 
dimenzích. My jsme tento algoritmus museli modifikovat a přidat další volby, jak určit do kterého 
clusteru přiřadit vzorek. 
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Těmito volbami jsou:
 Klasifikace na základě euklidovské vzdálenosti v každé dimenzi zvlášť. A následné hlasování,

do kterého clusteru bod přiřadit. To z důvodu vlivu "velkých čísel" na výpočet vzdálenosti 
přes všechny dimenze dohromady.

 Klasifikace na základě informace, zda bod leží v intervalu   ; . Tato metoda 

pomáhá, pokud se dva a více clusterů v tomto intervalu překrývají a hledaný bod spadá do 
tohoto intervalu. V této situaci se může stát, že hledaný bod má dle euklidovské vzálenosti 
blíže k jinému clusteru, než do kterého patří.

 Klasifikace na základě informace, zda bod leží v celém rozsahu clusteru. Metoda podobná 

předchozí metodě. Zkoumáme, zda bod leží v intervalu maxmin; , kde min a max 

představují minimální a maximální hodnotu v dané dimenzi.
Všechny tyto metody jsou blíže popsány v odstavci Vlastní metody klasifikace.

K-Means algoritmus je možné v aplikaci použít v záložce Points to Clusters Analysis. Ve výstupní 
analýze shluků potom vidíme v grafu u každého clusteru o jeden bod navíc (o jeden křížek navíc). 
Tento bod reprezentuje střed clusteru.

2.2.2 Bayesův klasifikátor

Bayesův klasifikátor využivá clustery naučené učitelem. Porovnáváme vzdálenost normalizovaných 
bodů (podle parametrů jednotlivých clusterů). Normalizuje se podle vzorce:

2)(:
i

ii
i

b
bfDi






kde
D představuje množinu všech dimenzí
b je určovaný bod
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2.2.3 Vlastní metody klasifikace.

Všechny vlastní metody klasifikace využívají clustery naučené učitelem a analýzu vstupu, která vrátí 
nejlepší dimenze pro danou klasifikační metodu. Všechny klasifikační algoritmy pracují jen v těch 
dimenzích, které jim byly analýzou vstupu vráceny jako nejlepší dimenze pro klasifikaci.

Klasifikace na základě euklidovské vzdálenosti ve všech dimenzích dohromady.
(Euclidian for all elements together)

Algoritmus počítá celkovou vzdálenost bodu od clusterů, a to v nejlepších dimenzích dohromady.
Pravděpodobnost, že hledaný bod patří do daného clusteru, je rovna doplňku poměru vzdálenosti 
tohoto bodu od jednotlivých clusterů, se vzdáleností tohoto bodu od nejvzdálenějšího clusteru.

)(:

))((max

)(
1)(

ydy

yd

xd
xf















kde d představuje euklidovsou vzdálenost.

Klasifikace na základě euklidovské vzdálenosti v každé dimenzi zvlášť.
(Euclidian separatelly for each element)

Algoritmus pro každou dimenzi zvlášť najde nejbližší cluster a ten označí. Poté, co algoritmus projde 
všechny nejlepší dimenze, vrátí pravděpodnost, že bod patří do clusteru, jako poměr počtu označení 
daného clusteru s celkovým počtem hledání.
Pokud hodnota u dvou clusterů má stejnou pravděpodobnost, že do nich bod patří, potom tuto 
informaci oznámíme, a jako výsledný cluster označíme ten, který má k bodu nejblíže pomocí 
předchozí euklidovské vzdálenosti. V tomto případě ale zaměníme dimenze, ze kterých se bude počítat 
celková euklidovská vzdálenost, za dimenze nejlepší pro tuto klasifikaci (Klasifikace na základě 
euklidovské vzdálenosti v každé dimenzi zvlášť). Nikoliv za nejlepší dimenze pro standartní 
Klasifikaci na základě euklidovské vzdálenosti ve všech dimenzích dohromady. Experimenty ukázaly, 
že záměna dimenzí je vhodnější.

