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Abstrakt: V této práci p�edstavujeme postupy pro grafické znázorn�ní sociomap. 
Soust�edíme se na algoritmus vektorizace bitmapy a na postupy vedoucí k vytvo�ení 
grafické reprezentace hierarchických cluster�, p�i kterých využijeme obm�nu 
algoritmu pro vektorizaci. Dále popisujeme metodu interpolace terénu pomocí vah 
inverzních vzdáleností, zmi�ujeme i alternativní metodu lineární interpolace, která 
využívá Delanayovy triangulace. Zmín�né postupy aplikujeme na metodu 
sociomapování. Sociomapování je metoda zobrazující statistická data a vztahy mezi 
objekty formou p�ehledného obrázku - sociomapy, ve které lze interaktivn� provád�t 
statistické testování. Prezentujeme také možnost aplikovat na sociomapu statistický 
test založený na fuzzy p�ístupu. V souvislosti s exportem k�ivek ukazujeme možnost 
redukce stupn� polynomu Bézierovy k�ivky metodou st�edního bodu. 
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Abstract: In this work we study algorithms for visualization of sociomaps. We focus 
on surface-fitting method which converts bitmap picture into a sequence of closed 
spline curves. For curve-fitting, we describe tracing algorithm that for a given level 
of height in a smooth surface finds a contour as a closed Bézier curve. Further we 
describe algorithm that draws hierarchy of clusters into a 2D plane. We first create a 
skeleton of the cluster analysis which we then project into a plane using curve-
-fitting method. We describe methods of interpolation of surface based on inverse 
distances weights and also we present a linear interpolation based on Delanauy 
triangulation. We apply these methods on sociomappig analysis. Sociomapping is a 
data-mining method for visualization of relations among objects as well as 
analyzing statistical data. The result of sociomapping analysis is an easy-to-read 
picture – a sociomap. We explain cluster analysis for model of a sociomap and also 
we describe statistical test based on fuzzy approach. 
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1. Úvod 

1.1. Shrnutí práce 

Práce p�edstavuje postupy pro grafické znázorn�ní Sociomap®1. Soust�edíme se 

p�edevším na algoritmus vektorizace bitmapy a na postupy vedoucí k vytvo�ení 

grafické reprezentace hierarchických cluster�, kde využijeme obm�nu algoritmu pro 

vektorizaci. 

Dále popisujeme metodu interpolace terénu pomocí vah inverzních vzdáleností, 

jejímž výstupem je bitmapa, kterou následn� vektorizujeme. Zmi�ujeme i 

alternativní metodu lineární interpolace, která využívá Delanayovy triangulace a 

jejímž výstupem není bitmapa, ale p�ímo k�ivky. 

Zmín�né postupy aplikujeme na metodu sociomapování [1], která je založena na 

poznatcích z teorie fuzzy množin [14] a jejíž matematické pozadí stru�n� 

popisujeme. Sociomapování je metoda zobrazující statistická data a vztahy mezi 

objekty formou p�ehledného obrázku - sociomapy, ve které lze provád�t interaktivní 

formou statistické testování. Prezentujeme také možnost aplikovat na sociomapu 

statistický test založený na „fuzzy“ p�ístupu. 

Dále zmi�ujeme animaci sociomap a export k�ivek do prohlíže�e v prost�edí 

Adobe® Flash®2, který umož�uje interaktivní prohlížení vektorizované sociomapy 

v�etn� 3D pohledu v internetovém prohlíže�i. 

V p�íloze ilustrujeme vybrané p�ípadové studie za pomoci sociomap. 

Sou�ástí této práce je také CD-ROM, který obsahuje softwarovou �ást zde 

prezentovaných postup� a dokumentaci k software. 

                                                 

1 Sociomapování® je celosv�tov� chrán�ná metoda, jejímž autorem je MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, 

PhD. Text patentu je možné nalézt na stránce http://www.freshpatents.com pod �. 20050256813. 

Sociomap® a Sociomapping® jsou registrované ochranné známky. V dalším textu už tento fakt 

zmi�ovat nebudeme a pojmy budeme psát s malým písmenem a bez zna�ky ochranné známky. 

2 Adobe® Flash® jsou registrované zna�ky spol. Adobe Systems Incorporated. 
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1.2. Uspo�ádání práce 

Motivace 

Hlavním cílem práce je vytvo�ení modul� pro vizualizaci sociomap a seznámení 

s metodou sociomapování. Moduly jsou sou�ástí software Rainbow3, který slouží 

pro vytvá�ení analýz formou sociomap a jejich prezentací. Motivací je vytvo�ením 

modul� pro vizualizaci navázat na p�edchozí práci vývoje aplikace Rainbow a 

moduly do n�j za�lenit. Knihovny pro vektorizaci a triangulaci p�edstavujeme též 

samostatn�. Vektorizaci a interpolaci obrázku prezentujeme jako p�ídavný modul  

do aplikace Microsoft® PowerPoint®4. 

Cílem bylo vytvo�it moduly propojitelné do „vizuálních prost�edí“ typu VBA 

(Visual Basic for Application). Proto jsme zvolili v implementaci rozhraní COM5 a 

pro klí�ové funkce volání dll knihoven. Klí�ové algoritmy jsou napsané v jazyku 

C/C++ jako dynamicky linkované knihovny. Rozhraní COM pro modul interpolace 

je odlad�né ve Visual C++ 6.0. 

Uspo�ádání 

V kapitole Sociomapy p�edstavujeme úvod do metody sociomapování v�etn� 

matematického pozadí. Vysv�tlujeme, co jsou sociomapy, jak vznikají, jak je 

interpretujeme a p�edstavujeme možnost statistického testování. 

V kapitole Vektorizace bitmapy se zabýváme algoritmy pro p�evod rastrového 

obrázku na posloupnost k�ivek, které rastrový obrázek rekonstruují a tyto postupy 

aplikujeme na obrázky sociomap. 

V kapitole Hledání soudržností popisujeme metodu clusterové analýzy pro 

zobrazení struktury modelu sociomapy. Zabýváme se algoritmem pro nalezení 

hierarchie cluster� popisující strukturu dat v sociomap� a následné zobrazení této 

                                                 

3 Zhotovitelem aplikace Rainbow je Cyril Höschl, výhradním vlastníkem všech autorských a 

pr�myslových práv k aplikaci Rainbow je MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, PhD. 

4 Microsoft® PowerPoint® jsou registrované ochranné známky spol. Microsoft Corp. 

5 Component Object Model 
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stromové hierarchie do eukleidovské roviny. K tomu využíváme algoritmu 

trasování, který popisujeme v p�edchozí kapitole Vektorizace bitmapy. 

V kapitole Ostatní popisujeme animaci sociomap a p�evod vektorizovaného obrázku 

do formátu SMX založeného na jazyku XML, který umož�uje vizualizaci sociomap 

v internetovém prohlíže�i. V souvislosti s konverzí do SMX se zabýváme 

aproximací kubické Bézierovy k�ivky kvadratickou Bézierovou k�ivkou. 

Na p�iloženém CD-ROMu dodáváme softwarovou �ást, která je sou�ástí této práce. 

Také p�ikládáme popis rozhraní modul� jakožto sou�ást SW dokumentace. Cílem je 

v práci popsat hlavní algoritmy vektorizace a vizualizace cluster� tak, aby je bylo 

možné vnímat jako sou�ást vývojové dokumentace. Kompletní uživatelskou 

dokumentaci k programu Rainbow i k samostatným modul�m pro vektorizaci 

p�ikládáme též na CD-ROMu. 

Na záv�r v p�íloze práce zobrazujeme ukázky softwarové �ásti a ukázku vybrané 

p�ípadové studie zobrazení dat pomocí aplikace Rainbow. 
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2. Sociomapy 

2.1. Úvod do sociomap 

Sociomapování je metoda, která slouží k vizualizaci vztah� mezi osobami v malých 

sociálních skupinách, sledování dynamiky jejich vývoje, k zobrazování velkého 

po�tu statistických dat a následné možnosti interaktivního statistického testování 

p�ímo v grafickém prost�edí. 

Základním výstupem sociomapování je tzv. sociomapa. Sociomapa je grafické 

vyjád�ení vztah� mezi mapovanými prvky, které slouží nejen pro zobrazení 

statistických dat, ale také jako platforma, na které lze provád�t interaktivní formou 

statistické testování (viz kapitola 2.8). Bahbouh v [1] rozlišuje sociomapy na p�ímé 

a nep�ímé. 

P�ímá a nep�ímá sociomapa se liší podle formy dat, na základ� kterých je 

konstruována. P�ímá sociomapa zobrazuje vztahy mezi objekty, které se hodnotí 

navzájem – každý s každým. P�ímou sociomapu též nazýváme WIND6 sociomapa. 

Nep�ímá sociomapa vzniká na základ� hodnocení subjekt�, kte�í se vyjad�ují 

k množin� mapovaných objekt�. Nep�ímou sociomapu též ozna�ujeme jako 

STORM7 sociomapa. 

P�íkladem p�ímé sociomapy je zobrazení vzájemného hodnocení skupiny lidí 

z ur�itého pohledu (sympatie, frekvence komunikace…). P�íkladem nep�ímé 

sociomapy je zobrazení náklonnosti lidí k politickým stranám na základ� hodnocení 

voli��. 

2.2. Schéma Konstrukce sociomapy 

P�ímá sociomapa vzniká ze vzájemného hodnocení objekt�. Na základ� vzájemných 

vztah� jsou objekty umíst�ny do roviny tak, aby jejich terénní blízkost, resp. 

vzdálenost, odpovídala síle vzájemných vazeb ze zdrojových dat. Objekty, které 

k sob� chovají silný vztah, jsou v rovin� umíst�ny blízko sebe, naopak ty, jejichž 

                                                 

6 Podle metody, kterou interpolujeme její terén: weighted inverse distance. 

7 Vyjad�uje vztah subjekt� k objekt�m: subjects to objects relation matrix. 
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vzájemný vztah je mizivý, jsou umíst�ny na opa�ném pólu sociomapy. Každý objekt 

je v rovin� reprezentován kótou, na kterou je vynesena výška reprezentující 

prom�nnou, kterou sledujeme. Prostor mezi kótami je interpolován tak, aby 

p�echody v celé map� byly hladké a výška mapy u dané kóty odpovídala výšce 

sledované prom�nné. 

