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softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy  
e-mail vedoucího: rauch@vse.cz  
Abstrakt: Cílem práce je nová implementace šesti GUHA procedur známých 
ze systému LISp-Miner (4ft-Miner, SD4ft-Miner, CF-Miner, SDCF-Miner, 
KL-Miner, SDKL-Miner) do prostředí systému Ferda Data Miner s ohledem 
na jejich další výzkum a vývoj. Základní princip GUHA metody je v 
generování všech možných relevantních otázek specifikovaných uživatelem, 
ověření každé z nich oproti datům a reportování pouze prostých tvrzení. 
Typická efektivní realizace GUHA procedury používá vhodné reprezentace 
dat pomocí bitových řetězců. Byly vytvořeny prostředky pro řešení výše 
uvedených GUHA procedur. V průběhu prací došlo k rozšíření možností 
zadání množiny relevantních otázek.  
Klíčová slova: Data mining, GUHA, LISp-Miner, Ferda Data Miner, princip 
bitových řetězců 
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Engineering, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University  
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Abstract: The goal of this work is a new implementation of six GUHA 
procedures known from LISp-Miner system (4ft-Miner, SD4ft-Miner, 
CF-Miner, SDCF-Miner, KL-Miner, SDKL-Miner) into Ferda Data Miner 
system environment with respect to their futher research and development. 
GUHA procedure automatically generates patterns from user defined set of 
relevant patterns and tests if it is true in the analysed data. The output of the 
procedure consists of all prime patterns. The pattern is prime if it is true in 
the analysed data and if it does not immediately follow from the other more 
simple output patterns. Typical effective implementation of a GUHA 
procedure uses suitable database representation by bit strings. Tools were 
created for solving above-mentioned GUHA procedures. During works were 
extended options of entering the relevant questions set. 
Keywords: Data mining, GUHA, Ferda Data Miner, LISp-Miner, Bit string 
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1 Úvod 

V této kapitole je definován pojem data miningu tak, jak je možné jej chápat 
z obecného hlediska. Je popsán kontext této práce: je představena metoda GUHA 
a systémy Ferda Data Miner, LISp-Miner a Rel-Miner. Dále jsou popsány cíle této 
práce a způsob jejich řešení. V poslední části úvodní kapitoly je popsána struktura 
tohoto textu.  

1.1 Data mining 
Data mining (DM) je analytická metodologie získávání netriviálních skrytých 
a potenciálně užitečných informací z dat. Někdy se chápe jako analytická součást 
dobývání znalostí z databází (Knowledge Discovery in Databases, KDD), jindy se 
tato dvě označení chápou jako souznačná. 
Tato moderní oblast informatiky stojí na pomezí databázových technologií, statistiky 
a umělé inteligence. Metodami dobývání znalostí se dají řešit úlohy deskripce dat, 
sumarizace, segmentace, deskripce konceptů, klasifikace, predikce a analýzy 
závislostí v celé řadě aplikačních oblastí. Více informací lze získat například z knihy 
Berka (2003). 

1.2 Metoda GUHA 
GUHA je zkratka pro General Unary Hypotheses Automaton. Tuto metodu poprvé 
formuloval Hájek a kol. již v roce 1966, detailněji pak Hájek a Havránek (1978). 
GUHA je druh automatizované explorativní analýzy dat. Základní princip GUHA 
metody je v generovaní všech možných relevantních otázek specifikovaných 
uživatelem, ověření každé z nich oproti datům a reportování pouze prostých 
hypotéz. Tento princip je znázorněn na obrázku Obrázek 1.1. Hypotéza je prostá, 
jestliže je pravdivá v analyzované datové matici a zároveň nevyplývá z jiných, 
jednodušších hypotéz. Uveďme zde, že v souladu s obvyklou praxí dále používáme 
volně označení hypotéza a relevantní tvrzení, která znamenají totéž. 



 
Obrázek 1.1  Princip metody GUHA 

Metoda GUHA pracuje pouze s kategoriálními daty. Toto je základní požadavek, 
protože vzhledem ke způsobu generování hypotéz je nutné, aby byl prostor hypotéz 
konečný. Data, která nejsou diskrétní, musí být diskretizovány předem (ve fázi 
přípravy dat). Obvykle tak, že se vytvoří několik nepřekrývajících se intervalů, které 
pokryjí všechny hodnoty v databázi. 
Typická efektivní realizace GUHA procedury používá „vertikální“ reprezentaci 
databáze, kde každá hodnota každého atributu je reprezentována řetězcem bitů (viz. 
kapitola 2.5.1). Každý bit v řetězci popisuje jeden objekt. Bit 1 reprezentuje „objekt 
má tuto hodnotu“, zatímco bit 0 znamená „objekt nemá tuto hodnotu“. Diskuse 
k efektivitě této reprezentace je například v  Karban (2006). 

1.3 Systém LISp-Miner 
Nejrozsáhlejší implementací výše zmíněné metody GUHA je systém LISp-Miner 
(http://lispminer.vse.cz/). Historie systému LISp-Miner  sahá do roku 1996, kdy byl 
navržen. Jde o akademický softwarový systém pro výuku (zejména na Fakultě 
informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze) a výzkum v oblasti dobývání znalostí z databází. 
Systém obsahuje řadu modulů, které umožňují potřebným způsobem transformovat 
prvotní data, provádět vlastní analýzy a vhodným způsobem prezentovat výsledky. 
Základní existující procedurou LISp-Mineru pro data mining je procedura 4ft-Miner, 
která podstatně rozšiřuje GUHA proceduru ASSOC (viz. Hájek a kol. (1983)). 
V kontextu metody GUHA mají asociační pravidla tvar ϕ ψ≈ . 4ft-Miner navíc 
umožňuje pracovat s tzv. podmíněnými asociačními pravidly, která pak mají tvar 

/ϕ ψ χ≈ . Symboly ϕ, ψ a χ označují booleovské atributy (viz. kapitola 2.4.1) tedy 
konjunkce základních booleovských atributů, nebo jejich negací, odvozených 
různými způsoby ze vstupních dat. Symbol ≈ se nazývá 4ft-kvantifikátor (viz. 
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kapitola 2.6.2). Asociační pravidlo ϕ ψ≈  znamená, že booleovské atributy ϕ a ψ spolu 
souvisí ve smyslu použitého 4t-kvantifikátoru ≈. Podmíněné asociační pravidlo 
znamená, že ϕ a ψ spolu souvisí (ve smyslu ≈) za předpokladu, že je splněna 
podmínka χ . Atribut ϕ se nazývá antecedent, atribut ψ se nazývá succedent a atribut 
χ se nazývá podmínka. Všechny atributy jsou obecně označovány jako cedenty. 
Příklad asociačního pravidla může být: 

Kouří(>20 cigaret) & FyzickáAktivita(vysoká) ⇒0.85,1000  DýchacíPotíže(ano) 
Zde je antecedent vytvořen jako konjunkce dvou základních booleovských atributů 
(viz. kapitola 2.4.1). Tyto základní booleovské atributy vznikly z atributů vstupní 
datové matice, které byly odvozeny ze sloupců vstupní datové tabulky. Succedent je 
pak základní booleovský atribut vzniklý stejným způsobem. Symbol ⇒0.85,1000 
označuje 4ft-kvantifikátor fundované implikace (viz. kapitola 2.6.2) se spolehlivostí 
85% a podporou tisíce objektů.  
Pokud bychom chtěli pravidlo interpretovat slovy, řekneme že 85% sledovaných 
pacientů, kteří kouří více než 20 cigaret denně a vykazují vysokou fyzickou aktivitu, 
zaznamenává také dýchací potíže. 
Příkladem podmíněného asociačního pravidla může být: 
Kouří(>20 cigaret) & FyzickáAktivita(vysoká) ⇒0.9,1000  DýchacíPotíže(ano) / Věk(>50) 

Antecedent a succedent jsou v tomto případě stejné jako v předchozím příkladě. 
Nově přidaná podmínka Věk(>50) omezuje platnost tohoto pravidla pouze na 
takovou množinu pacientů, kterým je více než padesát let, ale oproti předchozímu 
typu tak dostáváme silnější tvrzení se spolehlivostí větší než 90%. Toto je zároveň 
hlavní cíl podmíněných pravidel, najít silnější asociační pravidlo, které platí na 
nějaké užší skupině zkoumaných objektů. 
Procedura 4ft-Miner je prověřena mnoha experimenty a je zdaleka 
nejprozkoumanější. Při vývoji této procedury vznikly prostředky, které byly použity 
při tvorbě následujících procedur, které jsou poměrně nové a ne tolik prozkoumané. 
Procedura SD4ft-Miner hledá vztahy tvaru Ant ≈ Suc / (α, β, Cond). Zde Ant, Suc, α, β 
a Cond jsou booleovské atributy odvozené ze sloupců analyzované datové matice. 
Intuitivní význam vztahu Ant ≈ Suc / (α, β, Cond) je ten, že relace atributů Ant a Suc 
v množině α se liší od relace atributů Ant a Suc v množině β, je-li splněná podmínka 
zadaná booleovským atributem Cond. 
Procedura KL-Miner hledá vztahy tvaru R ≈ C / Cond, kde R a C jsou kategoriální 
atributy (viz. kapitola 2.4.3). Atribut R má kategorie r1, …, rK, atribut C má kategorie 
c1, …, cL. Cond je booleovský atribut. Tento vztah je pravdivý, pokud je splněna 
podmínka určená symbolem ≈ (může to být např. χ2-test). Podmínka se vztahuje na 
kontingenční tabulku atributů R a C, která je však spočítána pouze z řádků 
analyzované matice dat splňujících Cond. 
Procedura SDKL-Miner hledá vztahy tvaru R ~ C / (α, β, Cond), kde R a C jsou 
kategoriální atributy. Dále α, β a Cond jsou booleovské atributy. Intuitivní význam 
vztahu R ~ C / (α, β, Cond) je takový, že vztah atributů R a C v množině α se liší od 



vztahu atributů R a C v množině β, je-li splněna podmínka daná booleovským 
atributem Cond. 
Procedura CF-Miner hledá podmínky, za kterých je rozložení frekvencí kategorií 
některého ze zadaných atributů zadaným způsobem zajímavé. Intuitivní význam 
vztahu (~ R) / Cond je ten, že kategorie atributu R vyhovují podmínce dané 
symbolem ~ pro podmnožinu řádků analyzované matice dat definované 
booleovským atributem Cond.  
Procedura SDCF-Miner hledá vztahy tvaru (~ R) / (α, β, Cond). Zde R je kategoriální 
atribut s kategoriemi r1, …, rK. Dále α, β a Cond jsou booleovské atributy. Intuitivní 
význam vztahu (~ R) / (α, β, Cond) je ten, že frekvence kategorií atributu R v 
množině α se liší od těch v množině β, je-li splněna podmínka zadaná booleovským 
atributem Cond. 

1.4 Systém Ferda Data Miner 
Ferda Data Miner (dále jen Ferda, http://sourceforge.net/projects/ferda) vznikl jako 
softwarový projekt na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. 
Jak je uvedeno v Kováč a kol. (2006), Ferda představuje společné vizuální prostředí 
pro šestici výše uvedených procedur systému LISp-Miner, přináší vizuální model 
postupu dobývání znalostí podobný modelům v komerčních systémech SPSS 
Clementine, SAS Enterprise Miner apod. Srovnání s těmito systémy je rovněž 
uvedeno v Kováč a kol. (2006).  
V této práci často srovnáváme implementace různých součástí Ferdy s nově 
implementovanými nebo upravenými částmi. V tomto smyslu budeme označovat 
Ferdu implementovaného v rámci softwarového projektu jako první verzi.  
1.4.1 Krabičky a zásuvky 

Ferda přináší pohled na zadání úlohy dobývání znalostí jako na zapsání funkce 
pomocí jistých vizuálních objektů – tzv. krabiček. Každá krabička zastává také roli 
funkce nebo několika funkcí. Krabičky mají parametry a vyhodnocují své funkce nad 
hodnotami těchto parametrů. Parametrům se u krabiček říká zásuvky. Do zásuvek se 
zapojují jiné krabičky. Krabičky jsou rozděleny podle typů a do každé zásuvky lze 
zapojit pouze některé typy krabiček. Tento model umožňuje uživateli pomocí řady 
krabiček sestavovat vlastní algoritmy. Ferda tedy rovněž představuje něco jako 
uživatelský programovací jazyk. Na krabičky se lze však také dívat jako na 
konstrukce logiky či sémantiky, ke které existuje lambda-kategoriální gramatika. 