Klasifikace na základě informace, zdali bod leží v intervalu   ; .

(Belonging to Variance of cluster)

Algoritmus zkoumá, zdali bod náleží do intervalu   ; jednotlivých clusterů. Pro každou

dimenzi si v iterní struktuře pamatuje, do kterých clusterů hledaný bod padnul tak, že k danému 
clusteru přičte jedničku, pokud bod padnul jen do intervalu tohoto clusteru v dané dimenzi. Pokud bod 
padnul do intervalů více clusterů zároveň v dané dimenzi, pak k těmto clusterům přičte půl bodu.
Výsledná pravděpodobnost, že bod patří do daného clusteru, je poměr počtu bodů přirazených danému 
clusteru k celkovému počtu hledání (celkovému počtu dimenzí).
Pokud hodnota u dvou clusterů má stejnou pravděpodobnost, že do nich bod patří, potom tuto 
informaci oznámíme, a jako výsledný cluster označíme ten, který má přes všechny dimenze k bodu 
nejblíže pomocí euklidovské vzdálenosti přes všechny dimenze dohromady. Zde opět zaměníme 
dimenze pro výpočet vzdálenosti přes všechny dimenze dohromady za dimenze nejlepší pro tuto 
metodu.
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Klasifikace na na základě informace, zdali bod leží v celém rozsahu clusteru.
(Belonging to whole Range of cluster)

Pod pojmem celý rozsah clusteru v dimenzi rozumíme interval od nejmenší hodnoty po největší 
hodnotu v dané dimenzi pro daný cluster. Tento způsob klasifikace můžeme použít, pokud naše sada 
trénovacích dat neobsahuje tzv. outliars (hodnoty ležící velmi daleko od středu clusteru [4]).
Algoritmus je se záměnou intervalu stejný jako předchozí, s rozdílem určování vítězného clusteru.
Zatímco předchozí algoritmus určoval vítěze až po prohledání všech dimenzí, v tomto algoritmu se 
pokoušíme určit vítěze co nejdříve - v každém cyklu procházení dimenzí. Pokud nenajdeme vítěze ani 
po prohledání všech dimenzí, zavoláme opět standartní euklidovskou vzdálenost přes všechny 
dimenze dohromady.

2.2.4 Min-Max normalizace

Normalizuje vstupní hodnoty lineárně do intervalu 1;0 . Vstupní hodnoty se znormalizují

následujícím vztahem:
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kde min a max jsou minimální a maximální hodnota ze vstupních hodnot.

2.2.5 Normalizace normálního rozdělení

Vstupní hodnoty se znormalizují následujícím vztahem:
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Kapitola 3

Programátorská dokumentace

V této kapilote popíšeme práci kódu, volání jednotlivých funkcí a operace, které nejsou patrné na 
první pohled. Jako platformu jsme vybrali ASP.NET s kódem na pozadí v jazyce C#.
Jednotlivé funkcionality aplikace jsou rozděleny do stránek, kde každá stránka obsahuje jinou 
funkcionalitu. Stránky se mohou volat mezi sebou, aby si předali informace. Dále máme pomocné 
třídy, které obsahují metody společné pro všechny stránky. V souborovém systému máme složky 
obsahující dříve spočítané hodnoty, jakými jsou například nejlepší dimenze pro každou klasifikační 
metodu, a pomocné soubory.

3.1    Datové struktury

Základem celé aplikace je rozdělení bodů do clusterů. Datová struktura uchovávající clustery se 
nazývá PointCollection a můžeme jí nalézt ve zdrojovém souboru PointCollection.cs.
Tato struktura obsahuje:

 Seznam bodů patřících k danému clusteru.
 Aktualizovaný střed a rozptyl. Střed a rozptyl jsou pro každou dimenzi jiné. Z tohoto důvodu 

je uchováváme jako "speciální" body (Pointy).
o Proměnná obsahující střed clusteru se nazývá Centroid.
o Proměnná obsahující rozptyl se nazývá Variance.