P�íkladem je rozmíst�ní lidí z malé sociální skupiny, kte�í jsou umíst�ni blízko sebe 

podle frekvence vzájemné komunikace a výška mapy v míst� jedince zobrazuje 

absolutní hodnotu jeho komunikace v rámci skupiny. 

O
bj

ek
ty

Objekty

××××

Vzájemné hodnocení

fuzzyfikace

Fuzzy model A

1

1

H-Model HA

ϕA A B

C

A B

C

WIND sociomapa

A B

C A
B

C

××××××××

 

Obrázek 1 

Konstrukce p�ímé sociomapy: Vzájemné hodnocení objekt� se p�evede do fuzzy modelu (viz dále 

Fuzzyfikace), odkud se objekty zobrazí do roviny podle vzájemného vztahu (viz dále H-MODEL) a 

následn� se zkonstruuje sociomapa, kde výška zna�í sledovanou prom�nnou (viz dále Terén p�ímé 

sociomapy) 

Nep�ímá sociomapa nevzniká vzájemným hodnocením mapovaných objekt�, ale 

vztah objekt� je dán zprost�edkovan�. Zdrojem pro nep�ímou sociomapu je matice 

vyjad�ující vztah (v�tšinou po�etné) skupiny subjekt� ke skupin� (v�tšinou jen 

n�kolika) objekt�. Na základ� názor� subjekt� na objekty je vyjád�en vzájemný 

vztah mezi všemi objekty. Podobn� jako u p�ímé sociomapy se objekty zobrazí do 

roviny podle jejich vzájemného vztahu. Výška terénu se v nep�ímé sociomap� 

neinterpoluje tak, jak tomu je u p�ímé sociomapy, ale vzniká podle názor� subjekt�. 

Každý subjekt se umístí na pozici, která nejlépe odpovídá jeho vztahu k mapovaným 

objekt�m. Výška terénu v daném míst� pak vyjad�uje míru koncentrace subjekt�. 

P�íkladem je umíst�ní politických stran do roviny na základ� podobnosti v 

preferencích voli��. Oblast p�ímo pod kótami politických stran reprezentuje skalní 

p�íznivce, oblasti mezi dv�ma politickými stranami reprezentují voli�e, kte�í k nim 

mají stejný vztah. 
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Obrázek 2 

Konstrukce nep�ímé sociomapy: Skupina subjekt� hodnotí objekty. Na základ� tohoto hodnocení 

se vytvo�í matice vztah� mezi objekty (viz dále Fuzzyfikace). Podle této matice se zobrazí objekty do 

roviny tak, aby jejich vzdálenost odpovídala vzájemnému vztahu (viz dále H-MODEL) a následn� se 

vytvo�í sociomapa, kde výška v daném míst� odpovídá koncentraci subjekt� (viz dále Terén nep�ímé 

sociomapy). 

2.3. Fuzzy Model 

Zdrojová data pro tvorbu sociomapy nemusejí být nutn� v n�jakém dop�edu daném 

tvaru (ten je totiž v�tšinou dán povahou sbíraných dat). K tomu, abychom je ale 

mohli znázornit je pot�ebujeme p�evést do n�jakého standardizovaného modelu. 

Takový model nazýváme Fuzzy model. 

Definice: Fuzzy model je reálná �tvercová matice A typu n×n, jejíž prvky jsou 

reálná �ísla z uzav�eného intervalu <0,1>, p�i�emž všechny prvky na diagonále jsou 

rovny jedné. Formáln� aij ∈ <0,1>; aii = 1 ∀ i, j = 1..n. �íslo aij interpretujeme jako 

vztah objektu i k objektu j. 



 11 

�ádky Ai� matice A tedy z�ejm� tvo�í fuzzy množiny 
�
�
�

�
�
�= n

aaF ini
i ,,1

1 � , které 

popisují stupn� náležení objektu i do množin prvk� 1..n. [8]. Sloupce A�j matice A 

z�ejm� tvo�í fuzzy množiny, které popisují stupn� náležení prvk� 1..n do fuzzy 

množiny objektu j. Vektor Ai� pojmenujeme též jako �ádkovou fuzzy množinu 

objektu i, vektor A�j pojmenujeme též jako sloupcovou fuzzy množinu objektu j. 

Bude-li to z kontextu patrné, sloupcovou fuzzy množinu budeme zna�it zkrácen� též 

jako fuzzy množinu. 

Poznamenejme, že pro praktické použití je vhodné, že od fuzzy modelu 

nevyžadujeme, aby vztah  i ↔  j byl symetrický (tedy A není symetrická matice). 

Pro analýzu fuzzy modelu popisujeme objekty následujícími funkcemi [2].  

Funkce popisující Fuzzy Model 

),min( jiij aa  Míra Konzistence i a j: vyjad�uje soudržnost dvou 

prvk�. 

),max(1 jiij aa−  Míra Inkonsistence i a j: vyjad�uje negativní zabarvení 

vztahu dvou prvk�. 

|| jiij aa −  Míra Asymetrie i a j: vyjad�uje rozdíl mezi vzájemným 

hodnocením dvou prvk�. 

1|;|
1

=−�
=

iiik

n

k
jk aaa  Card(i, j) -  Diferen�ní míra 1: sleduje rozdílnost v 

hodnocení ostatních prvk� 

||
,

ik

n

jik
jk aa −�

≠

 Card*(i, j) – Diferen�ní míra 2: sleduje rozdílnost v 

hodnocení ostatních prvk� bez zapo�ítání prvk� i a j 

�
=

n

k
jka

n 1

1
 S(j) – St�ed fuzzy množiny: pr�m�rné ohodnocení 

prvku j 

�
=

n

k
kia

n 1

1
 S‘(i) – St�ed vertikální fuzzy množiny: pr�m�rné 

hodnocení prvku i 
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{ }�
=

−
n

k
ikik aa

n 1

|,1|min
2

  Hm(i) – Hammingovská míra neur�itosti: postihuje 

mlhavost množiny objektu i (viz [10]) 

)(min)(max ikkik
k

aa −  Sd(i) – Stupe� diferenciace je rozdíl mezi nejvyšší a 

nejnižší hodnotou �ádkové fuzzy množiny objektu i. 

Ur�uje rozsah škály hodnotitele. 

2.4. Fuzzyfikace 

Zdrojová data pro p�ímou i nep�ímou sociomapu jsou obecn� zadána na libovolné 

škále. Pro pot�eby sociomapování, které využívá k popisování dat funkce založené 

na teorii fuzzy množin, je t�eba zdrojová data p�evést do fuzzy modelu. Tento 

postup pojmenujeme jako fuzzyfikace. 

Fuzzyfikace pro p�ímou sociomapu 

Fuzzyfikace pro p�ímou sociomapu fp:An×n →An×n transformuje data z obecn� 

zadané matice vzájemných hodnocení objekt� An×n do matice kódované �ísly 

z intervalu <0,1>. 

Vztahy jsou zaznamenány ve �tvercové matici A, kde aij zna�í vztah objektu i k j 

(nap�. intenzita frekvence komunikace). V p�ípad�, že jsou vzájemné vztahy 

kódovány na škále, kde hodnota odpovídá intenzit� vztahu, transformuje se matice 

na jednotkový interval podle 

•••

•••
• −

−=
AA

AA
A

i

i
i minmax

min
:  

Vyšší afinita objekt� je kódována �íslem bližším k 1. 

Pokud nezáleží tolik na absolutní hodnot� stupn� náležení objekt�, ale jde nám 

p�edevším o zachování odpovídajícího uspo�ádání blízkosti v rámci jedné �ádkové 

fuzzy množiny, volíme transformaci 

••

••
• −

−=
ii

ii
i AA

AA
A

minmax
min

:  
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Fuzzyfikace pro nep�ímou sociomapu 

Fuzzyfikace pro nep�ímou sociomapu fn:Sm×n →An×n transformuje obecn� zadanou 

reálnou matici Sm×n vztah� m subjekt� ku n objekt�m do matice An×n kódované �ísly 

vyjad�ující vzájemný vztah objekt�. 

Zdrojem pro nep�ímou sociomapu je matice Sm×n, kde skl vyjad�uje postoj k-tého 

subjektu k l-tému objektu. Matici Sm×n lze p�evést na �tvercovou matici An×n, kde 

stupe� náležení aij objektu i do sloupcové fuzzy množiny objektu j je odvozen 

z po�tu vazeb i na j v porovnání se všemi vazbami i. Výpo�et fuzzy modelu A lze 

formáln� zachytit následovn� 

( )

�

�

=

=

•

•• =
∩

==→ m

k
ki

m

k
kjki

i

ji
ijji

s

ss

S
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aObjektObjekt

1

1

,min
 

Vztah objektu i k objektu j na základ� hodnocení subjekt�, kde ∩ a | | je pr�nik a 

hodnost fuzzy množin [9], [1].  

m po�et subjekt� 

Sm×n matice, kde sij je vztah i-tého subjektu k j-tému objektu. 

An×n �tvercová matice vyjad�ující vztahy mezi objekty. 

2.5. H-MODEL 

P�i tvorb� sociomapy se zobrazuje vztah objekt� kódovaný ve fuzzy modelu do 

roviny tak, že se optimalizuje ur�ité kritérium. Rozmíst�ní objekt� fuzzy modelu A 

v rovin� pomocí zobrazení ϕA budeme �íkat H-Model (horizontální model).  

{ } 2,,1: EnA →�ϕ  

P�i zobrazování objekt� se snažíme optimalizovat kritérium tak, aby vztah prvk� 

v rovin� odpovídal jejich vztah�m ve fuzzy modelu. 

Vzdálenost v eukleidovském prostoru je symetrická, p�esto v ní pot�ebujeme 

vyjád�it vztah dvou prvk�, jejichž vztah symetrický být nemusí. Zvolíme tedy 

takové kritérium ΩA, které místo absolutních vzdáleností mezi objekty vnímá jejich 

ordinální hodnoty – po�adí. Snažíme se objekty do roviny zobrazit tak, aby po�adí 

ve vzdálenostech každého objektu od ostatních objekt� odpovídalo jeho po�adí 
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stup�� náležení do sloupcových fuzzy množin ostatních objekt�. Tak lze i v rovin� 

zachytit p�ípad, kdy objekt A má nejblíže k objektu B a poté k objektu C, naproti 

tomu objekt B má nejblíže k C a poté až k A, viz Obrázek 3. 