 
Obrázek 1.2  Vizuální prostředí systému Ferda 



1.4.2 Ferda a LISp-Miner 
V rámci softwarového projektu Ferda byly vytvořeny krabičky umožňující 
formulovat úlohy, které mohou být řešeny systémem LISp-Miner. Před spuštěním 
úlohy je však zapotřebí exportovat toto zadání do metabáze, kterou pro vzájemnou 
komunikaci používají jednotlivé moduly systému LISp-Miner (viz. Šimůnek (2003)). 
Jinými slovy, současné krabičky ve Ferdovi ve skutečnosti neimplementují výše 
zmíněné procedury, nýbrž slouží pouze k vytvoření zadání úlohy a její uložení do 
metabáze (použití metabáze je ve Ferdovi transparentní tj. uživatel o metabázi ve 
skutečnosti neví) a následně spustí příslušnou proceduru (program) systému 
LISp-Miner, ta úlohu vyřeší a uloží výsledky do metabáze, odkud jsou znovu 
načteny krabičkami Ferdy. 
Výše popsaný stav není vyhovující neboť samotný export nastavení úlohy do 
metabáze a čtení výsledků je dle zkušeností s programem časově náročné a uživatele 
odrazuje. Dalším problémem je, že krabičky Ferdy ne zcela pokrývají všechna 
integritní omezení nastavení úloh pro procedury systému LISp-Miner, důsledkem je, 
že dojde-li k chybě, je o ní uživatel sice informován, ale nedostane se mu detailního 
popisu chyby a tak ji často nemůže bez velmi dobrých znalostí systému snadno 
vyřešit. Tento fakt je důsledkem značné komplexnosti a dlouholetého iterativního 
vývoje systému LISp-Miner, kdy se struktura metabáze postupně měnila a množství 
zachycovaných dat se postupně zvětšovalo přičemž některá integritní omezení 
nebyla důsledně zachycena v dokumentaci. Posledním, zde uvedeným problémem 
souvisejícím s použitím metabáze a procedur LISp-Mineru, je fakt, že krabičky ve 
Ferdovi jsou omezeny vlastnostmi a sílou procedur LISp-Mineru, což do značné míry 
brání dalšímu rychlému výzkumu a vývoji GUHA procedur nejen ve Ferdovi. 

1.5 Systém Rel-Miner 
Systém Rel-Miner je softwarový projekt vznikající v rámci disertační práce (viz. 
Karban 2006) Mgr. Tomáše Karbana na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy. 
Cílem je vytvoření systému pro dobývání asociačních pravidel z relačních dat nad 
hvězdicovým schématem (dále jen relační), to vyžaduje rozšíření „jazyka“ 
asociačních pravidel pro pokrytí více než jedné datové matice. Základní 
implementační techniky (např. princip bitových řetězců),  zůstávají stejné jako 
v sytému LISp-Miner.  
Rel-Miner bude prvotní implementací v oblasti relačního data miningu a principu 
bitových řetězců. Podobně jako systém LISp-Miner je i systém Rel-Miner vytvářen 
především pro výzkumné účely a bude tedy vhodný pro malé a středně velké 
projekty, především pak pro studenty. 



1.5.1 Vztah systému Rel-Miner k této práci 
Při vytváření zadání této práce se přepokládalo, že zde budou použity prostředky 
(zejména zdrojové kódy)  vytvořené v rámci prací na Rel-Mineru. Konkrétně měly 
být v Rel-Mineru z větší části implementovány booleovské atributy (ve smyslu 
LISp-Mineru viz. kapitola 2.4.1), koeficienty (viz. kapitola 2.4.2). a reprezentace 
bitových řetězců spolu s příslušnými logickými operacemi. Bohužel, v průběhu 
řešení této práce se ukázalo, že implementace prvních dvou výše uvedených částí 
ještě nejsou na takové úrovni, aby je bylo možné použít, nebo z nich vycházet. Tento 
fakt vedl k nové diskusi o rozsahu této práce a jejích cílech. 

1.6 Cíle této práce a jejich řešení 
Uveďme zde oficiální zadání této práce a následně diskusi ke změnám v konečných 
cílech a jejich řešení. 
1.6.1 Zadání 

Východiskem diplomové práce jsou zkušenosti se šesti GUHA procedurami 
implementovanými v systému LISp-Miner, které ukazují na potřebu a různé 
možnosti jejich dalšího vývoje (Rauch a Šimůnek 2005b). Jedná se zejména o aplikace 
metod znalostního inženýrství při určování hodnot vstupních parametrů procedur. 
Příkladem je využití zabudovaného expertního systému pro definici množiny 
přípustných literálů. Předpokládá se přitom, že uživatel bude mít možnost 
modifikovat bázi znalostí tohoto expertního systému. Vhodným rozšířením 
implementovaných procedur je i možnost snadného přidávání nových kvantifikátorů 
bez nutnosti znát detaily softwarové architektury. 
Procedury je třeba doplnit i o možnost volitelného využívání různých definic 
prostoty vystupujících vztahů a o práci se zlepšovacími kvantifikátory. Východiskem 
pro proceduru 4ft-Miner jsou práce Hájek a kol. (1983) a Rauch (2005), pro ostatní 
procedury je třeba teprve vytvořit potřebnou teorii. Z implementačního hlediska 
však lze do jisté míry připravit potřebné nástroje pro další rozšiřování procedur v 
tomto směru. 
Jedná se o diplomovou práci kategorie „implementace“. Jejím cílem je navrhnout 
a implementovat nové verse všech šesti GUHA procedur implementovaných v 
systému LISp-Miner splňujících výše naznačené požadavky. Principy implementace 
GUHA procedur jsou popsány v Rauch a Šimůnek (2005a), při aplikaci metod 
znalostního inženýrství lze vycházet např. z Hájek a Hájková (1990) a Berka (1994). 
Specifikace procedur bude podrobně konzultována s vedoucím práce. Součástí 
diplomové práce budou i experimenty s implementovanými nástroji pro automatické 
určování hodnot vstupních parametrů. Na základě provedených experimentů budou 
vypracovány typové postupy ukazující práci s vytvořenými nástroji. Rozsah 
experimentů a typových postupů bude konzultován s vedoucím diplomové práce. 



1.6.2 Cíle a jejich řešení 
Všech šest GUHA procedur bylo implementováno. Navíc došlo k podstatnému 
zobecnění zadání množiny relevantních otázek (viz. kapitola 2.4) a dalším 
rozšířením, která odstraňují omezení dřívějších implementací těchto procedur. Tato 
rozšíření jsou uvedena v příslušných kapitolách a dále shrnuta v závěrečné kapitole, 
kde je v přehledném seznamu shrnut objem odvedených prací (viz. kapitola 6). 
Požadavky druhého odstavce zadání nebyly z následujících důvodů naplněny. Jak již 
bylo uvedeno v kapitole 1.5.1, původním předpokladem bylo použití části 
zdrojových kódů vytvořených při realizaci systému Rel-Miner. K tomuto bohužel 
nedošlo a bylo tedy nutné vytvořit veškeré prostředky pro generování a verifikování 
relevantních otázek. Navíc při tom došlo k rozšíření možností zadání množiny 
relevantních otázek. Z těchto důvodů bylo od těchto požadavků upuštěno a jsou 
ponechány k dalšímu vývoji. 
Požadavky na otevřenost vůči možnosti vytvoření a zabudování expertního systému 
jsou splněny díky volbě použít modulární systém Ferda Data Miner (viz. kapitola 
1.4). Ferda je připraven pro zabudování expertního systému, jenž by sledoval 
nastavení a zapojení jednotlivých krabiček (viz. kapitola 1.4.1), navrhoval vytváření 
nových krabiček, doporučoval vhodná nastavení a zapojení. Navíc takový expertní 
systém by v budoucnu mohl být schopen vytvářet samostatně celá zadání typových 
úloh, či si dokonce stanovovat úkoly samostatně. Požadavek na provedení 
experimentů s implementovanými nástroji pro automatické určování hodnot 
vstupních parametrů a vypracování typových postupů pro práci s těmito nástroji 
nebyl naplněn neboť po diskusi s vedoucím práce došlo ke změnám priorit a tyto 
nástroje nebyly z důvodu komplexnosti problému a jeho pracnosti vytvořeny. 
Požadavek na snadnost přidávání nových kvantifikátorů je ve Ferdovi převeden na 
problém přidání nové krabičky. Potřebná metodika je součástí programátorské 
dokumentace Ferdy, která je volně k dispozici. V kapitolách 2.7.2 a 2.7.5 je podrobně 
popsána problematika implementace kvantifikátorů. Přidávání krabiček se také 
věnuje příloha 8.1. 
Zvolením Ferdy jako prostředí pro novou implementaci výše zmíněných GUHA 
procedur jsou navíc odstraněny nedostatky tohoto systému uvedené v kapitole 1.4.2. 
Součástí diplomové práce bylo nastudování mnoha pramenů tak, aby byl výsledný 
systém co nejlépe připraven na další předpokládaný vývoj. Několik doporučení 
dalšího vývoje je popsáno v kapitole 5. 

1.7 Struktura práce 
V předchozí části byly vymezeny cíle této práce a byl popsán kontext tohoto řešení. 
V následující kapitole jsou popsány jednotlivé logické celky řešení. Celková 
architektura systému je potom popsána v kapitole 3. Výkon a výsledky úloh 
implementace vzniklé v rámci této práci jsou porovnávány s výkonem a výsledky 



systému LISp-Miner v kapitole 4. Kapitola 5 navrhuje směry dalšího možného 
vývoje. Shrnutí výsledků práce a závěr je v kapitole 6. 



2 Řešení 

V úvodu této části jsou nejprve shrnuty zásady implementace (kapitola 2.1). 
Následují kapitoly se věnující jednotlivým logickým částem řešení. Postupně jsou 
popsány vytvořené části pro: přístup k datovým zdrojům (kapitola 2.2), kategorizaci 
dat (kapitola 2.3), zadání množiny relevantních otázek (kapitola 2.4) a její generování 
(kapitola 2.5).  Kontingenční tabulky jsou popsány v kapitole 2.6. Problematice 
kvantifikátorů se věnuje kapitola 2.7. Návrh celkové architektury je pak popsán 
v kapitole 3. 

2.1 Zásady implementace 
Veškerý kód, který je výsledkem této práce se stal součástí systému Ferda Data 
Miner, byl napsán pod licencí GNU General Public License (GPL) (stejně jako Ferda 
Data Miner). Tato licence umožňuje program zdarma používat, zaručuje, že jsou 
k dispozici zdrojové soubory a umožňuje rozšiřování programu někým jiným, pokud 
je výsledný kód také pod licencí GPL. 
2.1.1 Technologie 

Kód bude psán v jazyce C# verze 2.0 (stejně jako Ferda). Cílem je, aby výsledný 
program mohl pracovat jak v prostředí platformy Microsoft .NET Framework, tak 
v prostředí Mona (http://www.mono-project.com), které běží nejen na operačních 
systémech Microsoft Windows, ale například i v systému Linux či Mac OS. 
Ferda je navržen velmi modulárně, krabičky (viz. kapitola 1.4.1) komunikují mezi 
sebou i s ostatními částmi Ferdy skrze middleware Internet Communications Engine 
(Ice, http://www.zeroc.com), což je rychlý objektový otevřený middleware podobný 
uznávanému standardu v této oblasti – CORBA. 
Byly zvažovány možnosti použít jiný programovací jazyk, který je podporován 
middlewarem Ice (C++, Java, Visual Basic, …). Nakonec byl vybrán jazyk C#. Pro 
tuto volbu rozhodovali následující argumenty. Především důvěrná znalost jazyka 
i platformy. Ferda, včetně částí potřebných pro implementaci krabiček, je rovněž 
psán v jazyce C#.  Části kódu převzaté z implementace sytému Rel-Miner jsou psány 
v jazyce C#. Konkrétně jde o třídu pro práci s bitovými řetězci. Zejména logické 
operace nad nimi a funkci Sum, která vrací počet kladných bitů v řetězci. Autor 
Rel-Mineru, Tomáš Karban, provedl řadu testů porovnávajících výkon 
nízkoúrovňových operací s bitovými řetězci v jazyce C++ a C# (v managed, 
unmanaged, safe a unsafe implementacích). Výsledky testů i popis výsledné 
implementace a její zdůvodnění uvádí Karban (2006) nebo také v Ducháček (2005). 



2.1.2 Dokumentace 
Uživatelská dokumentace je součástí tohoto textu. Programátorská dokumentace je 
rovněž z části v tomto textu a z části ve zdrojových kódech,  ze kterých lze kdykoli 
vygenerovat soubor nápovědy.  
2.1.3 Testy 

V rámci této práce byla vytvořena řada unit testů, které lze spouštět uvnitř Microsoft 
Visual Studia 2005 Team Suite, který je dostupný v mj. rámci licence MSDNAA. 
(Dostupná je také trial verze tohoto nástoje, kterou ovšem není možné používat 
k produkci.) Vytvořené testy z velké části pokrývají implementovanou databázovou 
vrstvu (kapitola 2.2), vytvořené prostředky pro práci atributy (kapitola 2.3) 
a generování (kapitola 2.5). 