 Dále uchováváme minimální a maximální hodnoty v daných dimenzích v proměnných
MinValuesInDimensions a MaxValuesInDimensions.

Struktura, která uchovává jednotlivé body, se nazývá Point a nalezneme ji ve zdrojovém souboru 
Point.cs. Jedna instance této třídy představuje jeden zadaný vzorek. Uvnitř struktury uchováváme:

 Proměnné zastupující jednotlivé prvky vzorku, ze kterých je složen (al, si, k, ..).
 Pole těchto proměnných BaseElementsArray. Pole je s těmito proměnnými synchronizované.
 Pole vzájemných poměrů prvků (si/al, k/mg, ..) ElementRelationArray.
 Mapování názvů dimenzí a jejich čísel (indexů v poli). Toto mapování provede metoda 

DoElementRelationToStringMap, která vytvoří seznam názvů poměrových dimenzí ve 
stejném pořadí, jako jsou poměrové dimenze vytvořeny v poli ElementRelationArray.

Pomocné struktury obsahující společnou funkcionalitu jsou:
 Datová struktura Normalization slouží pro normalizaci bodu dle Min-Max normalizace, nebo 

dle normalizace normálního rozdělení. Tyto metody nalezneme ve zdrojovém souboru 
Normalization.cs.

 Struktura Helpers, uložená ve zdrojovém souboru Helpers.cs, uchovává pomocné metody a 
proměnné, které jsou využívány z více stránek.

 Struktura Chart slouží pro práci s grafy a uchovává metody jednotlyvých stránek pro práci s 
grafy. Jedinou vyjímkou je metoda MakeChart náležící stránce ClusterAnalysis.aspx. Tato 
metoda v rámci vykreslování taktéž počítá nejlepší dimenze a vrací je zpět do ClusterAnalysis
třídy.
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Uvádíme dva diagramy. První diagram [Obrázek 3.1] zachycuje strukturu stránek a provázanost na 
jednotlivé zdroje, kterými jsou textové soubory, textové soubory obsažené ve složkách a bitmapy 
obsažené ve složkách. Druhý diagram [Obrázek 3.2] zachycuje provázanost stránek mezi sebou.

[Obrázek 3.1] - Provázanost stránek a zdrojů. Způsob využití r - read, w - write, d - delete. 
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[Obrázek 3.2] - Provázanost stránek. 1 - PointAnalysis volá výpočet analýzy clusterů pro aktuální 
nastavení. ClusterAnalysis vrátí setříděné dimenze od nejlepších. 2 - PointAnalysis chce vrátit nejlepší 
dimenze pro právě vybranou klasifikační metodu. 3 - BestElementsAnalysis chce vrátit nejlepší 
dimenze na základě kterých vytváří kombinace pro test. 4 - SlaveClusterAnalysis volá výpočet
analýzy právě vytvořených clusterů z vložených dat. 5 - Config spustí hledání nejlepších dimenzí pro 
každou klasifikační metodu.

3.2 Funkcionalita jednotlivých stránek.

3.2.1 Analýza vzorků (Point Analysis)

Před vlastní klasifikací vzorku je důležité:
 Načíst data, na kterých se učí algoritmy. Tyto data jsou uloženy v souboru 

MasterClusterInput.txt.
 Tyto data seskupit do clusterů. Takto vytvořené clustery označujeme jako AllMasterClusters.
 Získat dimenze, které pro určenou klasifikační metodu klasifikují nejlépe. Tyto dimenze 

získáme od třídy ClusterAnalysis jako seznam čísel, reprezentujících indexy v polích 
BaseElementsArray a ElementRelationArray.

 Tyto nejlepší dimenze, spolu s určovaným bodem a specifikovaným nastavením předat třídě 
ClassificationMethodClass, která obstarává vlastní klasifikaci.