A

B

C 10,80,4C

0,710,2B

0,10,51A

CBA

10,80,4C

0,710,2B

0,10,51A

CBA1.

2.

2. 1.1.
2.

 

Obrázek 3 

Ukázka vnímání asymetrického vztahu v H-Modelu: Šipky zna�í po�adí vzdálenosti od objektu 

k dalším objekt�m. Po�adí v rovin� odpovídá po�adí ve fuzzy modelu (v matici). Vztah objekt� A a B 

je z hlediska po�adí asymetrický. 

Kritérium ΩA formáln� popíšeme následovn� 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
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ϕϕϕϕ
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Funkce φ ur�uje, že vztah každých t�í prvk� braný jako jejich po�adí bude v rovin� 

E2 zachován (m��en eukleidovskou metrikou). 

Z množiny všech možných zobrazení ϕA vybereme takové zobrazení, pro které je 

kritérium ΩA nejmenší.  

Je snadné nahlédnout, že pro pro každé ϕ’A, pro které Ω‘A=a, existuje nekone�n� 

mnoho jiných zobrazení ϕ*
A, ϕ*

A≠ϕ’A pro která Ω*
A=a. Nap�íklad tak, že zobrazené 

objekty v E2 otá�íme, posouváme, p�ibližujeme/vzdalujeme, zrcadlov� p�eklápíme 

podle n�jaké osy apod… Z této množiny všech zobrazení ϕ*
A vybereme takové, kde 

všechny prvky leží v intervalu <0,1>×<0,1> a to použijeme pro sestavení 

H-Modelu. Implementace algoritmu pro sestavení H-Modelu je sou�ástí aplikace 

Rainbow v knihovn� socapi.dll. 

H-Model fuzzy modelu A budeme zna�it také jako HA, (HA)i je pak bod v rovin�, 

kde je umíst�n i-tý objekt fuzzy modelu A, tedy ϕA(i)=(HA)i. Zbrazení ϕ je podobné 



 15 

Multidimensionálnímu škálování [5], snaží se však pomocí kritéria φ zachovat ve 

vztazích p�ípadnou asymetrii. 

2.6. Terén p�ímé sociomapy 

2.6.1. Výška v p�ímé sociomap� 

Terén p�ímé sociomapy vznikne zanesením t�etího rozm�ru (výšek) do H-Modelu 

HA fuzzy modelu A. V p�ímé sociomap� hmotu mezi kótami v H-Modelu nijak 

neinterpretujeme. D�ležitá je výška terénu v bod� kóty, zbytek prostoru 

interpolujeme, abychom v map� docílili hladkých p�echod�. Výškou kóty lze 

vyjád�it prom�nnou, kterou chceme sledovat, nap�. p�i mapování vztah� malé 

sociální skupiny lze vyjád�it sociální status �lov�ka (objektu) ve skupin� jako 

pr�m�r ze sloupcové fuzzy množiny pomocí 

n

a
v i

ij

j

�
=  

vj…výška kóty j. 

Výškou lze p�ípadn� vyjád�it i jinou charakteristiku, která nás zajímá a tak zobrazit 

do sociomapy informaci nejen o ur�itém ukazateli, ale i o vzájemných vztazích 

mapovaných objekt�. 

2.6.2. Interpolace terénu p�ímé sociomapy 

Máme-li zanesené kóty do roviny a známe-li i jejich výšky, je t�eba vytvo�it terén 

mezi nimi. Motivace pro nalezení vhodné interpolace je p�edevším kv�li vizualizaci 

(zobrazení má být „hezké pro oko“). Proto se snažíme použít hladkou funkci, pokud 

možno nenáro�nou na �as výpo�tu. Vzhledem k po�tu kót, které se v�tšinou 

pohybují v �ádu jednotek až desítek8 volíme interpolaci formou vážených inverzních 

vzdáleností.  

                                                 

8 Sociomapu konstruujeme za ú�elem snadného vnímámí �lov�kem. �lov�k je schopen si 

zapamatovat kolem cca 7 pam��ových št�p� [7], což m�žeme vztáhnout i na po�et najednou 

zobrazených kót v sociomap�) 
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[x1,y1,z1]

[x2,y2,z2]

[x3,y3,??]
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Obrázek 4 

Interpolace terénu WIND sociomapy: �ervené body jsou zadané, výšku modrého bodu se snažíme 

dopo�ítat. 
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z bod, který interpolujeme 

M(z) Výška bodu z 

h(i) Výška i-té kóty 

ϕA(i) umíst�ní objektu i v HA 

n po�et objekt� (kót) fuzzy modelu A 

p parametr šikmosti terénu… lze použít nap�. p=3 

Množinu horizontálních pozic všech bod� v map� ozna�íme Mxy⊂E2. Zobrazení 

RMM xy →:  vrací výšku mapy v bod� (x,y)∈Mxy. 

Terén mapy spo�ítáme pro všechny body mapy Mxy, až na umíst�ní kót, jejichž 

výšku stejn� známe: ( ){ }niiMz A
xy

�1;\ =∈∀ ϕ . 

Implementace interpolace je provedena v COM komponent� Generator. (zdrojové 

kódy v C++) 
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2.7. Terén nep�ímé sociomapy 

2.7.1. Zanesení subjekt� 

Terén nep�ímé sociomapy je tvo�en umíst�ním mapovaných objekt� do roviny 

(H-Model) a následným zobrazením ϕ~  každého subjektu do H-Modelu podle 

n�jakého kritéria. Výška v daném míst� odpovídá koncentraci subjekt�. 

Jako kritérium Ω~  pro umis�ování subjektu ur�íme shodu v po�adí preferencí a 

vzdálenostech subjektu k objekt�m. 

K nep�ímé map� máme k dispozici krom fuzzy modelu An×n, vyjad�ujícího vztah 

mezi objekty, také matici Sm×n se vztahy všech m subjekt� k n objekt�m, které 

matici A zformovaly fuzzyfikací pro nep�ímou sociomapu. Každý subjekt i se 

snažíme umístit do HA (H-Modelu fuzzy modelu A) tak, aby po�adí vazeb subjektu i 

na objekty 1…n (které jsou již v H-Modelu umíst�ny) odpovídalo po�adí 

eukleidovských vzdáleností od umis�ovaného subjektu i k objekt�m 1…n v prostoru 

E2. Objekty v H-Modelu slouží jako referen�ní body k zanesení subjekt�. 

Ne vždy se poda�í splnit požadavek shody po�adí (nap�. když vztah subjektu ke 

všem objekt�m je shodný a zárove� nelze nalézt takové místo v H-Modelu, od 

kterého by byly objekty ve stejné vzdálenosti). Snažíme se pro umis�ovaný subjekt 

q najít takovou pozici, ve které je kritérium spln�no v co nejvíce p�ípadech, tj. shoda 

v po�adí platí pro co nejvíc objekt�. 
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Formáln� zapíšeme zobrazení ϕ~  subjektu q do roviny E2 p�i snaze minimalizovat 

kritérium Ω~  následovn� 
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( )q
AHS ,

~ϕ  zobrazení subjektu q do roviny p�i minimalizaci kritéria Ω~  

( )q
AHS ,

~Ω  kritérium pro zachování shodného po�adí subjektu q k objekt�m z A 

jak v HA, tak i v Sq� 

πM(i)   po�adí hodnoty prvku i v reálném vektoru M. Je-li mk=i pro více k, 

pak πM(i) definujeme jako pr�m�r po�adí 

Sm×n  matice hodnocení objekt� subjekty 

H’A,q(i) vzdálenost od zanášeného subjektu q k již zaneseným objekt�m 

δ  kroneckerovo delta 

Implementace je sou�ástí aplikace Rainbow v knihovn� socapi.dll. 

2.7.2. Výpo�et výšky 

Každý subjekt zanesený do H-Modelu zvyšuje koncentraci subjekt� v dané oblasti, 

kterou v nep�ímé sociomap� vyjad�ujeme výškou. Tím se formuje terén nep�ímé 

sociomapy. Na rozdíl od p�ímé sociomapy lze v nep�ímé sociomap� smyslupln� 

interpretovat každé místo terénu i mimo referen�ní body. Výška vyjad�uje míru 

koncentrace subjekt�/osob v daném míst� podle jejich vztahu/sympatii 

k referen�ním bod�m/objekt�m. 
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Obrázek 5 

Ukázka STORM sociomapy: Zobrazuje pr�zkum pol. preferencí z konce roku 2001. Skalní 

p�íznivci se soust�e	ují p�ímo pod referen�ní body (pol. strany), nerozhodnutí jsou mezi kótami 

(patrná je skupina mezi ODS a CTYRK. a mezi CSSD a CTYRK). Lidé nemající zájem o politiku se 

soust�e	ují na okraji sociomapy. Zdroj dat: Qed&Quod. 

Abychom zformovali terén nep�ímé sociomapy, místo každého subjektu navýšíme 

zanesením homole, kterou p�i�teme k dosavadní map�. 

S
U

M

subject #1

subject #2

subject #3
.
.

 

Obrázek 6 

Konstrukce STORM sociomapy: Výška terénu je tvo�ena subjekty, kte�í navyšují terén p�i�tením 

homole na míst�, kde se nacházejí. 
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Definice: Homolí nazýváme reálnou hladkou symetrickou funkci h(p) s oborem 

hodnot <0,1>, která má maximum v 0 a s rostoucím parametrem p klesá; derivace 

h’(0) = 0; h(p) = h(-p); 0)(lim =
∞→

ph
p

; 0)('lim =
∞→

ph
p

. 

Útvar, který zanášíme do mapy, vznikne rotací funkce h(p), p∈R+ kolem osy kolmé 

na podstavu. Výšku terénu v bod� p zapíšeme formáln� takto: 

( )( )� −== ii qphpfz ϕ~)(  

Výška z v bod� p je sou�tem výšek homolí hi v míst� daném vzdáleností bodu p od 

centra homole ( )iqϕ~  (horizontální pozice i-tého subjektu). Suma hladkých funkcí je 

op�t hladká, proto i terén nep�ímé sociomapy je hladký. 