2.2 Databázová vrstva 
2.2.1 Úvod 

Řada krabiček Ferdy potřebuje přistupovat do databáze a získávat z ní různé 
informace: od definice schématu databáze, tabulek a sloupců přes různé statistiky 
o konkrétních datech až k čtení těchto dat, která jsou později reprezentována pomocí 
bitových řetězců. 
Problémem je, že každá z těchto krabiček musí tyto informace poskytovat 
relativně velmi často. Například krabička Data table (tabulka databáze) je dotazována 
na hodnoty statistik (např. počet záznamů v tabulce) pokaždé, když je tato krabička 
překreslována v uživatelském prostředí Ferdy, nebo když je na tento údaj 
dotazována jinou krabičkou, do níž je tato zapojena. Tento fakt má velmi nepříznivý 
vliv na celkový výkon systému a volá po nutnosti tyto údaje ukládat do paměti 
(cache) a vypočítávat je znovu pouze v případě, že došlo k nějaké změně, nebo to 
uživatel explicitně požaduje.  
Daleko nejzásadnější vliv na výkon má způsob práce s připojením k analyzované 
databázi. Pokud by totiž při každém dotazu do databáze krabička znovu otevírala 
a uzavírala připojení, znamenalo by to opravdu značné výkonnostní problémy, 
neboť operace navázání a zrušení (např. ODBC) spojení je velmi časově náročná. Je 
tedy třeba tato spojení neuzavírat a nejlépe je i sdílet mezi krabičkami, aby se 
nevytvářel vyšší než nezbytný počet těchto spojení. Uveďme zde, že možnosti 
cachování databázových připojení, ale i různých dalších dat získávaných z databáze 
byly v krabičkách první verze Ferdy omezené. Získané informace z databáze 
cachovány přímo konkrétními krabičkami, tedy byly často zbytečně opakovaně 
získávány a uchovávány. 
Nedostatkem dřívějších implementací je i to, že dokáží pracovat pouze se zdroji dat 
ODBC. Toto není příliš dobrý stav, neboť za optimálních podmínek by měl být 



schopen Ferda pracovat se všemi druhy databází, tedy i s databázemi, pro něž 
neexistuje (nebo není nainstalován) ODBC driver a v případě potřeby tak umožnit 
vytvářet specializované krabičky, které by dokázaly využít  specifik jednotlivých 
konkrétních databází (např. uložené procedury apod.). 
Poznamenejme také, že dřívější implementace neobsahovaly podporu datumů 
a času, což se s ohledem na budoucí vývoj (viz. kapitola 5.14) jeví jako výrazný 
nedostatek. Dalším, asi nejpodstatnějším, nedostatkem bylo to, že nebyla sledována 
sémantika dat ve smyslu kapitoly 2.2.5. 
Výše uvedené nedostatky spolu s požadavkem na vytvoření prostředků na vytváření 
a uchovávání bitových řetězců vedly k rozhodnutí vytvořit novou implementaci 
databázové vrstvy a odpovídajících krabiček Ferdy. Popišme zde způsob řešení 
a vlastní přínosy této implementace. 
2.2.2 Cachování 

Byla vytvořena nová databázová vrstva, která sdílí databázová spojení a získané 
informace tak, že jsou-li tato vyžadována více krabičkami, pak nejsou opakovaně 
otevírána či zjišťována, ale jsou okamžitě vrácena. Ve skutečnosti tedy všechny 
krabičky, běžící na jednom stroji (na stejném počítači) sdílejí jedno připojení 
k databázi a příslušná data. Data jsou cachována jen po určitou dobu tak, že dlouho 
nepoužívaná data resp. spojení jsou uvolňována resp. uzavírána. Přirozenou 
možností je explicitní požadavek na znovunačtení hodnot, toho může uživatel 
využít, pokud nabude dojmu, že  údaje v cache již nejsou platné. 
2.2.3 Nezávislost na typu datového zdroje 

Nově vytvořenou databázovou vrstvou je možno přistupovat ke všem zdrojům, ke 
kterým existuje a je nainstalován odpovídající ADO.NET provider. V rámci 
standardní distribuce Microsoft .NET Frameworku jsou instalovány providery pro 
datové zdroje typu ODBC, OleDb, Oracle a MS SQL Server. Dále je možné instalovat 
providery třetích stran. Vytvořená databázová vrstva je tedy nezávislá na 
konkrétním datovém provideru a je ji možné použít pro všechny datové zdroje 
k nimž existuje a je nainstalován příslušný provider. Další informace o tomto 
přístupu píše Bob Beauchemin v článku „Generic Coding with the ADO.NET 2.0 
Base Classes and Factories”, který je dostupný na internetu v MSDN Library. 
2.2.4 Odvozený sloupec 

V systému Ferda i LISp-Miner se používá pojem Derived column, jedná se o „sloupec“ 
vzniklý SQL transformací ze sloupců dané datové tabulky. Mějme například tabulku 
dat, kde jsou mj. sloupce WEIGHT_IN_KG a HEIGHT_IN_M, pak zapsáním následující 
formule (v syntaxi SQL)  můžeme vyjádřit tzv. Body Mass Index (BMI):  

WEIGHT_IN_KG / (HEIGHT_IN_M * HEIGHT_IN_M) . 



Přínosem nové implementace je schopnost rozeznat datový typ odvozeného sloupce, 
čímž jednak odpadá nepříjemná nutnost specifikovat uživatelem tento datový typ, 
ale navíc to přispívá k celkové typové bezpečnosti systému. 
2.2.5 Sémantika dat 

Data obsažená v databázích jsou mnoha typů. Různé typy dat mohou být odlišně 
interpretovány. Bylo proto třeba provést generalizaci typů dat do pevných skupin, 
na kterých jsou pak umožněny jisté operace, které vedou ke vzniku kategorií (viz. 
kapitola 2.3.3), koeficientů (viz. kapitola 2.4.2) a použití různých kvantifikátorů (viz. 
kapitola 2.7.4 Podporovaná data). 
Ve skutečných datech se ze sémantického pohledu mohou vyskytovat následující 
čtyři druhy dat: 
• Nominální data. Jde o data, jejichž hodnoty nejsou vzájemně porovnatelné. 

Typicky se jedná o řetězcové typy. Například může jít o data udávající pohlaví 
nebo město bydliště. 

• Ordinální data. Jsou to nespojitá, navzájem porovnatelná data, tj. hodnoty 
mohou být seřazeny od nejnižší k nejvyšší. Příkladem je informace o dosaženém 
vzdělání. Tato data mohou být reprezentována čísly, datumy, časy a textovými 
řetězci. 

• Cyklická ordinální data. Ukazuje se, že zadání koeficientu (viz. kapitola 2.4.2) 
typu cyklické intervaly nemá vždy dobrý smysl pro běžná ordinální data, je 
zapotřebí další vlastnosti, tedy že první kategorie následuje přirozeně po poslední 
tj. cykličnosti. V cyklických datech často nelze rozlišit, která kategorie je první 
a která poslední, nemá tedy smysl pro taková data vytvářet koeficienty typu Levé 
řezy, Pravé řezy nebo Řezy. 

• Kardinální data. Jedná se o data popisující množství, která jsou reprezentována 
číselnými typy (reálnými čísly). Příkladem může být váha nebo vzdálenost. 
Pokud jde o spojitá data, musí být nejprve diskretizována. 

Je zřejmé, že data typu integer (celé číslo) by patřily přirozeně do kategorie 
kardinálních dat, ale důležité je stanovit jejich sémantiku, neboť může jít o indexy do 
provázaných tabulek a může tedy jít spíše o nominální sémantiku těchto údajů. 
V nově vytvořených krabičkách tedy uživatel nastavuje sémantiku dat. 
Dodejme, že sémantika dat nebyla v LISp-Mineru sledována (a tedy ani v krabičkách 
Ferdy), jde tedy o přínos autora. 
2.2.6 Nativní podpora času 

V rámci přepracovávání databázové vrstvy byla do systému zahrnuta nativní 
podpora práce s datumy a časy. Tato vlastnost je zcela nová, dosud totiž s datumy 
a časy neuměl pracovat ani LISp-Miner, ani Rel-Miner. Bude tedy mj. nově možné 
vytvářet ekvidistanční intervaly  (viz. kapitola 2.3.1) i z těchto hodnot a v budoucnu 
také efektivně zpracovávat časové řady (viz. kapitola 5.14). 



2.2.7 Krabičky 
Uveďme zde seznam vytvořených krabiček s popisem, který slouží zároveň jako 
uživatelská dokumentace.  
Použité značení: 
RO: („read-only“) Jde o vlastnost, kterou uživatel nenastavuje, ale může ho zajímat, 
proto je zobrazena.  
*: Vlastnost, která v předchozích verzích krabiček nebyla a jde tedy o přínos autora. 
Databáze (Database) 
Reprezentuje databázi, jenž má být analyzována. 
Seznam vlastností: 
Provider invariant name (*) – Jméno ADO.NET provideru (např.: ODBC, OleDb, MS 
SQL, Oracle, …), který bude použit pro připojení k databázi pomocí připojovacího 
řetězce. 
Connection string – Připojovací řetězec pro připojení k databázi. Formát připojovacího 
řetězce musí odpovídat zvolenému ADO.NET provideru. 
Last reload request (RO) – Datum a čas posledního, uživatelem vyžádaného, obnovení 
informací o databázi. Jak již bylo uvedeno výše, informace o databázi (struktuře, 
množství dat, statistice dat, …) se cachují, může tak někdy dojít k situaci, že dříve 
uložené informace neodpovídají skutečnému stavu. V takovém případě může 
uživatel vyvolat akci „Reload“ této krabičky a vyvolat tím nové načtení informací 
o zdroji dat. 
Acceptable data table types (*) – V databázi mohou být různé typy tabulek (ALIAS, 
TABLE, SYNONYM, SYSTEM TABLE, VIEW, GLOBAL TEMPORARY, LOCAL 
TEMPORARY, EXTERNAL TABLE, SYSTEM VIEW) přičemž uživatel 
pravděpodobně nebude chtít pracovat se všemi, proto má možnost vybrat pouze 
některé. Typy tabulek, které nevybere, mu nebudou dále nabízeny v dialozích. 
Connection timeout (RO) – Maximální čas (v sekundách), který je vyhrazen čekání na 
navázání spojení před ukončením pokusů. 
Database`s name (RO) – Jméno databáze. 
Data souce (RO) – Jméno serveru nebo souboru datového zdroje. 
Driver (RO) – Jméno ODBC driveru použitého v aktuálním spojení. (Pouze pokud je 
použit provider typu ODBC.) 
Version of server (RO) – Verze databázového serveru. 
Tabulka (Data table) 
Reprezentuje tabulku (matici dat) v databázi. Uveďme zde, že současné verze 
procedur mohou pracovat pouze nad jednou tabulkou tj. není možné kombinovat při 
zadání úlohy atributy různých tabulek. 



Seznam zásuvek: 
Databáze – V této zásuvce musí být zapojena krabička Databáze. 
Seznam vlastností: 
Name – Jméno tabulky. Uživateli jsou nabízena pouze jména tabulek 
akceptovatelných typů, ale nic mu nebrání zadat jméno tabulky, která je jiného typu. 
Type (RO) – Typ tabulky (viz. vlastnost Acceptable data table types krabičky Database). 
Remarks (RO) – Poznámky k tabulce získané ze schématu tabulky. 
Primary key – Jméno sloupce/sloupců, které tvoří unikátní klíč tabulky, dle kterého 
lze řádky tabulky třídit. Seřazení záznamů v tabulce dle klíče je nezbytné pro 
vytvoření reprezentace dat pomocí bitových řetězců. 
Records count (RO) – Počet záznamů (tj. řádků) ve vybrané tabulce. Zřejmě nemá 
smysl analyzovat prázdné tabulky, tj. tabulky s nulovým počtem záznamů. Uveďme 
zde, že vytvořené prostředky pro generování mohou pracovat pouze s tabulkami 
s počtem záznamů menším nebo rovným maximálnímu 32-bitovému číslu tj. 2^31 = 
2.147.483.648 (Int32.MaxValue). 
Sloupec (Column) 
Reprezentuje sloupec tabulky. Poznamenejme, že dřívější implementace obsahovali 
také pojem odvozený sloupec (derived column), který je v této verzi plně nahrazen 
touto krabičkou a to i s vyšší typovou kontrolou. 
Seznam zásuvek: 
Data table – V této zásuvce musí být zapojena krabička Tabulka. 
Seznam vlastností: 
Select expression – Jméno sloupce tabulky, nebo také složitější SQL výraz (v takovém 
případě jde o tzv. odvozený sloupec). Uživateli jsou nabídnuty pro výběr jména 
sloupců v zapojené tabulce, ale navíc může zapsat vlastní SQL výraz v případě, že 
chce použít určitou transformaci dat. 
Data type (RO) – Datový typ sloupce (i odvozeného). Poznamenejme, že některé 
datové typy nepodporují vyžadované operace a nejsou tedy podporovány. Jde 
o typy jako je BLOB, MEMO apod. Na druhou stranu je nově vytvořena plná 
podpora pro práci s datumy a časy. 
Semantic (*) – Uživatel by měl zvolit sémantiku (viz. kapitola 2.2.5) dat sloupce. Tato 
vlastnost je důležitá pro možnosti vytváření atributů a následně koeficientů. 
Smysluplnost uživatelem specifikované sémantiky je kontrolována. 
Minimum (RO) – Minimální hodnota v aktuální doméně sloupce. Poznamenejme, že 
pro datový typ Boolean hodnota -1 odpovídá hodnotě true a hodnota 0 odpovídá 
hodnotě false. 