Třída PointAnalysis umožňuje kromě klasifikace zadaného bodu uživatelem i test úspěšnosti 
jednotlivých klasifikačních metod. Test úspěšnosti klasifikační metody v určených dimenzích může 
být zavolán i z jiné stránky, bez interakce s uživatelem. Tento postup se využívá při hledání nejlepších 
dimenzí pro klasifikační metody ze stránky BestElementsAnalysis.aspx. 
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3.2.2 Analýza shluků (Cluster Analysis)

V kapitole dvě jsme definovali způsob setřídění dimenzí od nejlepší. Analýza clusterů probíhá dvěma
způsoby. Buď jsme dostali datovou strukturu AllMasterClusters z jiné stránky, a chceme zanalyzovat 
tyto konkrétní clustery. Nebo jsme data nedostali, a chceme je načíst ze souboru 
MasterClustersInput.txt.

 Získáme AllMasterClusters.
 Zašleme AllMasterClusters spolu s nastavením do třídy Chart.
 Jsou vygenerovány bitmapy clusterů v jednotlivých dimenzích.

 Vygenerované bitmapy jsou ukládáný do složky images. Mazání ze složky probíhá při 
dalším generování bitmap. Předchozí bitmapy se smažou pouze tehdy, pokud uběhla 
alespoň jedna hodina od jejich vytvoření.

 Třída Chart vykreslí bitmapy specifikovaných dimenzí do předané tabulky.
 Dále třída Chart vrátí:

o Seznam dimenzí setříděný od nejlepší.
 Seznam je implementován jako seznam čísel od nuly po počet dimenzí.
 Abychom mohli rozpoznat index základní dimenze (BaseElementArray) a 

index poměrových dimenzí (ElementRelationArray), přičítáme k indexu 
poměrové dimenze počet prvků základní dimenze. Tímto můžeme odlišit v 
jednom seznamu čísla indexů ze dvou různých seznamů.

o Seznam fyzického uložení jednotlivých bitmap k daným dimenzím. Bitmapy jsou 
ukládány ve složce images.

3.2.3 Analýza nejlepších dimenzí (Best elements analysis)

Analýzou nejlepších dimenzí myslíme analýzu dimenzí pro každou klasifikační metodu zvlášť.
Pod pojmem klasifikační metoda zde rozumíme kombinaci přepínačů ClassificationMethod, 
NormalizationMethod a DistanceClassificationMethod. Tato kombinace dohromady určuje celý 
proces klasifikace.

Analýza nejlepších dimenzí probíhá následujícím způsobem.
 Nejprve se pokusíme načíst informace z persistentního úložiště.

o Tímto úložištěm jsou soubory ve složce TestConfigTest. Každý soubor (pokud 
existuje) je pojmenován kombinací zmíněných přepínačů. Například "
DoNotNormalizeBayessEuclidianForAll.txt".

o Řádky v souboru představují čísla dimenzí. Celý soubor potom představuje kombinaci 
dimenzí, se kterou daná klasifikační metoda (kombinace přepínačů) klasifikuje 
nejlépe.

o Pokud je číslo na řádku větší než počet základních dimenzí (BaseElementArray), 
potom se jedná o dimenzi poměrovou a pro mapování do pole ElementRelationArray 
je nutné od čísla odečíst počet základních dimenzí.

 Pokud se nepovedlo data načíst z persistentního úložiště, znamená to, že nejlepší dimenze pro 
danou klasifikační metodu nebyly doposud spočítány. Musí se provést takzvaná "konfigurace 
klasifikační metody":

o Získáme dimenze seřazené od nejlepších z ClusterAnalysis třídy.
o Z dimenzí vybereme prvních patnáct dimenzí a sestrojíme z nich kombinace řádu 

jedna až šest.
o Každou z kombinací dimenzí dále předáváme do třídy PointAnalysis, kde provádíme 

test klasifikační metody s danou kombinací dimenzí.
o Ve třídě BestElementsAnalysis si pamatujeme, která kombinace dimenzí byla 

doposud pro klasifikaci nejlepší a tuto informaci aktualizujeme.
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o Na konci "konfigurace klasifikační metody" známe nejlepší kombinaci dimenzí, která 
s klasifikační metodou klasifikuje nejlépe. Kombinaci uložíme do persistentního 
úložiště.