2.8. Statistické testování 

Sociomapa slouží také jako platforma pro statistické dotazování. Výška v nep�ímé 

sociomap� vyjad�uje koncentraci subjekt� v dané oblasti. Pod referen�ními body se 

nachází „skalní p�íznivci“ blízkého objektu, hora mezi objekty zna�í nerozhodnuté, 

kte�í mezi objekty váhají / mají k nim stejný vztah. Subjekty, které o žádný 

z mapovaných objekt� nejeví zájem, se nachází v míst�, které je nejdál všem 

referen�ním bod�m, což bývá na okraji mapy �i v rohu (viz Obrázek 7). 
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Obrázek 7 

Ukázka statistického testování: Vysvíceny jsou oblasti, kde se nachází subpopulace se statisticky 

významnou odchylkou v ur�ité charakteristice oproti populaci ve zbylé map�. Zdroj dat: Qed&Quod, 

pol. pr�zkum z konce r. 2001. 
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U každého subjektu lze krom hodnocení jeho vztahu k mapovaným objekt�m také 

zachytit charakteristiky, které nás zajímají (nap�. u marketingového pr�zkumu 

zaznamenáváme v�k, pohlaví, ekonomický status lidí, atd…). V nep�ímé sociomap� 

s množinou všech subjekt� S pak máme možnost vybrat subpopulaci X (podskupinu 

subjekt�) a testovat statistickou významnost (p-hodnotu) rozdíl� zaznamenaných 

charakteristik oproti zbylým subjekt�m v map� Y=S\X. Další možnost je porovnávat 

rozdíly v charakteristikách jen mezi dv�ma vybranými subpopulacemi X⊂S, Y⊂S, 

X∩Y=∅. V aplikaci Rainbow je implementován t-test pro spojité veli�iny a jako 

neparametrický test χ2-test. Pro t-test p�edpokládáme nezávislost výb�r� X a Y a 

shodu rozptylu, kterou odhadneme pomocí sdruženého výb�rového rozptylu Sp
2 

[13]. 

Pro 95% interval spolehlivosti p�i použití nezávislých výb�r�, kdy ob� populace 

mají stejný rozptyl, platí 
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kde µ1 - µ2 je rozdíl st�edních hodnot, t je parametr t-rozd�lení, n1, n2 je po�et prvk� 

ve vybraných souborech X a Y, Sp
2 je odhad sdruženého výb�rového rozptylu. 

V klasickém pojetí každý prvek bu	 do souboru X (Y) pat�í, nebo nepat�í. V pojetí 

fuzzy množin, na kterém je sociomapování založené, m�že subjekt pat�it do 

vybraného soubor s ur�itým stupn�m náležení z intervalu <0,1>, kde 0 zna�í, že do 

souboru nepat�í v�bec, 1 že do souboru pat�í zcela. Proto upravujeme vzorec pro t-

test pro ú�ely „váženého �lenství“ prvk� souboru. Statistika pro „vážený t-test“ je 

následující 
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n1 po�et prvk� v X 

n2 po�et prvk� v Y 

ω stupe� náležení do X 

ϑ stupe� náležení do Y 

X  pr�m�r souboru 

X
~  vážený pr�m�r souboru (jako váhu bereme stupe� náležení prvku do 

souboru) 

Implementace statistického testování je provedena v aplikaci Rainbow. Schéma (viz 

Obrázek 8) ukazuje uspo�ádání objekt� a zdroj� dat pro statistické testování. 
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Obrázek 8 

Implementace statistického testování v programu Rainbow: Objekt Map je tvo�en pozicemi 

subjekt� v H-Modelu, fuzzy modelem objekt� a bitmapou tvo�ící terén (viz dále vektorizace). Storm 

data pat�í k podmnožin� objekt� H-Modelu vytvo�eného z fuzzy modelu. U storm dat se ukládá 

vztah subjekt� k objekt�m (relations) a charakteristiky subjekt�, které uživatel testuje výb�rem 

subpopulace v sociomap� (selection). U WIND sociomapy se nevybírá subpopulace ze subjekt�, ale 

z objekt�, u nichž též m�žeme zaznamenávat charakteristiky. 
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3. Vektorizace bitmapy 

3.1. P�edpoklady 

Zám�rem vektorizace je konverze bitmapy9 na posloupnost útvar� lemovaných 

spline k�ivkami10 [12], které rekonstruují p�vodní obraz s nastavitelnou p�esností11. 

Pro vektorizaci (anglicky též jako surface-fitting �i curve-fitting) existuje více 

algoritm� vytvo�ených bu	 pro zcela obecné použití �i optimalizovaných pro 

p�evod bitmapy spl�ující ur�ité podmínky. 

V našem p�ípad� prezentujeme algoritmus, který využívá oproti zcela obecnému 

p�ípadu tato specifika sociomap: 

1) Funkce generující rastr jsou hladké. 

2) Minimální vzdálenosti mezi lokálními extrémy jsou dostate�n� velké. 

Myslíme tím, že existuje dostate�ný po�et pixel� mezi lokálními extrémy. 

Dostate�ná vzdálenost je pot�eba, aby rastr, který rekonstruuje hladkou 

funkci, bylo možné vnímat též jako „hladký“ (derivaci v rastru vnímáme 

jako rozdíl hodnot sousedních pixel�). 

3) Fakt, že v p�ímé i nep�ímé sociomap� barva vyjad�uje výšku, takže m�žeme 

na zdrojovou bitmapu nahlížet jako by byla kódována jen stupni šedi 

(výška). 

Výstupem modul� generujících p�ímou i nep�ímou sociomapu  je reálná �tvercová 

matice Mr×r s hodnotami transformovanými na <0,1>, dále budeme matici M zna�it 

jako rastr. 

                                                 

9 Bitmapou rozumíme obdélníkovou matici B typu mxn, kde hodnota bij je p�irozené �íslo kódující 

barvu v bod� (i,j). Body bitmapy nazýváme pixely. 

10 Spline plyne z anglického výrazu pro pružné pravítko, které d�íve sloužilo k rýsování k�ivek 

procházející uzlovými body. O spline k�ivkách více viz [12] 

11 Obraz rekonstruujeme aproxima�ními k�ivkami, proto p�esnost rekonstrukce není velká (naším 

cílem není p�esn� obraz reprodukovat) 
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V�ta o spojitosti terénu: Funkce generující rastr p�ímé i nep�ímé sociomapy jsou 

hladké. 

D�kaz: U p�ímé sociomapy plyne z interpolace (viz kapitola 2.6). U nep�ímé 

sociomapy se na sebe p�i�ítají hladké funkce, tj. výsledná mapa je též hladká. 

� 

3.2. Algoritmus 

Níže popsaný algoritmus p�evede rastr sociomapy na posloupnost uzav�ených spline 

k�ivek tak, že k�ivky kopírují terén v dané výškové hladin�. Výšku v daném bod� 

vyjad�uje hodnota rastru. 

vektorizace

 

Obrázek 9 

Ukázka vektorizace: Vý�ez bitmapy, kterou p�evedeme na posloupnost k�ivek.  

Základní myšlenka tkví v nalezení bod�, které kopírují povrch rastru a následné 

proložení k�ivky t�mito body. 

P�evod rastru na posloupnost k�ivek rozd�lujeme do dvou �ástí. V první �ásti 

algoritmus trasování v dané oblasti najde okraje, které spl�ují n�jaké kritérium. 

Druhá �ást, prezentovaná algoritmem pro hledání míst k trasování, se zabývá 

nacházením takových míst v rastru, která je ješt� t�eba p�evést pomocí algoritmu 

z první �ásti.  

V textu volíme slovo „trasování“ ve smyslu tracing – stopovat. Jedná se o nalezení 

bod� v rastru, které spl�ují ur�ité kritérium, nap�. stejnou výškovou hladinu 

povrchu. Hledáme množinu T bod�, pro které je hodnota rastru stejná (má výšku h) 

a zárove� pro každý bod (x,y) lze najít v množin� T jeho souseda. V praxi 
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pot�ebujeme mít T jako uspo�ádanou posloupnost, abychom z ní mohli formovat 

k�ivky. T uspo�ádáme tak, že po každém bod� následuje jeho soused. Množinu T 

vyjád�íme formáln� takto 

( ) }),(),(0:),(),(;,|),{( 2222 ε≤−<∈∃∈=∈= yxyxTyxTyxhyxMMyxT  

Definice: Trasovacím kritériem budeme v následujícím textu rozum�t požadavek, 

který ur�uje hranice, kudy povedou k�ivky nahrazující rastr. 

Definice: Di ur�uje „osmism�rku“ proti hodinovým ru�i�kám (viz Obrázek 10). 

D = {(0, +δ), (+δ, +δ), (+δ, 0), (+δ, -δ), (-δ, -δ), (-δ, 0), (-δ, +δ)} 

δ velikost trasovacího kroku 

 

0
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Obrázek 10 

Trasování: 8-okolí procházíme v p�edem ur�eném sm�ru. 

Definice: Funkce Ω(P)=True, pokud bod P leží v rastru M, spl�uje trasovací 

kritérium a bu	 levý nebo pravý nebo horní nebo dolní soused z jeho 4-okolí 

trasovací kritérium nespl�uje. V ostatních p�ípadech Ω(P)=False. 

V následujícím algoritmu jako trasovací kritérium používáme takové, pro které je 

hodnota rastru vyšší, než ta, které je práv� trasovaná. Funkce Ω(P) tedy vrací True 

pro hrani�ní oblasti, kdy bod P leží v požadované hladin� a v jeho 4-okolí n�jací 

z jeho soused� leží „nad“ a n�jací leží „pod“. 
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3.2.1. Algoritmus trasování 

1. Najdi bod P, pro který Ω(P) = True; Pfirst:=P; j:=0 

2. Z množiny {(j-2) mod 8,…,(j+2) mod 8} vyber i takové, pro které platí, že 

Ω(P+Di)=True a zárove� rastr v novém bod� je ozna�en jako použitelný 

Ma(P+Di)=True. 

a. Existuje-li takové i, potom polož  

i. Q:=P+Di 

ii. Ma(Q)=False. Nastav novou hodnotu jako obsazenou 

iii. Push(P, j)→U. P�idej krok do zásobníku U (Undo). 

iv. j := i. Ulož poslední použitý sm�r pro další výb�r kroku. 

v. P:=Q. 

b. Neexistuje-li takové i, nastav rastr v aktuální pozici za nepoužitelný a 

vra� se o krok zp�t. 

i. Ma(P)=False 

ii. Pop (P, j)←U. Vyjmi vrchol zásobníku U a podle n�ho nastav 

P a j. 