Maximum (RO) – Maximální hodnota v aktuální doméně sloupce. Poznamenejme, že 
pro datový typ Boolean hodnota -1 odpovídá hodnotě true a hodnota 0 odpovídá 
hodnotě false. 
Average (RO) – Aritmetický průměr hodnot sloupce. Poznamenejme, že pro datový 
typ String nejde o průměrnou hodnotu sloupce, nýbrž o průměrnou délku textového 
řetězce; pro datový typ Boolean se průměrná hodnota pohybuje v intervalu [-1; 0] kde 
-1 odpovídá hodnotě true a 0 odpovídá hodnotě false. 
Variability (RO) – Rozptyl hodnot. Je sledován pouze pro sloupce číselných datových 
typů. 
Standard deviation (RO) – Směrodatná odchylka hodnot. Je sledována pouze pro 
sloupce číselných datových typů. 
Distinct values (RO) – Počet navzájem různých hodnot v aktuální doméně sloupce. 
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2.3 Kategorizace, Atributy 
2.3.1 Úvod 

Jak již bylo řečeno v kapitole 1.2, předpokládáme konečný počet hodnot každého 
sloupce datové tabulky. a tedy hodnoty v datech, která diskrétní nejsou, musí být 
diskretizovány předem (ve fázi přípravy dat). Obvykle tak, že se vytvoří několik 
nepřekrývajících se intervalů, které pokryjí všechny hodnoty v databázi. Pro tyto 
účely systém používá následující algoritmy: 

• Equidistant intervals … doménu rozdělí na (pokud možno) stejně velké 
intervaly. 

• Equifrequency intervals … generuje zadaný počet kategorií s přibližně 
stejným počtem objektů v každé kategorii. Tento algoritmus je podrobně 
popsán v Karban (2006). 

Tyto algoritmy jsou již připraveny, ale nebyly pro ně v rámci této práce (z důvodu 
pracnosti) vytvořeny krabičky. 
Diskretizovanému sloupci říkáme obvykle atribut, jeho hodnotám kategorie. 
V první verzi Ferdy nebyly vytvořeny prostředky pro efektivní práci s atributy, jako 
jsou například ověření disjunktnosti kategorií, uspořádání kategorií (tato vlastnost je 
třeba pro ověření sémantiky kategorií viz. kapitola 2.3.3), zjištění numerických dat 
pro kvantifikátory využívající těchto dat (viz. kapitola 2.7.2 Numerické hodnoty 
kategoriálního atributu), metody pro vytváření bitových řetězců odpovídajících 
jednotlivým kategoriím apod. 



Z výše zmíněných důvodů bylo rozhodnuto, že budou vytvořeny prostředky pro 
komplexní práci s atributy, při této práci došlo k zobecnění možnosti struktury 
kategorie. 
2.3.2 Zobecnění kategorie 

V dřívějších implementacích se pracuje s omezenou strukturou kategorií atributu. 
Například v systému Rel-Miner může být kategorií buď jeden interval, nebo 
enumerace prvků. V systému LISp-Miner je alespoň možné definovat kategorii buď 
jako množinu intervalů nebo jako enumeraci prvků. Ve Ferdovi bude možné 
vytvářet kategorie obecnějšího typu tj. kategorií zde může být množina intervalů 
sjednocená s enumerací (tj. množinu prvků). Toto umožní uživateli snadněji 
a efektivněji pracovat s kategoriemi při přípravě dat. Podmínkou na možnost 
vytváření intervalů je, aby příslušná data byla kardinální nebo ordinální (nebo 
cyklická ordinální).  
2.3.3 Sémantika kategorií 

Podobně, jako jsme definovali sémantiku dat pro sloupce tabulky dat, je velmi 
vhodné sledovat sémantiku dat kategorií. Dle znalosti sémantiky má potom smysl 
zvažovat typ použitých koeficientů (viz. kapitola 2.4.2) a také kvantifikátorů 
(viz. kapitola 2.7.2 Podporovaná data). Sledování sémantiky kategorií je novým 
rysem, který dosud nebyl v žádné implementaci GUHA procedur, jde tedy o přínos 
autora. 
2.3.4 Dynamické atributy 

Dynamickými atributy budeme nazývat krabičky, které automaticky dle svého 
nastavení generují kategorie. Pokud dojde ke změně vstupních dat, je často třeba 
provést vygenerování znovu, neboť již vytvořené struktury neodpovídají aktuálnímu 
nastavení či datům. Ke generování však nedochází vždy, ale jen pokud skutečně 
dojde ke změně nastavení, která mají na výslednou strukturu vliv, nebo ke změně 
vstupních dat. 
2.3.5 Krabičky 

Uveďme zde seznam vytvořených krabiček s popisem, který slouží zároveň jako 
uživatelská dokumentace.  
Použité značení: 
RO: („read-only“) Jde o vlastnost, kterou uživatel nenastavuje, ale může ho zajímat, 
proto je zobrazena.  
*: Vlastnost, která v předchozích verzích krabiček nebyla a jde tedy o přínos autora. 



Each value one category 
Each value one category, je atribut, který pro každou hodnotu z domény sloupce 
vytvoří právě jednu kategorii. Jde o krabičku dynamického atributu. 
Seznam zásuvek: 
Sloupec – V této zásuvce musí být zapojena krabička Sloupce. 
Seznam vlastností: 
Name in literals – Pod tímto jménem bude vystupovat tento atribut v hypotézách. 
Count of categories (RO) – Počet kategorií v atributu. 
X-Category – Kategorie chybějící informace. (viz. kapitola 2.7.2 Práce s chybějící 
informací) 
Include null Category (RO) – Kategorie obsahující hodnoty NULL. 
Domain – Typ vybrané domény sloupce, která bude transformována do kategorií. Na 
výběr jsou možnosti Whole actual domain a User defined domain. První možnost 
znamená, že se vytvoří kategorie pro každou hodnotu z aktuální domény sloupce, 
při volbě druhé možnosti se použijí vlastnosti From a To pro omezení použité 
domény. 
From – Hodnoty z aktuální domény sloupce musejí být větší nebo rovny této 
hodnotě, aby pro ně mohla být vytvořena odpovídající kategorie. 
To – Hodnoty z aktuální domény sloupce musejí být menší nebo rovny této hodnotě, 
aby pro ně mohla být vytvořena odpovídající kategorie. 
Semantic (*) – Nastavuje sémantiku dat kategorií (viz. kapitola 2.3.3), která může být 
dále zpracovávána. Smysluplnost uživatelem specifikované sémantiky je 
kontrolována. 
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2.4 Zadání množiny relevantních otázek 
Jak již bylo uvedeno dříve, hlavním rysem metody GUHA je možnost jednoduchého 
zadání mnoha relevantních otázek, které jsou poté generovány a verifikovány. 
Uvedeme zde, jak vypadá zadání množin relevantních booleovských a kategoriálních 
atributů, s nimiž se v implementovaných GUHA procedurách pracuje a tvoří se jimi 
zadání množiny relevantních otázek. Poznamenejme úvodem, že v  rámci této práce 
byly možnosti zadání úlohy podstatně rozšířeny. Na tato rozšíření bude explicitně 
upozorněno. Porozumění této kapitole předpokládá alespoň základní znalost 
metody GUHA nebo systému LISp-Miner (Rauch a Šimůnek 2005a).  



2.4.1 Booleovské atributy 
Uveďme definici Booleovského atributu jak je uvedena v Rauch J. (2005).  
Definice 

Booleovský atribut je formule splňující následující podmínky. 
• Pokud a je atribut a α je neprázdná podmnožina množiny {a1,…ak} všech 

možných hodnot atributu A, pak A(α) je základní booleovský atribut. α je 
koeficient (viz. kapitola 2.4.2) základního booleovského atributu A(α). 
Každý základní booleovský atribut je booleovský atribut. Pokud ϕ a ψ jsou 
booleovské atributy, pak ϕ ∧ ψ, ϕ ∨ ψ a ¬ϕ jsou odvozené booleovské 
atributy. Každý odvozený booleovsky atribut je booleovský atribut.. 

Poznamenejme, že v textu používáme pojem dílčí booleovský atribut, tímto termínem 
označujeme booleovské atributy vystupující jako operandy v konjunkcích či 
disjunkcích booleovských atributů. 
Základní booleovský atribut A(α) nabývá hodnoty true na řádku o matice M pokud 
a∈α, kde a je hodnota atributu a na řádku o viz odstavec 2 v Rauch J. (2005). 
Hodnota odvozených booleovských atributů se definuje obvyklým způsobem, viz. 
Tabulka .1:  

ϕ ψ ϕ ∧ ψ ϕ ∨ ψ ¬ϕ 

true true true true false 
true false false true false 
false true false true true 
false false false false true 

Tabulka .1  Hodnoty odvozených booleovských atributů 
Hodnota booleovského atributu ϕ v řádku o matice M je se značí ϕ(o,M). Platí, že 
ϕ(o,M)=true pokud ϕ je pravdivý na řádku o matice M, jinak ϕ(o,M)=false. 
Množina relevantních otázek v systému LISp-Miner 
Rozsah implementace zadání množiny relevantních booleovských atributů 
v systému LISp-Miner je následující. Booleovským atributům se zde říká cedenty. 
Cedenty jsou tvořeny konjunkcí dílčích cedentů. Dílčí cedenty jsou tvořeny konjunkcí 
literálů. Literál je základní booleovský atribut A(α) nebo jeho negace ¬A(α). Literály 
se dělí na Basic a Remaining, přičemž platí, že v každém dílčím cedentu vyskytujícím 
se v hypotéze musí být alespoň jeden basic literál (nejsou-li všechny literály v zadání 
dílčího cedentu označeny jako Remaining). 
Rozšíření možností zadání množiny relevantních otázek 
Uveďme zde pouze pracovní popis, který není uživatelskou dokumentací 
s pedagogickým významem. Jsme si vědomi, že vytvořené názvosloví nemusí být 



vyhovující ze všech hledisek a v rámci dalšího předpokládaného vývoje se toto 
vyřeší. Zde používané názvosloví nemá vliv na podstatu programátorského řešení.  
Byly implementovány prostředky pokrývající výše uvedenou definici booleovského 
atributu beze zbytku. Nyní je tedy možné vytvářet booleovské atributy nad rámec 
možností implementace v systému LISp-Miner. Je možné vytvářet disjunkce, díky 
rekurzivní definici lze také vytvářet daleko komplexnější výrazy a navíc je možné 
volněji umísťovat negaci. Poznamenejme, že již v Hájek a kol. (1983) se hovoří 
o elementárních disjunkcích na místě succedentu v proceduře IMPL. Možnost 
rekurze zcela nová. 
Namísto voleb Basic a Remaining známých ze systému LISp-Miner upřednostňujeme 
detailnější možnosti nastavení důležitosti jednotlivých složek zadání booleovského 
tributu tak, jak o nich píše Karban (2006): 

• Forced. Booleovský atribut musí být přítomen v každé relevantní otázce. Aby 
bylo dosaženo této podmínky, musí zřejmě každý booleovský atribut 
odvozený od jiného Forced booleovského atributu (negací, konjunkcí, apod.) 
být rovněž typu Forced. Této vlastnosti lze elegantně využít při dělení úlohy 
na disjunktní části, které lze řešit odděleně a tedy výhodně distribuovat (viz. 
kapitola 5.4).  

• Basic. Má stejný význam jako termín basic pro literál v LISp-Mineru. Basic 
booleovský atribut může být používán volně tj. může ale nemusí být použit 
v konjunkci (resp. disjunkci). 

• Auxiliary. Má odlišný význam než termín remaining pro literál 
v LISp-Mineru. Auxiliary booleovský atribut smí být použit pouze pokud již 
byl v konjunkci (resp. disjunkci) použit nějaký Forced nebo Basic booleovský 
atribut tj. není možné vytvářet konjunkce (resp. disjunkce) pouze z auxiliary 
dílčích booleovských atributů. Booleovské atributy vystupující jako jediné 
operandy v rámci jiných booleovských atributů (např. negace, konjunkce, …) 
proto nesmí být typu auxiliary. 

V důsledku zobecnění možností zadání množiny relevantních booleovských atributů 
je tedy třeba definovat následující pojmy: 
Zadání relevantních booleovských atributů je dáno jednou z těchto možností: 

• zadáním relevantních základních booleovských atributů, 
• zadáním relevantních negací booleovských atributů, 
• zadáním relevantních konjunkcí booleovských atributů, 
• zadáním relevantních disjunkcí booleovských atributů. 

Zadání relevantních základních booleovských atributů je dáno: 
• zadáním zdrojového atributu (tj. množiny kategorií) (viz. kapitola 2.3.1), 
• typem koeficientu (viz. kapitola 2.4.2), 



• v případě koeficientu typu Pevná podmnožina, pevnou vlastní neprázdnou 
podmnožinou množiny kategorií zdrojového atributu, jinak minimální 
a maximální délkou použitého koeficientu tj. minimálním a maximálním 
počtem použitých kategorií, 

• důležitostí (Je možné vybrat jednu z možností: Forced, Basic, Auxiliary.). 
Zadání relevantních negací booleovských atributů je dáno: 

• zadáním relevantních booleovských atributů, které mají být negovány, 
• důležitostí (Je možné vybrat jednu z možností: Forced, Basic, Auxiliary.). 