 Pokud jsme nahráli nová data přes stránku Config.aspx, pak jsou všchny textové soubory z 
persistentního úložiště (složky TestConfigTest) smazány a konfigurace nejlepších dimenzí pro 
každou metodu musí proběhnout s novými daty znovu.

 Informace o právě probíhajících konfigurací nejlepších dimenzí pro klasifikační metodu jsou 
ukldádány jako textové soubory ve složce RunningConfiguration. Název souboru odpovídá 
zvolené klasifikační metodě. Pokud soubor existuje, znamená to, že konfigurace této 
klasifikační metody právě probíhá. Soubory průběžně aktualizujeme a vkládáme do nich, v 
jakém stavu se nalézá probíhající konfigurace. Pokud je konfigurace dokončena, soubor 
smažeme. 

3.2.4 Analýza bodů o ktercýh nic nevíme do shluků (Point to Clusters Analysis)

Tato analýza nepoužívá narozdíl od předchozích analýz clustery naučené učitelem 
(AllMasterClusters). Namísto toho analýza dostane seznam bodů, ze kterých pomocí K-Means 
algoritmu s námi určenou metrikou sestrojí clustery, které nazýváme AllSlaveClusters. 
Clustery potom předá stejně jako předchozí analýzy třídě ClusterAnalysis, která sestrojí jejich analýzu.

Námi určenou metrikou rozumíme kombinaci přepínačů ClassificationMethod, NormalizationMethod 
a DistanceClassificationMethod.

Práce algoritmu K-Means:
1. Na začátku algoritmu vytvoříme prázdné clustery se středem nula.
2. Náhodně vybereme jeden bod ze vstupu, pro každý cluster jiný bod, a tento bod přidáme do 

clusteru. Tím se změní jeho střed. Následně opakovaně voláme metodu DoKMeansInWawes
3. V metodě DoKMeansInWawes nalezneme pro každý bod nejbližší cluster na základě námi 

zvolené metriky.
4. Po nalezení nejbližších clusterů pro všechny body tyto body najednou přidáme do jejich 

nejbližších clusterů.
5. Tím se posune střed každého clusteru.
6. Přidané body z clusterů odebereme, ale střed ponecháme změněný (střed je reprezentován 

jedním bodem).
7. Opakujeme znovu "body 2 - 4", dokud nejsou středy clusterů po přidání bodů stejné, jako před 

přidáním.

Ve výstupní analýze shluků následně vidíme o jeden bod navíc. Tento bod reprezentuje střed clusteru.
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3.2.5 Konfigurace (Configuration)

Konfigurace umožňuje vložit nová data, na základě kterých se učí algoritmy. Po vložení souboru s 
novýmy daty:

 Je soubor uložen jako MasterClusterInput.txt.
 Jsou vymazány všechny předešlé soubory se spočítanými dimenzemi nejlepšími pro dané 

klasifikační metody. Je nutné pro nová data tyto nejlepší dimenze pro každou klasifikační 
metodu spočítat znovu. 

 Také jsou zastaveny právě probíhající konfigurace klasifikačních metod.
o Konfigurace jsou zastaveny tak, že se vytvoří soubor v adresáři 

StopAllRunningConfigurations s názvem Yes. Běžící konfigurace se opakovaně 
dotazují na existenci souboru. Pokud zjistí, že soubor existuje, ukončí se. Soubor je z 
adresáře smazán po třiceti vteřinách, což je dostatečná doba na to, aby se všechny 
konfigurace zastavily, a zároveň přijatelná doba čekání na to, než budeme moci 
spustit konfigurace znovu s novými daty.
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3.3 Struktura třídy ClassificationMethodsClass

Struktura obsahuje všechny klasifikační metody. Klasifikační metody jsou popsány v kapitole 1 v 
odstavci Výpočetní algoritmy.