3. Jdi na krok 1 dokud P=Pfirst 

Množina bod�, z které se vybírá sm�r, je dána polorovinou kolmou na naposledy 

použitý sm�r, viz Obrázek 11. 
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další krok

Vybrali jsme sm�r 3

 

Obrázek 11 

Trasování: V následujícím kroku prohledáváme body z 8-okolí v polorovin� ur�ené aktuálním 

sm�rem. 
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Obrázek 12 

Algoritmus trasování: Z výchozí pozice najdeme nejbližší hrani�ní bod nalevo a trasujeme okraj 

hranice. Pokud dál nem�žeme, vrátíme se (v rastru vzniklém hladkou funkcí by taková situace nastat 

nem�la). Nalezené body proložíme hladkou k�ivkou (na obrázku zobrazena �erven�). 

Z v�ty o spojitosti terénu víme, že rastr byl tvo�en hladkou funkcí. Trasovací 

kritérium je pro tento algoritmus definované jako hodnota rastru menší, než 

trasovaná hladina. Zvolíme-li vhodn� malé δ, vždy nalezneme souseda P, který 

spl�uje Ω(P+δ)=True (víme z hladkosti). Je-li δ menší, než vzdálenost mezi 

nejjemn�jším p�echodem v terénu, nem�že se algoritmus ani zacyklit navrácením do 

již prošlé trasy (viz Obrázek 13) a tak dorazíme k Pfirst. Algoritmus trasování pro 

rastr zadaný sociomapou je tedy kone�ný. 

PFIRST

X

 

Obrázek 13 

Ukázka zacyklení: P�i dostate�n� jemn� zvolené velikosti trasovacího kroku v rastru spl�ující 

podmínky 1-3 z kap. 3.1 nenastane zacyklení. Kdyby trasování navázalo na již prošlou trasu, hranice 

kolem místa X by nesm�la být hladká. 
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Pro p�evod celého rastru na posloupnost k�ivek pot�ebujeme nalézt postupn� místa, 

kde aplikujeme algoritmus trasování, jehož výsledek p�idáme do výstupní 

posloupnosti k�ivek. Musíme zkontrolovat, jestli se v oblasti získané trasováním, 

nenachází lokální minimum. Pokud lokální minimum v trasované oblasti není, 

m�žeme oblast p�idat do výsledné posloupnosti k�ivek a do oblasti se již algoritmem 

trasování nevracíme. Pokud v trasované oblasti lokální minimum je, trasujeme jeho 

okraj, který z oblasti odstraníme12 a p�idáme jej do výstupní posloupnosti k�ivek. 

Kandidáty na místa, z kterých vycházíme p�i trasování, vybíráme po zvolen� jemné 

m�ížce. Jemnost m�ížky musí být v�tší, než 2δ (z�ejmé: trasovací krok ob�ma sm�ry 

musí být menší, než skok, po kterém se vybírá místo k trasování). 

∆z

∆z

 

Obrázek 14 

Ukázka lokálního minima: V zelené vrstv� je t�eba vykrojit lokální minimum tak, aby skrze ní bylo 

vid�t na spodní vrstvu, ∆z je rozestup mezi vrstvami. 

                                                 

12 V praxi lze oblast (bitovou mapu s hodnotami {0,1}) reprezentovat stromovou strukturou, kde 

souvislé �tverce o stejné barv� jsou listy stromu a uzly se d�lí na menší �tverce, ko�en stromu 

reprezentuje celou bitovou mapu. V naší implementaci využíváme funkcí Win32 API pro množinové 

operace s regiony. 
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3.2.2. Algoritmus pro hledání míst k trasování 

Zvolíme libovoln� jemn� m�ížku G (minimální jemnost 2δ), dále zvolíme po�et 

vrstev n, na který chceme rastr M na�ezat a postupujeme od spodní (nejnižší). 

Pro rozestup mezi vrstvami �z  platí: 

n

mm
z

xyMyxxy
Myx

)(min)(max
,, ∈∈

−
=∆  

Výchozí nastavení: 

Q:=∅; T:=∅; U:=∅;P∈G 

P výchozí bod algoritmu trasování 

T výstupní posloupnost k�ivek. 

U pomocná množina nalezených útvar� 

Q pomocná množina prohledaných bod� 

G množina bod� m�ížky 

1. V bod� P trasuj rastr ve výšce aktuální vrstvy. Útvar vzniklý trasováním X 

p�idej do množiny nalezených útvar� U:=U∪X. 

2. Procházej body z množiny {G \ Xr \ Q: Xr∈U} rastru po m�ížce G 

a. Pokud je pro aktuální bod P výška vyšší, než hladina práv� trasované 

vrstevnice a bod neleží v již nalezené oblasti, prove	 krok 1. 

b. Jinak Q:=Q∪P (Bod v p�íštím volání kroku 2 už procházet 

nebudeme). 

3. Prozkoumej vnit�ky oblastí dané trasováním z kroku 2. 

Pro všechna Xi∈U projdi všechny body z množiny (G ∩ Xi) a pokud 

nalezneme uvnit� útvaru Xi bod P’, který má nižší výšku, než výška práv� 

trasované vrstevnice, prove	 op�t trasování z bodu P’ jako v kroku 1 (nech� 

trasovaný útvar je nyní B) a nalezený útvar vykroj z Xi, tj. Xi := Xi \ B. 

4. Po projití všech bod� m�ížky G ulož nalezené oblasti do T. T:=T∪U, Q=∅, 

U=∅. Pokra�uj další vrstvou od kroku 1 dokud neprojdeš všechny vrstvy. 
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Kone�nost algoritmu 

V kroku 2.a se bu	 p�idá útvar (množinu bod�) do U nebo bod do Q, tj. množina 

{G \ Xr \ Q: Xr∈U} se stále zmenšuje, takže po kone�n� krocích krok 2 p�ejde ke 

kroku 3. Krok 3 prochází kone�nou množinu a krok 4 prochází kone�ný po�et 

vrstev n. 
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Obrázek 15 

Hledání míst k trasování: Pro každou vrstvu procházíme po zvolené m�ížce zleva doprava a 

hledáme okraje terénu na úrovni výšky práv� trasované vrstvy. V trasovaném útvaru nalezneme 

oblasti kolem lokálních minim a ty z útvaru odstraníme. Obrázek vzniklý vektorizací je tvo�en 

posloupností nalezených (uzav�ených) k�ivek. 

3.2.3. Proložení bod� k�ivkou 

Jakmile máme posloupnost bod�, které lemují trasovaný útvar, zbývá je nahradit 

n�jakou k�ivkou. Bu	 provedeme spojení bod� úse�kami, �ímž vznikne útvar, který 

není hladký. Z v�ty o spojitosti terénu víme, že rastr sociomapy byl konstruován 

hladkou funkcí. Rastr lépe rekonstruuje, když body proložíme n�jakou hladkou 
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k�ivku. K tomuto ú�elu je vhodné použít tzv. Catmull-Rom Splines13 [16], které 

však nebývají v b�žných programech podporované a proto v implementaci volíme 

b�žn� používané Bézierovy14 k�ivky [15]. 

Z posloupnosti T=P1,…,Pn bod� vzniklých trasováním vybereme takovou 

podposloupnost 
mkk PP ,,

1
� , aby k�ivka γ proložená body 

1
,,

+ii kk PP �  z posloupnosti 

T m�la maximální rozdíl derivací roven nejvýše p�edem zvolené toleranci ε. 

Formáln� 

( )( ) ( )( ) εγγ ≤−
++ == jkkjj

kkj
PP

iiii

'min'max
11 ....
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P�vodní posloupnost Úsek s malou zm�nou derivace vynecháme

Redukovaná k�ivka  

Obrázek 16 

Ukázka redukce k�ivky: Tam, kde se derivace k�ivky p�íliš nem�ní vynecháme uzlové body, jimiž 

k�ivku prokládáme. 

Jelikož v praxi kreslíme Bézierovu k�ivku algoritmem de Casteljau [17], který úseky 

k�ivky rekurzivn� d�lí, redukcí kotvících bod� vykreslování p�íliš neurychlíme a 

                                                 

13 K�ivky používané v po�íta�ové animaci. Jsou hladké a jsou tvo�eny jen uzlovými body, skrze n�ž 

prochází. 

14 Bézierovy k�ivky jsou tvo�eny uzlovými body a kontrolními body. Kontrolní body ur�ují tvar 

k�ivky, která uzlovými body prochází. 
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proto v implementaci aproximujeme rastr proložením Bézierovy k�ivky každými 

k body, kde k je volitelný parametr p�esnosti. 

Uzlové body k�ivky leží v trasovaných bodech Pi∈T a kontrolní body Pi
L a Pi

R 

uzlového bodu Pi jsou rovnob�žné s vektorem (Pi-1, Pi+1), kde 

11 +− −=−=− ii
R

ii
L

ii PPPPPP α , α je konstanta udávající špi�atost zaoblení. Pro 

simulaci Catmull-Rom Spline Bézierovou k�ivkou je vhodné použít α=1/6.  

x

x

x

x

Pi-1

Pi

Pi+1

Pi+2

d

αd
Pi

R

Pi
L

 

Obrázek 17 

Proložení hladkou k�ivkou: V implementaci používáme Bézierovy k�ivky, kde je spojnice 

kontrolních bod� bodu P rovnob�žná se spojnicí sousedních uzlových bod�. Tím máme zaru�enu 

hladkost (sm�r od uzlového bodu ke kontrolnímu je sm�r te�ny ke k�ivce v uzlovém bod�, tj. 

derivace k�ivky v uzlovém bod�). Konstanta α ur�uje špi�atost oblouku v míst� uzlových bod�. 

3.3. Alternativní postupy 

A�koliv pro náš p�ípad, kdy je výstupem posloupnost uzav�ených oblastí, je 

vhodn�jší výše popsaný algoritmus, existují i jiné metody. Ty však nezaru�ují 

nezávislost na typu konstrukce vstupního rastru s hladkými p�echody nebo 

požadavek, aby výstupem byla posloupnost uzav�ených oblastí (plát�). 