Zadání relevantních konjunkcí booleovských atributů je dáno: 
• zadáním neprázdné množiny zadání relevantních booleovských atributů, 
• minimální a maximální délku, kde délkou rozumíme počet dílčích 

booleovských atributů, které musí být vygenerovány v konjunkci, 
• třídami ekvivalence, 
• důležitostí (Je možné vybrat jednu z možností: Forced, Basic, Auxiliary.). 

Zadání relevantních disjunkcí booleovských atributů je analogií k zadání relevantních 
konjunkcí booleovských atributů. 
Konjunkce (analogicky pro disjunkci) je zde použita jako n-ární operátor takto: ∧() je 
popsána níže, ∧(ϕ) je ϕ  a ∧(ϕ, …, ψ) je ϕ ∧ … ∧ ψ. Minimální délka zadání konjunkcí 
může být 0. Konjunkci délky 0 budeme nazývat degenerovanou. Popíšeme zde 
způsob, jakým systém pracuje s degenerovanými konjunkcemi. Přirozeně se nabízí 
definovat hodnotu degenerované konjunkce identicky true (hodnotu degenerované 
disjunkce false), takové použití by však nemělo správný smysl. Uveďme pregnantní 
ilustraci.  
Mějme zadání konjunkcí booleovských atributů Conj, kde jedním z operandů je 
zadání disjunkcí booleovských atributů Disj. Nechť minimální délka Disj je rovna 0. 
Pak v situaci, kdy konkrétní booleovský atribut vzešlý z Disj (označme jej disj) 
délky 0 má být použit jako operand konkrétní instance atributu Conj (označme jej 
conj), dochází ke špatným výsledkům. Přestože v disj by se neměl na výsledku conj 
nijak projevit, dojde k tomu, že výsledek conj je vždy identicky roven false. 
Analogický příklad, který vede k nežádoucím výsledkům, lze vytvořit i pro konjukci 
délky 0 použitou jako operand v disjunkci. 
Je tedy třeba definovat hodnoty degenerovaných konjunkcí a disjunkcí jinak. 
Hodnotu degenerované konjunkce (resp. disjunkce) označme � a definujme operace 
s touto hodnotou následovně: 

• ¬� je � 
• � ∧ false je false, � ∧ true je true, � ∧ � je � 
• � ∨ false je false, � ∨ true je true, � ∨ � je � 

V implementaci tuto hodnotu reprezentuje tzv. empty bitový řetězec. Takto 
definovaná hodnota se skutečně negativně neprojeví ve výsledcích. V nejvyšší úrovni 



zpracování booleovských atributů, tj. při vytváření kontingenčních tabulek (viz. 
kapitola 2.6) je však třeba těmto empty bitovým řetězcům definovat konkrétní 
hodnotu, aby byla na příslušný bitový řetězec správně aplikována funkce Sum(), 
která se používá pro určení příslušných frekvencí kontingenční tabulky. 
Definujme tedy znovu hodnotu booleovského atributu ϕ v řádku o matice M takto: 
ϕ(o,M)=true pokud ϕ je pravdivý nebo � na řádku o matice M, jinak ϕ(o,M)=false. 
V rámci dílčího cedentu lze v LISp-Mineru definovat třídy ekvivalence  atributů. 
Každý atribut může patřit nejvýše do jedné třídy ekvivalence. Žádný dílčí cedent 
nesmí obsahovat více než jeden atribut z jedné třídy ekvivalence. Tento rys nebyl 
v rámci práce takto implementován, lze jej však simulovat pomocí krabiček zadání 
disjunkce. Třídám ekvivalence je věnována samostatná kapitola 5.2. 
2.4.2 Koeficienty 

Koeficient je vlastní neprázdná podmnožina všech kategorií základního atributu, 
které mohou být použity při zpracování úlohy. V LISp-Mineru je obvyklé použití 
koeficientů následujících typů (poznamenejme, že místo A({1}) píšeme zkráceně 
pouze A(1) a místo A({1,2}) píšeme pouze A(1,2) apod.): 
• Podmnožiny. Uživatel definuje její minimální a maximální délku. Mějme 

například atribut a s kategoriemi {1, 2, 3, 4}, pokud chceme vygenerovat 
podmnožiny velikosti 1-2, výstupem budou následující základní booleovské 
atributy (v tomto pořadí): A(1), A(1,2), A(1,3), A(1,4), A(2), A(2,3), A(2,4), A(3), 
A(3,4) a A(4),. 

• Intervaly. Uživatel definuje jejich minimální a maximální délku. Požadavkem je 
aby kategorie byly sousední. Pro atribut a s kategoriemi {1, 2, 3, 4, 5}, budou 
intervaly délek 2–3 v základních booleovských atributech vypadat takto: A(1,2), 
A(1,2,3), A(2,3), A(2,3,4), A(3,4), A(3,4,5) a A(4,5). 

• Cyklické intervaly. Podobají se běžným intervalům, ale kategorie jsou cyklické. 
V našem příkladě budou cyklické intervaly délky 3 dávat základní booleovské 
atributy: A(1,2,3), A(2,3,4), A(3,4,5), A(4,5,1) a A(5,1,2). Tento typ má význam u 
typu ordinálních dat, kde první kategorie přirozeně následuje po poslední. 
Příkladem mohou být dny v týdnu nebo měsíce v roce. 

• Levé řezy.  Jde o intervaly, s levou hranicí pevně fixovanou na první kategorii. 
V našem příkladě levé řezy délky 3 budou základní booleovské atributy: A(1), 
A(1,2) a A(1,2,3). 

• Pravé řezy. Analogicky k levým řezům lze definovat pravé řezy. Na stejném 
příkladu půjde o základní booleovské atributy: A(5), A(5,4) a A(5,4,3). 

• Řezy. Řezy jsou sjednocením levých a pravých řezů, tedy v našem příkladu jde 
o základní booleovské atributy: A(1), A(1,2), A(1,2,3), A(3,4,5), A(4,5) a A(5). 

• Pevná podmnožina. Jde o speciální případ koeficientu, kde uživatel vybere 
kategorie, které budou tvořit konkrétní základní booleovský atribut. V našem 
příkladu, vybere-li uživatel kategorie 2, 3 a 5, bude jediným základním 
booleovským atributem na výstupu A(2,3,5). Tento typ koeficientu se objevuje již 



v systému Rel-Miner a zobecňuje koeficient typu Jedna dílčí kategorie známý v 
systému LISp-Miner.  

Délka pevně zvoleného koeficientu je dána počtem použitých kategorií. 
Vytvořený systém kontroluje správnost vytváření koeficientů dle sémantiky  dat (viz. 
kapitola 2.2.5). Zřejmě koeficient typu Podmnožiny nebo Pevná podmnožina má smysl 
vytvářet pro jakýkoliv typ dat. Pro cyklická ordinální data má pak smysl vytvářet 
navíc pouze Cyklické intervaly. Pro ordinální (nikoli již cyklická ordinální) 
a kardinální data má smysl navíc vytvářet pouze Intervaly, Levné řezy, Pravé řezy, Řezy 
nikoli již Cyklické intervaly. 
2.4.3 Kategoriální atributy 

Užití kategoriálních atributů je naznačeno v kapitole 2.6.3. Uveďme zde, že 
v systému LISp-Miner i v naší implementaci je možné v zadání úlohy na místě pro 
zadání kategoriálního atributu vždy zadat množinu zadání kategoriálních atributů. 
Množina relevantních otázek je pak tvořena otázkami, kde na místě kategoriálního 
atributu vystupuje právě jeden atribut ze zadané množiny.  
2.4.4 Krabičky 

Uveďme zde seznam vytvořených krabiček s popisem, který slouží zároveň jako 
uživatelská dokumentace.  
Použité značení: 
RO: („read-only“) Jde o vlastnost, kterou uživatel nenastavuje, ale může ho zajímat, 
proto je zobrazena.  
*: Vlastnost, která v předchozích verzích krabiček nebyla a jde tedy o přínos autora. 
Fixed Atom 
Reprezentuje zadání základního booleovského atributu s koeficientem typu pevná 
podmnožina. 
Seznam zásuvek: 
Atribute – V této zásuvce musí být zapojena poskytující bitové řetězce reprezentující 
kategorie základního atributu, které tvoří koeficient. Typicky jde o krabičky atributů. 
Seznam vlastností: 
Importance – Důležitost vytvořeného základního atributu. Je možné vybrat jednu 
z možností: Forced, Basic, Auxiliary. 
Categories – Vlastní neprázdná podmnožina množiny kategorií zdrojového atributu 
tvořící koeficient typu pevná podmnožina. 
Atom Setting 
Reprezentuje zadání základních booleovský atributů s koeficientem jiného typu než 
pevná podmnožina.  



Seznam zásuvek: 
Atribute – V této zásuvce musí být zapojena poskytující bitové řetězce reprezentující 
kategorie základního atributu, které tvoří koeficient. Typicky jde o krabičky atributů. 
Seznam vlastností: 
Importance – Důležitost vytvořeného základního atributu. Je možné vybrat jednu 
z možností: Forced, Basic, Auxiliary. 
Coefficient Type – Typ koeficientu. Je možné vybrat jednu z možností: Podmnožiny, 
Intervaly, Cyklické intervaly, Levé řezy, Pravé řezy, Řezy. Je kontrolován typ koeficientu 
a sémantika kategorií atributu dle výše popsaných podmínek. 
Minimal Length – Minimální délka koeficientu. Délkou koeficientu rozumíme počet 
použitých kategorií. 
Maximal Length – Maximální délka koeficientu. Délkou koeficientu rozumíme počet 
použitých kategorií. 
Sign 
Tato krabička umožňuje specifikovat zadání negací booleovských atributů. 
Výsledkem je zadání booleovských atributů.  
Seznam zásuvek: 
Boolean attribute setting – V této zásuvce musí být zapojena krabička zadání 
booleovských atributů (Fixed Atom, Atom Setting, Sign, Conjunction Setting, Disjunction 
Setting). Při generování relevantních otázek bude dle zadání této krabičky měněno 
logické znaménko zdrojového booleovského atributu. Tato krabička tedy umožňuje 
negovat formule booleovských atributů. 
Seznam vlastností: 
Importance – Důležitost. Je možné vybrat jednu z možností: Forced, Basic, Auxiliary. 
Sign Type – Určuje logické znaménko jímž bude booleovské atributy ze zdrojového 
zadání upraveny. Na výběr jsou následující možnosti: Positive (booleovský atribut se 
nemění), Negative (budou použity negace booleovských atributů), Both (bude použit 
jak zdrojový booleovský atribut, tak jeho negace). 
Conjunction Setting 
Reprezentuje zadání konjunkcí booleovských atributů, výsledkem je tedy zadání 
booleovských atributů. 
Seznam zásuvek: 
Partial boolean attribute setting – V této zásuvce musí být zapojena alespoň jedna 
krabička zadání (dílčího) booleovského atributu (Fixed Atom, Atom Setting, Sign, 
Conjunction Setting, Disjunction Setting). 
Classes of equivalence – V této zásuvce mohou být zapojeny krabičky tříd ekvivalence. 
Tyto krabičky nejsou v současné verzi implementovány. Problematice se věnujeme 
v kapitole 5.2. 



Seznam vlastností: 
Importance – Důležitost. Je možné vybrat jednu z možností: Forced, Basic, Auxiliary. 
Minimal Length – Minimální délka konjunkce. Délkou rozumíme počet použitých 
booleovských atributů v konjunkci 
Maximal Length – Maximální délka konjunkce. Délkou rozumíme počet použitých 
booleovských atributů v konjunkci 
Disjunction Setting 
Reprezentuje zadání disjunkcí dílčích booleovských atributů, výsledkem je tedy 
zadání booleovských atributů. 
Zásuvky i vlastnosti jsou analogií zásuvek a vlastností krabičky Conjunction Setting. 
Poznamenejme zde, že takto definované krabičky umožňují vytvořit cyklus, což je 
jistě nežádoucí a také to vede k zatuhnutí programu. Bohužel návrh Ferdy a krabiček 
je takový, že zacyklení a jeho důslekdy jsou považováno za chybu uživatele a nikoli 
programu. Krabičky totiž tvoří programovací jazyk a je tedy na odpovědnosti 
uživatele, aby se těchto chyb vyvaroval. Autoři první verze Ferdy si ale uvědomují, 
že by cyklus neměl vést k zatuhnutí programu. Bohužel v tuto chvíli stále ještě není 
jasné jak tento problém elegantně vyřešit. Situace je totiž taková, že cyklus krabiček 
může mít obecně smysl a tedy by neměl být zcela zakázán. Může také existovat 
krabička, jejíž autor (programátor) nepovoluje, aby byla součástí nějakého cyklu (aby 
tedy tedy detekovala a zakazovala). Jiný programátor však může vytvořit krabičku, 
která pak může být s tou první v cyklu a ten již bude mít smysl. Otázka cyklů 
krabiček je tedy stále otevřená a je ponechána autorům Ferdy k vyřešení. Je pravdou, 
že v první verzi Ferdy k vytvoření cyklu nemohlo dojít a tak se její autoři konkrétním 
řešením nezabývali, přesto počítali s možností, že se v dalších verzích vytváření 
cyklů může objevit a přivodit tak řadu problémů. 