[Obrázek 3.3] - Schéma volání metod v třídě ClassificationMethodsClass. 1 - Veřejné metody. 2 -
Zavolá se metoda příslušící ke zvolenému způsobu klasifikace DistanceClassificationMethods 
(EuclidianForAll, EuclidianSeparatellyForEach, BelongingToVariance, BelongingToWholeRange).
3 - Pokud metoda nalezla jednoznačný výsledek, vrátí výsledek. Pokud nenalezla, zavolá 
FindNearestMasterCluster2. 4 - Tato metoda volá FindNearestMasterCluster2 přímo. 5 - Zavolá se 
metoda příslušící zvolenému způsobu klasifikace ClassificatioMethods (Bayess, Master). 6 - Vrátí se 
výsledek.
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Kapitola 4

Uživatelská dokumentace

Uživatelskou dokumentaci je možné nalézt na webových stránkách vytvořené aplikace [1] pod 
záložkou Home a pod záložkou Help.
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Závěr

Pro určení původu hlinky jsme vytvořili veřejně přístupnou webovou aplikaci [1]. Tato aplikace je v 
současnosti nasazována do praxe Ústavem anorganické chemie VŠCHT. Implementovali jsme 
klasifikační algoritmy K-Means, Bayessův klasifikátor, Min-Max normalizaci a normalizaci 
normálního rozdělení.
Dále jsme vyvinuli vlastní algoritmy, které pomáhají zpřesnit výsledek. Pro každou klasifikační 
metodu využíváme vlastní analýzu dat, na základě které provedeme výběr prvků a jejich poměrů, které 
klasifikují nejlépe. Při testech jsme dosáhly průměrné úspěšnosti 95% správně klasifikovaných
vzorků, což pokládáme za úspěch, vzhledem k množství vstupních dat a jejich potenciální chybovosti.

Aplikace umožňuje zanalyzovat vstup. Zobrazit prvky pro každou klasifikační metodu, které s touto 
klasifikační metodou klasifikují nejlépe. Zobrazit naleziště a jejich vzorky v grafu v každém prvku
(dimenzi) zvlášť spolu se vzorkem, který chceme klasifikovat. Tyto grafy vytváříme sami a pomáhájí
uživateli při klasifikaci. V aplikaci je možné klasifikovat na základě prvků, které klasifikují nejlépe, 
nebo na základě námi zvolených prvků. V aplikaci je možné využít více metod klasifikace. 
Nejúspěšnější metoda klasifikace klasifikuje v průměru s 95% úspěšností na námi testovaných datech.
V aplikaci je dále možné zadat vstupní vzorky, u kterých neurčíme z jakého pocházejí naleziště, a 
počet nalezišť. Aplikace setřídí tyto prvky do shluků na základě námi zvolené metriky. Toto setřídění
můžeme srovnat s předchozí lidskou klasifikací. V budoucnu by mělo být možné toto srovnání provést 
automaticky. Součástí aplikace je i rozhraní pro správu vstupních dat a uživatelská dokumentace. V 
neposlední řadě je možností aplikace provést test, který zobrazí s jakou úspěšností zvolená klasifikační
metoda klasifikuje.

Aplikace bude dále vyvíjena. Další funkcionalitou by měla být možnost upravovat počet chemických 
prvků, kterými je zastoupen vzorek. Užitečnou funkcí by byla možnost registrace uživatelů. Lidé ze 
stejného oboru by potom mohli na sebe získat kontakty a navázat spolupráci. Dalším návrhem na 
vylepšení aplikace je paralelizace výpočtů. Do aplikace by také bylo vhodné přidat logovací 
mechanizmus.
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