Algoritmus hledající hrani�ní k�ivky v diskrétním rastru s oborem hodnot z {1,…,n} 

prezentuje nap�íklad Albrecht Preusser [11]. Rastr rozd�luje na pravidelnou sí� a 

v rámci jednoho obdélníku sít� nachází hrani�ní k�ivky, které na sebe navazuje – 

bez záruky, že budou uzav�ené. 
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Pro vektorizaci p�ímé mapy by šla použít metoda lineární transformace, kdy se 

nejprve objekty v rovin� triangulují (nap�. pomocí Delauneyovy triangulace15 [4]) a 

posléze se na stranách trojúhelník� najdou body o stejné výšce (výšky vrchol� 

trojúhelníku známe) a ty se propojí bu	 p�ímkou, nebo hladkou spline k�ivkou. 
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… …
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Obrázek 18 

Ukázka lineární interpolace: Nejprve triangulujeme pr�m�ty bod� o známé výšce na podstavu. 

Poté propojíme pr�m�ty t�ch bod� na stranách trojúhelník�, které mají stejnou výšku. 

Tento postup je použitelný jen v p�ípad�, kdy máme n�kolik st�žejních bod� o 

známé výšce a zbytek mapy se interpoluje, což je p�ípad WIND sociomapy. Pro 

obecný p�evod nep�ímé sociomapy na vektory takový postup použít nelze. 

Implementace 

Algoritmus pro trasování je implementován v knihovn� surfit.dll, zdrojové kódy 

jsou v jazyku C. „Zast�ešující“ Algoritmus pro hledání míst k trasování je 

implementován v COM rozhraní v knihovn� VecMap.dll. Implementace pro 

Delauneyovu triangulaci je provedena v knihovn� triangulation.dll, zdrojové kódy 

jsou v C. 

                                                 

15 Delauneyova triangulace je duální graf k Dirichletov� mozaice známé pod názvem Voronoi 

diagram 
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4. Hledání soudržností 

Sociomapování využívá k analýze dat ve fuzzy modelu krom funkcí z kapitoly 2.3, 

které popisují  fuzzy model jako celek nebo sledují vybranou dvojici objekt�, také 

metodu, která pom�že rozkrýt strukturu vazeb mezi objekty fuzzy modelu z hlediska 

n�jakého typu vzájemného vztahu objekt�. 

Metodu, která analyzuje fuzzy model a zobrazí jej ve stromové struktu�e na základ� 

konzistence podskupin, nazveme hledání soudržností. 

Hledání soudržností je obdoba clusterové analýzy, kde jako kritérium pro vzájemný 

vztah objekt� vnímáme nižší hodnotu ze vzájemného hodnocení (stup�� náležení). 

Vzájemný vztah i a j je definován jako 

{ }jiij aaji ,min=↔  

a je odvozen z pr�niku dvou fuzzy množin [1]. Vzájemný vztah i a j je pr�nikem 

vztah� i→j a j→i, tj. {aij} ∩ {aji} = min{aij, aji}. Vyjad�uje jím míru konzistence 

dvou prvk� fuzzy modelu (viz kapitola 2.3). Fuzzy model A lze vyjád�it syntaxí, 

která popisuje strukturu mapovaného systému a odhaluje konzistenci podskupin. 

Objekty fuzzy modelu rozd�lujeme do podskupin tak, že každá skupina se št�pí na 

další soudržn�jší podskupiny. Postup, jak z fuzzy modelu dojít ke stromové 

struktu�e popisující soudržnost objekt�, popisujeme následujícím algoritmem. 

4.1. Algoritmus clusterizace 

4.1.1. Datová struktura skupiny 

Skupiny budeme ukládat do stromové struktury, kde v hodnot� Alpha uchováme 

míru konzistence celé skupiny (tj. i všech jejích podskupin), ukazatele Left a Right 

odkazují na levou a pravou v�tev. Listy stromu mají nastaveno Left a Right na 

hodnotu NULL a naopak mají v hodnot� Obj odkaz na index objektu z fuzzy 

modelu, nad kterým je algoritmus provád�n. Hodnota Obj v nelistových uzlech je 

jen pomocná. 
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Type Cluster 

Left as Cluster // Ukazatel na levou v�tev 

Right as Cluster // Ukazatel na pravou v�tev 

Alpha as Real  // Soudržnost skupiny 

Obj as Integer  // Objekt fuzzy modelu 

End Type 

4.1.2. Postup 

1) Pro fuzzy model An×n vytvo� n skupin C1..n typu Cluster a pro každé Ci nastav 

Ci.Obj:=i; Ci.Left:=NULL; Ci.Right:=NULL. Nastav index následujícího 

aktuálního clusteru k:=n+1. Všechny Ci p�idej do množiny D všech 

nespojených skupin. Skupiny C1..n vyjad�ují listy stromu, kde index objektu z 

fuzzy modelu je v listu uložen v C.Obj. 

2) Ve fuzzy modelu A najdi nejsoudržn�jší dvojici u, v, jejíž vzájemný vztah 

u↔v je nejvyšší.  

a. V množin� D najdi takové Cu a Cv, kde Cu.Obj=u, Cv.Obj=v 

b. Vytvo� nový cluster Ck a nastav Ck.Left=Cu; Ck.Right=Cv; Ck.Alpha= 

u↔v; Ck.Obj=u. 

c. Z množiny D nespojených skupin vyjmi Cu a Cv. D:=D\Cu\Cv. 

d. P�idej Ck do množiny D. Zvyš k:=k+1. 

e. Uprav fuzzy model A tak, že pro  

i. aui:=min{aui; avi}; i=1..n 

ii. aiu:=min{aiu; aiv}; i=1..n 

f. Odeber z matice A v-tý �ádek i sloupec. A:=A\Av�; A:=A\A�v. 

3) Krok 2 opakuj, dokud v množin� D nez�stane jediný prvek. D={Cx}, Cx 

potom vyjad�uje ko�en stromu. 

Kone�nost algoritmu 

V kroku 2)e se matice A stále zmenšuje, z D vybíráme Cu a Cv a p�idáváme Ck, 

takže i D se zmenšuje. Proto po kone�n� krocích dosp�jeme k D={Cx}. 
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Obrázek 19 

Ukázka konstrukce skupin soudržností: Vždy spojujeme nejsoudržn�jší skupinu. Ukázka je pro 

zdrojová data z tabulka 1. V kroku 3 nelze p�ipojit D k BEC, protože nejnižší soudržnost je menší 

než samostatná (A,D) 

(A,D)0.64

A D (B,E)0.68

B E

C

((B,E)0.68,C)0.41

(((B,E)0,68C)0,41(A,D)0,64)0,28

 

Obrázek 20 

Stromová struktura skupin soudržností: Strom je sestaven na základ� dat z tabulka 1. Každá 

skupina se d�lí na dv� skupiny, kde minimální vztah mezi listy levého podstromu (resp. min. vztah 

mezi listy pravého podstromu) je v�tší nebo roven minimu ze vztah� tvo�ených mezi listy levého a 

pravého podstromu. 
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(((B,E)0,68C)0,41(A,D)0,64)0,28 

Ukázka závorkové syntaxe pro fuzzy model viz tabulka 1 

10,370,510,690,68E

0,4210,290,390,91D

0,610,2810,480,37C

0,680,360,4110,82B

0,510,640,380,641A

EDCBA

10,370,510,690,68E

0,4210,290,390,91D

0,610,2810,480,37C

0,680,360,4110,82B

0,510,640,380,641A

EDCBA

 

tabulka 1 

Zdrojová tabulka k závorkové syntaxi 

Stromovou strukturu zapisujeme pomocí závorek, kde �íslo za závorkou udává 

vzájemný vztah všech objekt�, které jsou zapsány uvnit� závorky. Tento zápis 

nazveme závorkovou syntaxí. 

{ } { }( )jiijzji
zji

ijz aaar ,minmin
,

,
∈

∈

== �  

A fuzzy model 

rz �íslo za závorkou z 

V nejvíce zano�ené závorce jsou prvky soudržn�jší, než ty z „ mate�ské závorky“ , 

k nim se p�idružují další prvky/skupiny, až nakonec vn�jší závorka udává 

soudržnost systému jako celku. Nebude-li to v daném kontextu nutné, m�žeme �ísla 

za závorkou pro zjednodušení v následujícím textu i vynechat. 

4.2. Vizualizace soudržností 

V sociomap� lze znázornit zápis soudržností fuzzy modelu A pomocí závorkové 

syntaxe do roviny H-Modelu tak, že závorky jsou reprezentovány uzav�enou 

k�ivkou obepínající množinu objekt� pat�ících do dané závorky. K�ivka p�itom 

neprotíná žádnou jinou k�ivku a tak jsme schopni simulovat správné uzávorkování. 

Této grafické rekonstrukci uzávorkování budeme �íkat vizualizace cluster�. 
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Je snadné nahlédnout, že pro každé výchozí umíst�ní objekt� v rovin� a jejich 

uzávorkování lze nalézt odpovídající vizualizaci cluster�16. Pro d�kaz si lze 

p�edstavit, že po každé, když chceme uzav�ít dvojici uzav�enou k�ivkou a mezi 

dvojicí leží objekt, který uzav�ít nechceme, m�žeme vést hranici k�ivky okolo. 

A

B

C

D

E

 

Obrázek 21 

Vizualizace cluster�: Finální stav pro ((A, (E, B)), (C, D)). Cluster (C, D) obtéká kolem spodní 

hranice již zobrazeného útvaru (A, (E, B)). 

Postup, který zformuje kýženou vizualizaci cluster�, m�žeme rozd�lit na dv� �ásti. 

V první �ásti nalezneme kostru, která propojuje ty objekty v H-Modelu, které mají 

být uzav�ené v závorce. V druhé �ásti kolem této kostry nalezneme okraje, které 

tvo�í kýženou vizualizaci cluster�. 

4.2.1. Tvorba kostry 

Kostrou myslíme lomenou �áru, která prochází objekty v rovin� a propojuje ty, které 

jsou uzav�eny v závorce. Jelikož všechny objekty jsou nakonec uzav�eny vn�jší 

závorkou, hledáme takovou lomenou �áru, která za�íná v objektu, který je 

v závorkové syntaxi nejvíce vlevo a postupn� prochází dalšími objekty, v závorkové 

syntaxi sm�rem doprava. 

                                                 

16 Algoritmus vizualizace cluster� je aplikovatelný na libovolný H-Model, nezáleží na výchozích 

pozicích objekt�. 
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Nap�íklad pro uzávorkování ((A, (E, B)), (C, D)) hledáme k�ivku, která za�íná 

v bod� A a následn� prostupuje bodem E, B, C a kon�í v D. 