 

Obrázek 2.5  Zadání úlohy 
Popišme stručně Obrázek 2.5. Máme zde databázi Testovací DB v níž je tabulka 
pacientů Pacienti. U pacientů sledujeme různé faktory jejich života a výskyty různých 
onemocnění. Řekněme, že se zajímáme o vztahy mezi kouřením, pitím alkoholu 
a infarktem myokardu. V tabulce máme mimo jiné tyto sloupce: Cigarety, Doutníky, 
Víno, Pivo, Destiláty, Infarkt myokardu. Vytvoříme pro tyto sloupce vhodné atributy 
a koeficienty, ty by měly odrážet skutečný význam dat v těchto sloupcích. Jistě 
budeme jinak vytvářet atribut a volit jiný koeficient pokud sloupec Cigarety bude 
obsahovat pouze booleovskou informaci o užívání cigaret nebo i jejich denní 
spotřebu v číslech. V tuto chvíli máme hotovo zadání základních booleovských 
atributů Cigarety(SS[1-3]), Doutníky(SS[1-1]), Víno(I[1-10]), Destiláty(SS[1-1]), 
Pivo(I[1-10]), Infarkt myokardu(SS[1-1]). (Jsme si vědomi, že čtenář těmto symbolům 
nemusí rozumět, ale v tuto chvíli to nevadí.) V dalším kroku definujeme zadání 
booleovských atributů, tak abychom dosáhli takového zadání, kdy souhrnně 
pojmeme kouření cigaret a doutníků do atributu Kouření a piti vína, piva a destilátů 



do atributu Alkohol. Zřejmě je na tomto místě velmi vhodné použít disjunkci, protože 
konjunkce popisovanou množinu zužuje a tedy není možné pomocí konjunkce 
provést zobecnění kouření cigaret a doutníků do jednoho atributu Kouření. Nakonec 
zadáme antecedent jako zadání konjunkcí z atributů Kouření a Alkohol. Succedentem 
bude zadání základních booleovských atributů Infarkt myokardu(SS[1-1]). V tomto 
příkladu jsme použily krabičky kvantifikátoru Fundované implikace a kvantifikátoru 
Base. Tyto dvě krabičky společně specifikují Fundovanou implikaci, tak jak je 
definovaná v kapitole 2.6.2. 

2.5 Vrstva generování 
V předchozí kapitole byly definovány oba druhy atributů s nimž se 
v implementovaných GUHA procedurách pracuje. V této kapitole popíšeme základní 
myšlenky efektivní implementace procedur. Bude popsána reprezentace 
booleovských a kategoriálních atributů pomocí bitových řetězců, dále pak způsob 
generování a ověřování relevantních otázek. 
2.5.1 Princip bitových řetězců 

Již v kapitole 1.2 bylo uvedeno, že typická realizace GUHA procedur používá 
„vertikální“ reprezentaci databáze, kde každá hodnota každého atributu je 
reprezentována řetězcem bitů. Tato metoda je podrobně popsána v Rauch a Šimůnek 
(2005a), proto uvedeme jen její stručný popis. 
Implementace využívá bitových řetězců jako vertikální reprezentace databáze. 
Bitový řetězec může být chápán jako bitmap index databáze. Samozřejmě musí platit, 
že tyto bitové řetězce se musí vejít do paměti (RAM), podrobnější diskuse této 
problematiky je v Karban (2006). Bitové řetězce mohou být vytvořeny v rámci 
jednoho průchodu daty a k těmto datům již není třeba znovu přistupovat. 
Mějme například následující tabulku dat jako vstup.  

ID A B 
1 1 1 
2 2 2 
3 1 3 
4 1 1 
5 2 3 
6 2 3 

Tabulka .2  Ukázka vstupní datové matice. 
Bitový řetězec A(α) má hodnotu 1 na pozici i právě tehdy, když objekt s ID i má 
hodnotu α ve sloupci A, jinak má bitový řetězec na pozici i hodnotu 0. 
Bitové řetězce základních booleovských a booleovských atributů mohou vypadat 
následovně.  



 Atributy 
(resp. 

sloupce) 
Základní 
booleovské 
atributy 

Booleovské atributy 

ID A B A(1) B(1,2) A(1) ∧ B(1,2) ¬B(1,2) 
1 1 1 1 1 1 0 
2 2 2 0 1 0 0 
3 1 3 1 0 0 1 
4 1 1 1 1 1 0 
5 2 3 0 0 0 1 
6 2 3 0 0 0 1 

Tabulka .3  Ukázka bitových řetězců pro booleovské atributy. 
U kategoriálních atributů je situace velmi podobná, pracuje se zde s kartami bitových 
řetězců kategorií. 

 Atribut  Karty kategorií atributu 
ID R R[r1] R[r2] � R[rK] 
1 r1 1 0 � 0 
2 r2 0 1 � 0 
3 r8 0 0 � 0 
4 r2 0 1 � 0 
5 rK 0 0 � 1 
6 r1 1 0 � 0 

Tabulka .4 Ukázka bitových řetězců pro kategoriální atributy. 

2.5.2 Generování relevantních otázek 
V této kapitole stručně naznačíme způsob generování  relevantních otázek. K této 
problematice se také vztahuje práce Rauch a Šimůnek (2005a) nebo také v Karban 
(2006). 
Vstupem GUHA procedur je matice dat a parametry definující množinu relevantních 
otázek. Procedury potom generují potenciálně zajímavé relevantní otázky a verifikují 
je ve vstupních datech. Výstupem jsou hypotézy, které jsou ve vstupních datech 
pravdivé. 
Ve skutečnosti nejsou vždy generovány všechny relevantní otázky. Často může být 
nějaký úsek relevantních otázek přeskočen, protože nemůže být splněn, tyto otázky 
nemohou být z nějakých důvodů splněny. Tomuto principu se říká princip přeskoků 
a věnují se mu kapitoly 2.5.4 a 5.4.2.  



Vygenerování a verifikace relevantních otázek (4ft úlohy) probíhá zhruba 
následujícím postupem (pseudo kód). 
foreach(BitString condition in Conditions) 

{ 

foreach(BitString antecedent in Antecedents) 

{ 

foreach(BitString succedent in Succedents) 

{ 

 ContingencyTable table =  

  ComputeTable(succedent, antecedent, condition); 

 if (VerifyQuantifiers(table)) 

  result.Add(succedent, antecedent, condition); 

} 

} 

} 

Objekty  Antecedents, Succedents a Conditions  jsou iterátory bitových řetězců, 
umožňující průchod přes všechny možné hodnoty zadání booleovských atributů 
(případně množiny kategoriálních atributů). Poznamenejme, že v rámci těchto 
iterátorů mohou být implantovány a používány různé přeskoky. 
2.5.3 Generování booleovských atributů 

Způsob generování koeficientů a změny logických znamének není příliš zajímavé. 
Naznačme alespoň na obrázku Obrázek .6 postup generovaní booleovských atributů 
ze zadání konjunkcí (příp. disjunkcí) booleovských atributů. Poznamenejme také, že 
se generování a ověřování relevantních otázek v rámci GUHA metod podstatně liší 
od způsobu užitého v algoritmu Apriori, který popsal Agraval a kol. (1993, 1994) 
 

 

Obrázek .6  Generování konjunkcí  
Uveďme ukázku výstupu pro tyto dílčí booleovské atributy: 

• Pohlaví. Základní booleovský atribut s koeficientem typu podmnožina 
velikosti 1. Kategorie atributu Pohlaví jsou dány množinou {mužské, ženské}. 

• Plat. Negace základního booleovského atributu s koeficientem typu 
podmnožina velikosti 1. Kategorie atributu Plat jsou dány množinou {velmi 
nízky, nízký, průměrný, vysoký, velmi vysoký}. 

• Okres. Základní booleovský atribut s koeficientem typu podmnožina velikosti 
1-3. Kategorie atributu Okres jsou dány množinou {Benešov, Beroun, Blansko, 
Brno, Břeclav, … Zlín, Znojmo, Žďár}. 

Pohlaví(mužské) 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) 

Vezmi další 
dílčí BA 

Iteruj v přes poslední 
dílčí BA 

Odstraň 
poslední dílčí BA 

Vezmi další 
dílčí BA 

+ 

- 

+ 

+ 

+ - 

- 

BA je zkratka pro booleovský atribut 



Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov) 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov, Beroun) 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov, Beroun, Blansko) 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov, Beroun, Brno) 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov, Beroun, Břeclav) 
… 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Zlín, Znojmo, Žďár) 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Znojmo) 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Znojmo, Žďár) 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Žďár) 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(nízký) 
… 
Pohlaví(mužské) ∧ ¬Plat(velmi vysoký) ∧ Okres(Znojmo) 
Pohlaví(ženské) 
… 
Pohlaví(ženské) ∧ ¬Plat(velmi vysoký) ∧ Okres(Znojmo) 
¬Plat(velmi nízký) 
¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov) 
¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov, Beroun) 
¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov, Beroun, Blansko) 
¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov, Beroun, Brno) 
¬Plat(velmi nízký) ∧ Okres(Benešov, Beroun, Břeclav) 
… 
Okres(Benešov) 
Okres(Benešov, Beroun) 
Okres(Benešov, Beroun, Blansko) 
… 
Okres(Žďár) 
2.5.4 Přeskoky 

Jak již bylo uvedeno dříve v kapitole 2.5.2, v průběhu generování mohou být použity 
různé přeskoky (viz. kapitola 5.4.2). V rámci této práce byly s ohledem na pracnost 
implementovány pouze přeskoky pro kvantifikátor (viz. kapitola 2.7) Base. 



Kvantifikátor Base představuje požadavek na počet objektů splňujících antecedent, 
succedent příp. i podmínku. Nechť, například, požadujeme počet takových objektů 
vyšší než jisté pevné N. Pokud při generování relevantních otázek narazíme na 
succedent (analogicky pro antecedent a podmínku), který v datech splňuje M 
objektů, kde M < N, pak jistě nemá pro tento succedent smysl prodlužování pomocí 
konjunkce (počet objektů splňujících succedent se tím jistě nezvýší), ani pro něj 
generovat jakékoliv antecedenty či podmínky, neboť je zřejmé, že žádná relevantní 
otázka obsahující tento succedent nemůže být v datech pravdivě ověřena 
a prohlášena za platnou.  
Již tyto implementované přeskoky představují podstatnou optimalizaci a je tedy 
vhodné tímto směrem vytvořené prostředky dále rozvíjet (viz. kapitola 5.4.2).  
2.5.5 Implemetace – Mining Processor 

Implementace generování a verifikování. 
Krabičky pro zadání booleovských (resp. kategoriálních) atributů (viz. kapitola 2.4.4) 
slouží k vytvoření zadání booleovských (resp. kategoriálních)  atributů. Tato zadání 
jsou při spuštění generování uživatelem, spolu s dalšími parametry, odeslána službě 
MiningProcessor, která dle nich vytvoří instance iterátorů přes bitové řetězce 
a pomocí těchto iterátorů jsou vygenerovány všechny relevantní otázky. 
V souvislosti s těmito instancemi iterátorů lze hovořit o návrhovém vzoru Composite 
(http://www.dofactory.com/Patterns/PatternComposite.aspx). 
Při návrhu byly uvažovány ještě dvě alternativní řešení. Uveďme k nim krátkou 
diskusi: 
Jednou z možností bylo, aby generování booleovských řetězců dělaly konkrétní 
krabičky (které nyní slouží pouze k zadání úlohy) a tedy, že funkce krabičky budou 
implementovat zmíněné iterátory přes bitové řetězce. V případě potřeby vytvoření 
další krabičky, pro rozšíření možností zadání, by byla vytvořena krabička 
implementující tento nový iterátor. Takto implementované krabičky by v případě, že 
by byly rozmístěny na různých strojích distribuovaly výpočet. Podstatnou 
nevýhodou, která vedla k zamítnutí této alternativy, je nutnost přenášet celé bitové 
řetězce mezi jednotlivými krabičkami. Tento fakt by se velmi výrazně projevil na 
celkovém výkonu systému. 
Další možností bylo, aby konkrétní krabičky negenerovali přímo bitové řetězce, ale 
jakýsi interpretovatelný skript, tj. věty v podobě seznamu konjunkcí, disjunkcí 
a negací identifikátorů bitových řetězců. (Rozdíl od výsledné implementace spočívá 
v generování seznamů konkrétních booleovských atributů, nikoli poskytování 
zadání booleovských atributů.) Tyto věty by pak byly interpretovány 
v MiningProcessoru. Tento přístup si zanechává výhodu snadné rozšiřitelnosti 
systému pouhým přidáním krabičky, která by, v tomto případě, generovala opět 
nějaký skript, který by ovšem MiningProcessor uměl interpretovat a tak by do něj 
nemuselo být zasahováno. Rovněž je možné distribuovat části seznamu více 
MiningProcesorům v síti. Oproti iterování přímo přes bitové řetízky by navíc bylo 



přenášeno daleko méně dat. Podstatnou nevýhodou, která však vedla k zamítnutí 
tohoto návrhu, je nemožnost efektivně omezovat počty logických operací nad 
bitovými řetězci pomocí různých zásobníků tak, jak je to možné v naší implementaci. 
Navíc by bylo neúměrně složité či nemožné optimalizovat výpočty pomocí přeskoků 
či využívat principu zlepšování (viz. kapitola 5.4). 
2.5.6 Cache Bitových řetězců 