Lomenou �áru se snažíme vést tak, aby body, ve kterých se k�ivka láme, nebyly 

p�íliš blízko n�jakým úsek�m k�ivky krom svých soused�. 

A

B

C

D

E

 

Obrázek 22 

Ilustrace kostry pro (A, (E, B)), (C, D): Objekty proložíme lomenou �áru tak, aby nebyla objekt�m 

p�íliš blízko – proto se levý dolní roh vzdaluje od B. 

Níže popsaným postupem nalezneme kostru, tj. lomenou �áru, která je tvo�ena body 

spojenými úse�kami. Body kostry rozd�lujeme na pevné a pomocné. Pevné body 

jsou tvo�eny objekty H-Modelu, skrze n�ž kostra prochází a pomocné body jsou ty, 

p�es které se kostra láme. 

A

B

C

D

E

W  

Obrázek 23 

Pevné a pomocné body: Pevné body A, E, B, C, D jsou objekty H-Modelu, w je pomocný bod 
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První �ást postupu shrneme v t�chto krocích 

1) Se�a	 objekty v závorkové syntaxi do posloupnosti zleva doprava a p�idej je 

do zásobníku B tak, že na vrcholu je objekt v závorkové syntaxi nejvíce 

vlevo. 

2) Vyjmi první dva objekty ze zásobníku B a spoj je úse�kou. Úse�ku p�idej do 

zásobníku L lomené �áry. Zapamatuj si poslední bod. 

a. Pop x←B 

b. Pop y←B 

c. Push (x,y)→L 

d. z:=y 

3) Vyjmi další bod ze zásobníku B a najdi nejkratší cestu z tohoto bodu 

k poslednímu. Vyjmutý bod nastav jako poslední a pokra�uj krokem 3, 

dokud není zásobník B prázdný. 

a. Pop x←B 

b. Najdi takovou posloupnost úse�ek u1,… ,un, které tvo�í lomenou �áru 

spojující y a x nejkratší cestou, aniž by protínaly jakoukoliv úse�ku 

z již vytvo�ených úse�ek v L. 

c. Push ui→L; i=1..n 

d. Jdi na krok 3, dokud neplatí, že B je prázdný 

Nacházení nejkratší cesty je implementované tak, že kandidáty na body, kudy 

vedeme cestu, jsou pomocné body v blízkosti okraj� úse�ky. Zvolíme malé ε a po 

vytvo�ení úse�ky u=(us,ue) p�idáme do množiny pomocných bod� P body w1 a w2 o 

sou�adnicích 

u
uu

uw

u
uu

uw

se
e

se
s

−+=

−−=

ε

ε

2

1

 

 P:=P∪w1∪w2 
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εw1 us ue

u ε
w1

 

Obrázek 24 

P�idání pomocných bod�: Kandidáty na body, kudy vedeme nejkratší cestu spojující dva objekty 

jsou body v blízkosti úse�ek (us, ue) z již vytvo�ené kostry. 

Po p�idání pomocných bod� každé lomené �áry snížíme ε na mén�, než polovinu, 

abychom p�i dalším kroku pomocné body p�idávali stále blíž úse�kám a tak zajistili 

možnost projít nejkratší cestou i mezi dv�ma p�idanými úse�kami (viz Obrázek 25). 

2
1

;: <= ααεε   

Projdeme-li v kroku 3 p�i tvorb� nejkratší cesty lomenou �árou bodem x z B, 

odstraníme jej z pomocné množiny P:=P\x a naopak do P p�idáme další dva 

pomocné body ležící na spojnici ramene lomené �áry a bodu, kolem n�hož se láme 

vzdálené od ramene o nov� zvolené ε (tím, že ε snižujeme o víc, než polovinu, 

máme zaru�eno, že nov� p�idané body budou ležet mezi ramenem lomené �áry a 

blízkou úse�kou). P�i nalezení lomené �áry s ramenem tvo�eným úse�kami u a v, 

kde se lomená �ára láme kolem konce te úse�ky t, p�idáme nové pomocné body w1 

w2 následovn� 

t
t

tw

t
t

tw

e

e

ε

ε

+=

+=

2

1 3

 



 43 

u

ts

ε= ε’·0,49

v

t

te

ue=vs

ve

us

w1

w2
ε’

ε’

Pomocné body
Body úse�ek  

Obrázek 25 

P�idání pomocných bod�: Ilustrujeme p�ípad, kdy jsme nalezli nejkratší cestu z us do ve p�es ue. 

Z volného pomocného bodu ue se stal bod úse�ky. P�idáváme další pomocné body na p�ímku 

tvo�enou spojnicí ue a koncem nejbližší jiné úse�ky te. Vzdálenost od bodu ε nastavíme na mén�, než 

polovinu (nap�. 0,49), abychom p�i dalším obsazení bod� w1 a w2 mohli p�idat pomocné body mezi 

lomené �áry. 

V dalším kroku umístíme pomocné body tak, aby nebyly p�íliš blízko jiných bod�, 

tj. snažíme se minimalizovat následující kritérium f. 

�
∈∈

−=
LuPp

upf
;

 

kde pomocí |p-u| zna�íme vzdálenost bodu p od úse�ky u. 

P množina pomocných i pevných bod� 

L množina úse�ek lomené �áry 

Kostru m�žeme ješt� zjem�ovat vložením nových pomocných bod� na místa v 

úse�ce, která jsou blízko n�jakého pevného bodu. To nám umožní kostru lépe 

natvarovat tak, aby procházela ve vhodné vzdálenosti od pevných bod�. 
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Obrázek 26 

Zjem�ování kostry: Je-li pevný (resp. pomocný) bod p�íliš blízko kost�e, zjemníme ji p�idáním 

dalšího pomocného bodu. w* je nov� p�idaný pomocný bod na míst� blízkém bodu F v p�vodní 

úse�ce. Pomocný bod w* jsme oddálili od F. 

Iterací procházíme všechny pomocné body a posouváme je tak, aby se vzdalovaly 

od sousedních bod� do volitelné vzdálenosti. Posouvání zastavíme, pokud bychom 

dalším posunutím bod� p�iblížili n�jaký úsek �áry k pevnému bodu natolik, že by se 

požadavek na vzdálenost bod� od lomené �áry pokazil. Poté zjemníme lomenou 

k�ivku p�idáním dalšího pomocného bodu na to místo v úse�ce, které je bodu 

nejblíže. Takto p�idáváme pomocné body až do voliteln� nastavitelného stupn� 

jemnosti. Iteraci ukon�íme, pokud neumíme zlepšit kritérium f dalším posunutím 

pomocných bod�. 

�asová náro�nost 

�asová náro�nost algoritmu je úm�rná po�tu úse�ek, z kterých je tvo�ena lomená 

�ára. Ten závisí na mí�e zjemn�ní k�ivky. Pro horní odhad m�že po�et úse�ek kostry 

r�st až exponenciáln� O(2n) v závislosti na n pevných bodech, pokud bychom 

v každém kroku propojili všechny pomocné body, resp. α⋅m pomocných bod�, kde 

α je konstanta. Neprocházíme však všechny body, ale jen ty volné pomocné body, 

p�es které vede od startovního k cílovému bodu nejkratší cesta. Pr�m�rnou 

prostorovou náro�nost pro malý po�et n<30 odhadujeme na O(n2). 



 45 

Níže ilustrujeme závislost po�tu úse�ek kostry na po�tu objekt� H-Modelu, pro 

který vytvá�íme vizualizaci cluster� (viz Obrázek 27). Pro každou hodnotu po�tu 

objekt� jsme vygenerovali 20 fuzzy model� s náhodnými hodnotami, pro každý 

z nich vytvo�ili H-Model a pro n�j aplikovali algoritmus pro nalezení kostry. Jako 

míru zjemn�ní jsme zvolili možnost p�idání až p�ti pomocných bod� do kostry 

každého clusteru. Pro daný po�et objekt� H-Modelu ilustrujeme pr�m�rný po�et 

úse�ek celé kostry. 
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Obrázek 27 

Závislost velikosti kostry na po�tu objekt�: Výsledek m��ení pro 540 p�ípad�. 

4.2.2. Obtékání kostry 

Cílem vizualizace cluster� je rekonstrukce závorkové syntaxe v rovin�. V druhé 

�ásti postupu nalezneme kolem kostry takové uzav�ené hranice, které nám objekty 

v rovin� obepnou. K nalezení hranic využijeme algoritmus trasování (popsaný 

v kapitole 3.2.1) s tím, že jako trasovací kritérium zvolíme požadavek na vzdálenost 

hranice od kostry. Zárove� se snažíme, aby hranice byly vzdálené o n�jaký 

nastavitelný polom�r od té �ásti kostry, kterou obepínají a nep�iblížily se víc k jiné 

�ásti kostry, kterou neobepínají. Požadavek na zachování minimální vzdálenosti od 

jiných �ástí je siln�jší a má v postupu v�tší prioritu. 
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G2

G1

G3  

Obrázek 28 

Obtékání kostry: Kostru rozd�líme na �ást, která tvo�í kostru clusteru G2, který obtékáme, a na 

zbylou �ást bez úse�ek, které z ní vycházejí. Kolem �ásti kostry, která je základem pro aktuální 

cluster G2 hledáme hranice podle trasovacího kritéria. Hranice pro G2 by nem�la být vzdálena od 

ostatních cluster�m mén�, než od G2. Zelená �ást v obrázku zna�í místo, kde platí trasovací kritérium 

pro cluster G2. 

Formáln� popíšeme trasovací kritérium pro vizualizaci cluster� následovn� 
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Uz množina úse�ek, které tvo�í kostru pro závorku z 

TU,z(q) Trasovací kritérium. Vrací True, pokud bod q leží uvnit� hrani�ní 

oblasti pro závorku z 

Ua −  vzdálenost bodu a od útvaru U. 

r volitelný parametr maximální vzdálenosti hranic od kostry 

(nenastavíme-li pomocí α toleranci vyšší) 

α volitelný parametr tolerance p�esahu okraje p�es polom�r17. Pro 

p�esné zarovnání okraje k polom�ru volíme α=r 

                                                 

17 Vinou aproximace okraje spline k�ivkou mohou být k�ivky p�íliš blízko u sebe. Pomocí α 

nastavujeme odsazení od požadovaného polom�ru. Bu	 jako p�esah p�es (okraje se pak mohou i 

protnout, jsou-li blízko), nebo naopak pod (okraje jsou užší a neprotínají se). 
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Obtékání kostry popíšeme následujícími kroky 

1) Pro každou závorku i zvol �íslo ri udávající stupe� zano�ení závorky. Toto 

�íslo poslouží jako maximální vzdálenost hranice simulující i-tou závorku od 

kostry. 