Jak bylo uvedeno dříve, MiningProcessor iteruje přes bitové řetězce odpovídající 
booleovským (resp. kategoriálním) atributům, ty postupně vznikají aplikací různých 
logických operací na bitové řetězce odpovídající základním booleovským atributům. 
K vytvoření bitového řetězce odpovídajícího základnímu booleovskému atributu je 
zapotřebí mít k dispozici bitové řetězce odpovídající příslušným kategoriím 
základního atributu. Tyto bitové řetězce jsou poskytovány krabičkami atributů, na 
něž je MiningProcessoru (spolu se zadáním booleovských resp. kategoriálních 
atributů) předán odkaz. Tato architektura umožňuje mít více MiningProcessorů 
řešících stejnou nebo různé úlohy distribuovaných na jednom či více strojích. 
MiningProcessor si nekopíruje ihned všechny bitové řetězce, k nímž má přístup, ale 
žádá o ně krabičky atributů až v momentě, kdy je potřebuje. Krabička atributu by 
z výkonnostních důvodů měla mít tyto bitové řetízky již vytvořené, aby se tím 
zabránilo opakovanému dotazování do analyzované databáze a příliš dlouhým 
prodlevám, kdy by MiningProcessor čekal na poskytnutí bitového řetězce krabičkou 
atributu. 
Takto navržený způsob práce s bitovými řetězci není efektivní a je třeba tyto řetězce 
na straně MiningProcessoru cachovat. Vzhledem ke způsobu generování 
booleovských i kategoriálních atributů byla zvolena cache typu LRU (Least Recently 
Used). Tato cache je na jednom stroji pouze jedna a tedy více MiningProcessorů  
běžících na jednom počítači používá společnou cache.  
2.5.7 FirstN Result 

Popíšeme způsob sestavování výsledku v implementovaných prostředcích. Jde 
o způsob velmi podobný způsobu implementovanému v systému LISp-Miner, kde 
jsou generovány a verifikovány všechny relevantní otázky a nalezené hypotézy se 
stávají součástí výstupu. Je-li nalezeno příliš velké množství hypotéz (9.999), je 
generování přerušeno a dosud nalezené hypotézy jsou vráceny jako výsledek. V naší 
implementaci došlo k drobné změně v podobě uživatelem zadaného maximálního 
počtu hypotéz. Je tedy možné předem omezit velikost výsledku a je-li daný počet 
hypotéz již nalezen, výpočet se přeruší. 
V budoucnu se počítá s jiným přístupem k sestavování výsledku popsaným 
v kapitole 5.6. Na tuto budoucí alternativu bylo od počátku prací pamatováno 
a vytvořené prostředky jsou na ni připraveny. FirstN přístup by však měl být 
v systému ponechán, neboť jeho aplikace jsou vhodnější například při otázkách na 
existenci nějaké závislosti (tedy speciální případy, kdy N je rovno jedné). 



2.6 Kontingenční tabulky 
V této kapitole podrobněji popíšeme způsob ověření platnosti relevantních otázek. 
Podmínka platnosti relevantních otázek je dána tzv. kvantifikátory. Kvantifikátor 
odpovídá podmínce na tzv. kontingenční tabulku. V následujícím textu popíšeme 
význam kontingenční tabulky a naznačíme, jak může vypadat kvantifikátor. 
2.6.1 Čtyřpolní kontingenční tabulka 

Pro verifikaci (podmíněných) asociačních pravidel 4ft-úloh je často využívaná tzv. 
čtyřpolní kontingenční tabulka (four-fold contingency table, zkráceně 4ft – odtud 
4ft-Miner). Ta zachycuje počty (frekvence) objektů, které splňují antecedent 
i succedent, splňují pouze jeden, případně ani jeden z nich. 
Pro pevně zvolený antecedent ϕ, succedent ψ a podmínku χ, můžeme spočítat 
frekvence objektů v matici dat M/χ (matice dat splňujících podmínku χ) splňujících 
antecedent, succedent, antecedent i succedent nebo  ani antecedent ani succedent. 
Frekvence těchto objektů můžeme reprezentovat čtyřpolní kontingenční tabulkou. 

M/χ ψ ¬ψ Σ 
ϕ a b r 

¬ϕ c d s 
Σ k l n 

Tabulka .5  Čtyřpolní kontingenční tabulka pro antecedent ϕ , succedent ψ a podmínku χ v matici dat 
M. 

V tabulce Tabulka .5 je a počet objektů (řádků) analyzované matice dat (maticí dat 
zde myslíme matici dat splňujících podmínku χ) splňujících jak antecedent tak 
succedent, b je počet objektů splňujících antecedent a nesplňujících succedent, c je 
počet objektů nesplňujících antecedent a splňujících succedent a d je počet objektů 
nesplňujících ani antecedent ani succedent. Poznamenejme, že  r a b= +  značí počet 
objektů splňujících antecedent, s c d= +  je počet objektů které nesplňují antecedent. 
Součty sloupců a c k+ =  resp. b d l+ =  odpovídají počtu objektů, které splňují resp. 
nesplňují succedent. Navíc n r s k l a b c d= + = + = + + + , je počet všech objektů v matici 
dat M/χ. 
2.6.2 4ft-Kvantifikátory 

Symbol ≈ se nazývá 4ft-kvantifikátor. 4ft-kvantifikátory odpovídají podmínce na 
čtyřpolní tabulku (viz. kapitola 2.6.1). Na základě čtyřpolní tabulky určuje, zda 
relevantní otázka je či není relevantním tvrzením tj. hypotézou. 4ft-kvantifikátor 
přiřazuje čtyřpolní tabulce <a, b, c, d> číslo z množiny {0, 1} ≈(a, b, c, d). Relevantní 
otázka ϕ ψ≈  (nebo /ϕ ψ χ≈ ) je relevantním tvrzením právě tehdy, jestliže ≈(a, b, c, 
d)=1. 



4ft-kvantifikátory mohou vyjadřovat různé vztahy, například implikační, 
ekvivalenční, mohou mít formu statistického testu, atd. 
Zde pro ilustraci uveďme několik 4ft-kvantifikátorů: 
Fundovaná implikace ,p Base⇒  
Parametry: p∈�, 0 1p≤ ≤ , Base ∈� , 0Base ≥ , platí 

,p Base⇒ (a, b, c, d)=1 právě když Baseap
ba

a
≥∧≥

+ . 
Asociační pravidlo ,p Baseϕ ψ⇒  je pravdivé právě tehdy pokud je splněna podmínka 
výše. Fundovaná implikace může být interpretována například takto: „100p% 
zkoumaných objektů splňujících ϕ  splňuje také ψ“ nebo méně formálně „ϕ implikuje 
ψ na 100p%”. Podmínka na pole a zajišťuje, že v datové matici M (resp. M/χ) je 
dostatečný počet objektů splňujících ϕ a ψ (tedy že pravidlo má dostatečnou 
podporu v datech). 
E-kvantifikátor 

E
δ≈  

Parametry: δ∈�, 0<δ<1, platí 
E
δ≈ (a, b, c, d)=1 právě když δδ <

+
∧>+∧<

+
∧>+

dc

c
dc

ab

b
ba 00  

2.6.3 KxL kontingenční tabulka 
Jak bylo uvedeno již v kapitole 1.3, procedura KL-Miner hledá vztahy tvaru R≈C/γ, 
kde R a C jsou kategoriální atributy a γ je booleovský atribut. K reprezentaci 
a verifikaci těchto pravidel využívá dvou-dimenzionální kontingenční tabulku, kde 
hledá statisticky zajímavé vztahy nebo také vzory teorie informace. Detailní 
informace naleznete například v Rauch a kol. (2005). 
Tvar kontingenční tabulky pro kategoriální atributy R a C a podmínku χ v datové 
matici M, kde atribut R je tvořen kategoriemi r1, … rK a atribut C je tvořen 
kategoriemi c1, …cL, je následující: 

M/χ c1 � cL Σl 
r1 n1,1 � n1,L n1,* 
� � � � � 
rk nK,1 � nK,L nK,* 

Σk n*,1 � n*,L n 

Tabulka .6  KL kontingenční tabulka pro R, C a podmínku χ v matici dat M. 

KL-kvantifikátor představuje podmínku na kontingenční tabulku frekvencí tvaru 
KxL. Příkladem KL-kvantifikátoru může být například Pearsonův chi-square test. 



2.7 Kvantifikátory 
Vyjmenujeme kvantifikátory implementované v rámci této práce. Popíšeme možnosti 
a problematiku kvantifikátorů v systému. Bylo nutné navrhnout a vytvořit nová 
rozhraní kvantifikátorů. Jelikož je velmi pravděpodobné, že přidávání nových 
kvantifikátoru do Ferdy bude poměrně častou záležitostí, popíšeme zde proto 
podrobněji tato rozhraní. 
Systém LISp-Miner je z pohledu kvantifikátorů velmi komplexní. Některé z níže 
uvedených pojmů jsou proto reakcí na současný stav systému LISp-Mineru, kdy je 
implementována řada kvantifikátorů a s řadou z nich nejsou zkušenosti. Úkolem této 
práce bylo navrhnout systém tak, aby se dokázal se všemi těmito problémy vyrovnat 
s tím, že je možné, že se nakonec některé kvantifikátory nebudou používat. 
2.7.1 Implementované kvantifikátory 

V rámci prací byly implementovány tyto kvantifikátory: 
• 4-ft kvantifikátory 

o Double Founded Implication 
o Founded Equivalence 
o Founded Implication 
o Base 
o E-quantifier 

• CF-kvantifikátory vyžadující numerické hodnoty kategoriálního atributu (viz. 
kapitola 2.7.2 Numerické hodnoty kategoriálního atributu) 

o Aritmetic Average 
o Asymetry 
o Geometric Average 
o Skewness 
o Standard Deviation 
o Variance 

• CF-kvantifikátory (ostatní) 
o Nominal Variation Normalized 
o Variation Ratio 
o Variation Normalized 

• CF- nebo KL-kvantifikátory 
o Any Value 



o Average 
o Maximum 
o Minimum 
o Sum 

• KL-kvantifikátory 
o Function of Row 
o Function of Row Each Row 
o Conditional Entropy 
o Information Dependence 
o Mutual Information Normalized 

Definice těchto kvantifikátorů je součástí dokumentace k systému LISp-Miner, navíc 
je také součástí programátorské dokumentace, proto ji zde již nebudeme uvádět. 
2.7.2 Vyhodnocování kvantifikátorů 

Výpočet kvantifikátorů provádí příslušné krabičky. MiningProcessor vytváří 
kontingenční tabulky a část MiningProcessoru, kterou nazýváme vyhodnocovač, posílá 
tyto kontingenční tabulky krabičkám kvantifikátorů a ty vracejí vyhodnocovači 
vypočtené hodnoty. Vyhodnocovač na základě výsledků rozhoduje o dalším 
uchování nebo neuchování relevantní otázky pro účely reportování ve výsledku. 
2.7.3 Hodnoty kvantifikátorů 

Jak je již uvedeno v kapitole 2.6, kvantifikátor � obecně představuje podmínku na 
kontingenční tabulku frekvencí CT a vrací číslo z množiny {0, 1} označované �(CT). 
V dalším textu nebudeme v tomto významu hovořit o číslech 0 nebo 1, ale 
o booleovských hodnotách. Tj. hodnotě 0 bude odpovídat booleovská hodnota false, 
hodnotě 1 bude odpovídat booleovská hodnota true. Relevantní otázka, je 
v analyzovaných datech relevantním tvrzením právě tehdy, jestliže �(CT) je true pro 
kontingenční tabulku CT  této relevantní otázky v těchto datech. 
Budeme hovořit o číselné hodnotě kvantifikátoru, tou rozumíme hodnotu, jenž je 
porovnávána relací rovnosti či nerovnosti (vlastnost Relation, viz. níže) vůči jisté mezi 
(vlastnost Treshold, viz. níže). Uveďme pregnantní ilustraci. Mějme kvantifikátor 
Fundované implikace (viz. kapitola 2.6.2): p∈�, 0 1p≤ ≤ , Base ∈�, 

0Base ≥ ; Baseapba
a ≥∧≥
+ . V krabičkách kvantifikátorů Ferdy je navíc fundovaná 

implikace (podobně jako některé další kvantifikátory) rozdělena na dvě části. Je zde 
krabička Fundované implikace a Base krabička. První krabička testuje podmínku 

pba
a ≥
+ , kde � je Relation a p je Treshold. Druhá krabička testuje podmínku Basea ≥ , 

kde � je Relation a Base je Treshold. V první krabičce budeme číselnou hodnotu 
kvantifikátoru nazývat číslo ba

a
+ , v druhé krabičce budeme číselnou hodnotou 

nazývat a. 