2) Pro skupinu/závorku z ze závorkové syntaxe rozd�l kostru (lomenou �áru) L 

na dv� �ásti La Lb tak, že úse�ky z La tvo�í tu �ást kostry, která spojuje 

objekty v rámci skupiny z a Lb tvo�í zbytek kostry krom koncových soused� 

z La. 

( ) ( ) ( ){ }asaeaeasesab

za

LLuLuLLuLuLuuLLL

UL

\\|,\\:

:

∈∧∈∨∈∧∈∈=
=

 

3) Použij algoritmus trasování na skupinu La, kde trasovacím kritériem je 

funkce aLL ba
T },,{  a výslednou posloupnost bod� p�eve	 na k�ivky jako 

v algoritmu pro vektorizaci z kapitoly 3.2.. 

4) Opakuj krok 2 pro každou skupinu z závorkové syntaxe. 
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5. Ostatní 

5.1. Animace 

Vývoj dynamiky sociomap animujeme zm�nou pozic objekt�, na základ� nichž 

p�epo�ítáváme umíst�ní subjekt� do sociomapy (STORM sociomapa), resp. 

interpolaci pro nové výšky objekt� (WIND sociomapa). V p�ípad� WIND 

sociomapy interpolujeme p�echod mezi výškami objekt� lineárn�. 

Pozice H-Modelu m�níme bu	 lineárn�, kdy p�esouváme body z výchozí do cílové 

pozice nezávisle na fuzzy modelu, nebo naopak lineárn� interpolujeme p�echod 

mezi fuzzy modely a pro každý fuzzy model zkonstruujeme nový H-Model. Fuzzy 

model C pro k-tý krok p�echodu mezi fuzzy modely A a B, kde animace má n krok� 

vyjád�íme formáln� takto 

n

ab
kc ijij

ij

−
=  

Implementace je provedena v aplikaci Rainbow. 

5.2. Koncová prezentace 

Vektorizovanou sociomapu je možné zobrazit v internetovém prohlíže�i v prost�edí 

Adobe® Flash®. Pro spolupráci s prohlíže�em jsme vytvo�ili formát SMX v jazyku 

XML18, v kterém kódujeme informace o sociomap�. Prohlíže� na�te data ze souboru 

SMX a na základ� nich zobrazí model sociomapy. 

Nejprve p�evedeme k�ivky do odpovídajícího formátu a následn� je zakódujeme do 

souboru SMX podle definovaného XML schématu19 (viz dále). 

P�evod k�ivek 

Na rozdíl od naší implementace Bézierových k�ivek, kdy používáme kubické 

k�ivky, má prost�edí Adobe® Flash® implementovány funkce pouze pro kreslení 

                                                 

18 eXtensible Markup Language, �esky rozši�itelný zna�kovací jazyk. Mezinárodní standard viz 

http://www.w3.org 

19 http://www.w3.org/XML/Schema 
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kvadratických k�ivek. Základem kvadratických Bézierových k�ivek je polynom 

druhého stupn� (oproti b�žn� používaným kubickým Bézierovým k�ivkám, kde je 

základem polynom t�etího stupn�). P�ipome�me vzorec pro výpo�et oblouku 

Bézierovy k�ivky B(u) pro n+1 kontrolních a uzlových bod� P1..n 

( ) ( ) 101
!!

!
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≤≤
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�
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−
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− uuu
knk

n
PuB

n

k

knk
k  

Pro kvadratickou Bézierovu k�ivku se dv�ma uzlovými body a jedním kontrolním 

bodem je tedy n=2. Polynom druhého stupn� má druhou derivaci rovnu konstant� 

na celém defini�ním oboru, tedy k�ivka nemá žádný inflexní bod. 

Naším cílem je aproximovat kubickou Bézierovu k�ivku kvadratickými k�ivkami. 

Existuje více metod20, zde volíme metodu st�edního bodu (pod anglickým názvem 

též jako MidPoint). 
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P2P1

PQ

x
x

 

Obrázek 29 

Aproximace kubické k�ivky: PQ je pr�se�ík (P0, P1) a (P3, P2). Modrá k�ivka znázor�uje kubickou 

Bézierovu k�ivku kterou chceme aproximovat, �ervená znázor�uje kvadratickou Bézierovu k�ivku 

(tvo�enou P0, PQ, P3). 

                                                 

20 R�zné p�ístupy pro aproximaci jsou zmín�ny nap�. na stránce 

http://www.timotheegroleau.com/Flash/articles/cubic_bezier_in_flash.htm 
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Kubickou Bézirovu k�ivku lze rekurzivn� d�lit na poloviny, které op�t tvo�í 

kubickou Bézierovu k�ivku [17]. Algoritmus pro aproximaci oblouku kubické 

k�ivky kvadratickými k�ivkami shrnujeme v následujících krocích: 

1) Spo�ítej pr�se�ík PQ p�ímek (P0, P1) a (P2, P3) a sestroj oblouk kubické 

k�ivky vedoucí body P0, PQ, P3. 

2) Spo�ítej vzdálenost mezi st�edním bodem kvadratické a kubické Bézierovy 

k�ivky 

3) Pokud je vzdálenost menší, než p�edem zvolený práh p�esnosti, aproximaci 

považujeme za odpovídající. Jinak rozd�l kubickou k�ivku na dv� �ásti a 

pokra�uj pro každou z nich krokem 1 

Takto p�evedenou21 posloupnost kvadratických k�ivek kódujeme v t�icetsedmi�kové 

soustav� (znaky 0-9a-z) a uložíme je jako �et�zec do formátu SMX. XML schéma 

pro formát SMX je popsáno v souboru mapa.xsd a vyjad�uje jej následující Obrázek 

30. 

                                                 

21 V našem p�ípad�, kdy aproximujeme k�ivky vzniklé trasováním sociomapy, nemusíme kontrolovat 

podmínku v kroku 3, jelikož k�ivky rekonstruují vrstevnice rastru vytvo�eného hladkou funkcí 

s dostate�n� vzdálenými lokálními extrémy a uzlové body jsou od sebe vzdáleny po pravidelných 

intervalech. 
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Obrázek 30 

Diagram XML schématu pro formát SMX: Pro sociomapu uloženou ve formátu SMX je XML 

schéma popsané na p�iloženém CD-ROMu v souboru mapa.xsd. Diagram byl vytvo�en programem 

oXygen (http://www.w3.org/XML/Schema) 

Další možnosti prezentace 

Kódování sociomap do jazyka XML a následnou prezentaci v internetovém 

prohlíže�i implementujeme jako webovou službu (viz p�iložený CD-ROM). 

V aplikaci Rainbow je implementovaný krom výstupu do formátu SMX také výstup 

do formátu SVG (Scalable Vector Graphics), který je standardem na bázi XML pro 

zobrazování vektorových obrázk�. V aplikaci Rainbow je též implementovaný 

prohlíže� 3D modelu sociomapy i možnost procházení sociomapou z pohledu 

�lov�ka. 
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6. Záv�r 

V této práci jsme p�edstavili algoritmy pro vektorizaci bitmapy a vizualizaci 

cluster�, které jsme aplikovali na metodu sociomapování. P�edstavili jsme 

statistické testování a možnost výstupu sociomap formou jazyka na bázi XML do 

internetového prohlíže�e. 

Sociomapování je metoda založená na poznatcích z teorie fuzzy množin, která 

znázor�uje vzájemné vztahy mezi objekty, jakož i statistická data, kdy hodnocení 

objekt� je dáno zprost�edkovan�, formou obrázku ur�eného pro snadnou orientaci 

�lov�ka v datech – sociomapy. P�edstavili jsme funkce vedoucí k analýze modelu 

sociomapy a metodu clusterové analýzy pro hledání soudržností v modelu 

sociomapy. V sociomap� jsme prezentovali statistický test založený na fuzzy 

p�ístupu. 

V práci jsme se soust�edili p�edevším na p�edstavení algoritmu vektorizace, který 

p�evede bitmapu tvo�ící sociomapu na posloupnost uzav�ených k�ivek. Zmínili jsme 

i alternativní metody vektorizace bitmapy, které však nejdou beze zm�ny aplikovat 

na náš p�ípad obrázku sociomapy. 

Z grafických postup� jsme se soust�edili dále na algoritmus vizualizace cluster�, 

který zobrazí do roviny stromovou hierarchii cluster� zapsanou pomocí 

uzávorkování prvk�. P�edstavili jsme zp�sob, jak graficky znázornit uzávorkování 

kolem prvk� ležících v rovin�. 

Na záv�r jsme zmínili možnost prezentace sociomapy v prost�edí Adobe® Flash®, 

což umož�uje prohlížení vektorizovaného obrázku v internetovém prohlíže�i. V té 

souvislosti jsme aproximovali kubickou Bézierovu k�ivku redukcí stupn� polynomu, 

tvo�ící její základ, na kvadratický. 
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7. P�íloha 

7.1. Ukázky softwarové �ásti 

 

Obrázek 31 

Ukázka software Rainbow p�i na�ítání databáze 
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Obrázek 32 

Ukázka konstrukce terénu sociomapy v prost�edí software Rainbow 

 

Obrázek 33 

Ukázka procházení 3D krajinou sociomapy. Renderovací engine je implementován v software 

Rainbow na p�iloženém CD-ROMu 
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Obrázek 34 

Ukázka vizualizace cluster� v software Rainbow 

 

Obrázek 35 

Ukázka vektorizace sociomapy zobrazené v internetovém prohlíže�i 
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7.2. Ukázka p�ípadové studie 

 

vysokýnízký
objem obchodu

 

Obrázek 36 

P�ípadová studie: Sociomapa zobrazuje uspo�ádání zemí z hlediska objemu vzájemného obchodu za 

rok 2002. Clustery zobrazují soudržnost zemí z hlediska vzájemného obchodu. Zdroj: Pavel 

Michálek [6] 
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Obrázek 37 

Uspo�ádání zemí z hlediska objemu vzájemného obchodu: 3D pohled k p�edchozí sociomap� viz  

Obrázek 36 
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