Zřejmě ne všechny kvantifikátory budou disponovat číselnou hodnotou, ale některé 
budou disponovat hodnotou, která sice jako taková nemá pro uživatele smysl, ale 
může být použita pro vzájemné porovnání dvou hypotéz. Tuto hodnotu budeme 
nazývat signifikantní číselnou hodnotou. Kvantifikátory, které neposkytují číselné 
hodnoty ale pouze signifikantní číselné hodnoty jsou například kvantifikátory: Any 
Value, Function of Row a Function of Row Each Row. 
Příkladem kvantifikátoru, který neposkytuje ani číselnou, ani signifikantní číselnou 
hodnotu, může být E kvantifikátor (viz. kapitola 2.6.2).  
2.7.4 Vlastnosti kvantifikátorů 

U kvantifikátorů můžeme sledovat řadu vlastností. Tyto vlastnosti jsou vyjmenovány 
a popsány v následujícím textu. Poznamenejme zde, že některé vlastnosti nastavuje 
uživatel, některé vlastnosti nastavuje programátor. Ne všechny vlastnosti, které 
nastavuje programátor jsou uživateli zobrazeny. Zde je uveden úplný seznam 
vlastností s explicitním uvedením toho, kdo tuto vlastnost nastavuje. Na obrázku 
Obrázek 2.7 je typický panel vlastností kvantifikátoru, zde jde konkrétně 
o kvantifikátor Base. 

 

Obrázek 2.7  Vlastnosti kvantifikátorů 
 
Schopnost generování (signifikantních) číselných hodnot 
Každý kvantifikátor pro pevnou kontingenční tabulku generuje booleovskou 
hodnotu, která značí zda je podmínka splněna či nikoliv. Mnoho kvantifikátorů navíc 
generuje číselné hodnoty kvantifikátorů, které se hodí pro vzájemné porovnávání 
hypotéz a navíc často uživatele zajímají. Některé kvantifikátory nemají definované 
vlastní číselné hodnoty, ale generují  tzv. signifikantní číselné hodnoty, dle kterých je 
možné vzájemně porovnávat hypotézy, ale pro uživatele nemají dobrý smysl. Číselné 
a signifikantní číselné hodnoty lze s úspěchem aplikovat při použití TopN algoritmu 
(viz. kapitola 5.6).  
Tuto vlastnost zřejmě nastavuje programátor. Krabička kvantifikátoru tuto informaci 
pošle vyhodnocovači, který dle těchto znalostí mj. rozhodne,zda sledovat vrácené 
(signifikantní) číselné hodnoty, či zda dokonce vrácené číselné hodnoty prezentovat 
uživateli. 
Mód operace u „SD“ kvantifikátor ů (Operation mode) 
Jedním z cílů návrhu bylo, aby nebylo třeba rozlišovat kvantifikátory pro tzv. „ne 
SD“ úlohy (4ft, KL, CF) a tzv. „SD“ úlohy (SD4ft, SDKL, SDCF) a tak docílit stavu, 
kdy (téměř) jakýkoli „ne SD“ kvantifikátor lze ihned použít také jako „SD“ 
kvantifikátor a není tedy třeba vytvářet větší počet krabiček.  



SD4ft, SDKL a SDCF úlohy zkoumají rozdíly mezi dvojicí disjunktních množin 
určených booleovskými atributy. Velmi zjednodušeně řečeno datová matice je 
rozdělena na dvě části (splňující podmínku na první množinu a splňující podmínku 
na druhou množinu). Nad oběma částmi jsou vytvořeny příslušné kontingenční 
tabulky a následně jsou zkoumány vztahy mezi oběma množinami. „SD“ 
kvantifikátory je možné použít třemi způsoby: 

• First set frequencies. Kvantifikátor je vyhodnocován nad kontingenční 
tabulkou odpovídající první množině tj. množině určené booleovským 
atributem pro první množinu. 

• Second set frequencies. Kvantifikátor je vyhodnocován nad kontingenční 
tabulkou odpovídající druhé množině tj. množině určené booleovským 
atributem pro druhou množinu. 

• Difference of frequencies. Kvantifikátor je vyhodnocován nad kontingenční 
tabulkou, která po složkách vznikne jako absolutní hodnota rozdílu 
odpovídající složky z kontingenční tabulky pro první množinu a odpovídající 
složky z  kontingenční tabulky pro druhou množinu. 

• Difference of quantifier values. Hodnotou kvantifikátoru je míněn rozdíl 
číselných hodnot kvantifikátorů (viz. výše) vypočtených nad kontingenčními 
tabulkami pro první a pro druhou množinu.  

Tuto vlastnost nastavuje uživatel, krabička kvantifikátoru ji pošle vyhodnocovači 
a ten dle této hodnoty rozhoduje, jakou kontingenční tabulku případně tabulky, 
pošle kvantifikátoru k vyhodnocení. Touto vlastností tedy výpočet uvnitř krabičky 
kvantifikátoru není vůbec ovlivněn, je využívána pouze vyhodnocovačem. Je zřejmé, 
že pro kvantifikátory neposkytující číselnou hodnotu není možné použít volbu 
Diference of quantifier values. Při použití kvantifikátoru pro „ne SD“ úlohy je nezbytné, 
aby byl mód operace nastaven na možnost First set frequencies. 
Po diskusi s vedoucím této práce bylo dohodnuto, že budou pro „SD“ úlohy 
vytvořeny prostředky pouze pro mód operace Diference of quantifier values, neboť se 
při současném stupni zkušeností s tímto typem úloh jiný mód operace ani 
nevyžaduje. 
Třídy kvantifikátor ů 
Formálně lze definovat třídy kvantifikátorů, které sdružují kvantifikátory podobných 
vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří zejména způsob práce s neúplnou (chybějící) 
informací a formalismus dedukčních pravidel. Více o této problematice je uvedeno 
například v Hájek a Havránek (1978) a Rauch (2005). Vytvořený vyhodnocovač 
pracuje s následujícími třídami kvantifikátorů. 

• Implikační, 
• Dvojitě implikační, 
• ∑-Dvojitě implikační, 
• Ekvivalenční, 



• ∑- Ekvivalenční, 
• Symetrické, 
• Fisherovské. 

Tuto vlastnost nastavuje programátor. Krabička kvantifikátoru ji pošle 
vyhodnocovači, který dle těchto znalostí může použít různé optimalizace, pravidla 
prostoty a posílat kontingenční tabulky s patřičně zpracovanou chybějící informací. 
Kvantifikátor může jistě patřit do více tříd najednou (nejen dle inkluze), proto musí 
být všechny tyto třídy programátorem uvedeny. 
Práce s chybějící informací (Missing information handling) 
V rámci GUHA procedur se mluví o trojím možném zpracování neúplné (chybějící) 
informace. 

• Deleting. Vynechání objektů s neúplnou informací. 
• Optimistic. Optimistické doplnění. 
• Secured. Pesimistické (zabezpečené) doplnění. 

Význam těchto pojmů je vysvětlen například v Hájek, Havránek (1978), Hájek a kol. 
(1983) nebo také v Rauch (1998). Zpracování chybějící informace je zatím navrženo 
a implementováno pouze pro 4ft úlohy, pro ostatní úlohy zatím neexistuje potřebná 
teorie a tak se používá volba Deleting tj. chybějící informace se neuvažuje. Uživatel u 
4ft-kvantifikátoru nastaví, jakým způsobem se má s chybějící informací zacházet. 
V dřívějších implementacích měl uživatel možnost nastavit práci s chybějící 
informací pouze jednotně pro celou úlohu a tedy pro všechny použité kvantifikátory. 
Nyní je možné pracovat s více kvantifikátory a u některých používat optimistické 
doplnění u jiných například zabezpečené doplnění apod. 
Tuto vlastnost často nastavuje programátor a je pouze pro čtení, u některých 4ft-
kvantifikátorů tuto vlastnost nastavuje uživatel. Krabička 4ft-kvantifikátoru pošle 
nastavení vyhodnocovači a ten podle této vlastnosti a třídy kvantifikátoru (viz. výše), 
do které tento kvantifikátor patří vytvoří z devítipolní tabulky (v případě chybějící 
informace v booleovském atributu podmínky z dvou devítipolních tabulek) vytvoří 
čtyřpolní tabulku a tu pošle kvantifikátoru k výpočtu. Práce s devítipolními 
kontingenčními tabulkami je popsána v příloze 8.3. Díky možnosti použít 4ft-
kvantifikátor v SD4ft úlohách je třeba z výše uvedených důvodů ověřit, zda u takto 
použitých kvantifikátorů je nastavena možnost Deleting. 
Relace rovnosti či nerovnosti (Relation) a mez (Treshold) 
Vlastnost Relation může nabývat následujících hodnot. 

• Greater, 
• Greater or equal, 
• Equal, 
• Less or equal, 



• Less. 
Vlastnost Treshold (ve skutečnosti se může nazývat jinak) je obvykle reálné číslo 
z jistého omezeného intervalu. Skutečně dobrý smysl mají tyto vlastnosti pouze pro 
kvantifikátory poskytující číselné hodnoty. V takových případech jsou použity pro 
porovnávání s číselnou hodnotou kvantifikátoru a rozhodnutí o platnosti či 
neplatnosti podmínky kvantifikátoru na pevné kontingenční tabulce. Tyto vlastnosti 
jsou často nastaveny uživatelem a obvykle jsou zpracovávány přímo krabičkou 
kvantifikátoru, ale například v případě „SD“ kvantifikátorů a módu operace 
Diference of quantifier values jsou zpracovávány přímo vyhodnocovačem. 
U kvantifikátorů poskytujících číselné nebo signifikantní číselné hodnoty může být 
vlastnost Relation také použita pro určení způsobu řazení hypotéz v rámci TopN 
mechanismu (viz. kapitola 5.6). 
Některé kvantifikátory mohou mít více podmínek typu Relation a Treshold nebo je 
nemusí mít vůbec. Tyto kvantifikátory pak neposkytují číselné hodnoty a nemá tedy 
smysl tyto vlastnosti dále postupovat vyhodnocovači a zde je aplikovat. 
Často se může zdát, že u daného kvantifikátoru nemají dobrý smysl např. volby � 
a �, ale pouze � a �. Přesto jsou i volby, které na dle prvního dojmu nemají dobrý 
smysl, v krabičkách ponechány, neboť se jejich význam projeví například při hledání 
výjimek (viz. kapitola 5.10). 
Výkonnostní náročnost výpočtu 
Výpočty hodnot (případně číselných hodnot) kvantifikátorů nad kontingenční 
tabulkou se u různých kvantifikátorů liší svou složitostí. Tuto složitost může 
programátor vyhodnocovači sdělit tím, že zvolí jednu z následujících možností: 

• Easy, 
• Quite easy, 
• Medium, 
• Quite difficult, 
• Difficult. 

Instrukce pro volbu vhodné možnosti jsou součástí programátorské dokumentace. 
Na základě odhadu složitosti výpočtu kvantifikátoru pak vyhodnocovač při 
verifikaci relevantních otázek optimalizuje vyhodnocování kvantifikátorů. Jelikož 
platnou relevantní otázkou je ta, která splňuje všechny kvantifikátory, není nutné po 
neúspěšném vyhodnocení jednoho kvantifikátoru vyhodnocovat ostatní a je možné 
relevantní otázku zamítnout. Při vyhodnocování jsou tedy upřednostňovány 
nejdříve výkonnostně méně náročné kvantifikátory. Navíc je vyhodnocovačem 
sledován počet zamítnutí relevantních otázek jednotlivými kvantifikátory a tak jsou 
upřednostňovány kvantifikátory, které často generují zamítnutí. Tím se opět 
zabraňuje zbytečnému vyhodnocování dalších kvantifikátorů. 



Podporovaná data 
Některé kvantifikátory mají smysl pouze pro ordinální či kardinální data 
kategoriálních atributů (viz. kapitola 2.3.3). Tuto vlastnost nastavuje programátor, 
krabička kvantifikátoru ji pošle vyhodnocovači a ten dle této znalosti provede 
kontrolu použitých kategoriálních atributů. Například Kendallův kvantifikátor  má 
smysl pouze pro ordinální data. 
Numerické hodnoty kategoriálního atributu 
Některé kvantifikátory vyžadují znalost numerických hodnot příslušného 
kategoriálního atributu. Jde konkrétně o tyto CF kvantifikátory: Aritmetic Average, 
Asymetry, Geometric Average, Skewness, Standard Deviation, Variance. 
Tuto vlastnost nastavuje programátor. Krabička kvantifikátoru pošle tuto informaci 
vyhodnocovači, který dle této znalosti zkontroluje použité kategoriální atributy (zda 
kategoriím odpovídají číselné hodnoty, nikoli intervaly, nenumerické hodnoty apod.) 
a těmto kvantifikátorům pak při vyhodnocení posílá odkaz na poskytovatele těchto 
numerických hodnot. Numerické hodnoty jsou z výkonnostních důvodu krabičkami 
kvantifikátorů cachovány. Tato cache je sdílena v rámci jednoho stroje všemi 
krabičkami kvantifikátorů. 
Omezení velikosti kontingenčních tabulek (Bounds) 
V některých případech může být v zájmu uživatele omezení velikosti kontingenční 
tabulky. Jde zejména o kontingenční tabulky vznikající při použití kategoriálních 
atributů tj. v CF, SDCF, KL, SDKL úlohách. 
Všechny kvantifikátory proto mají vlastnosti From Row, To Row, From Column, To 
Column. Tyto vlastnosti mohou nabývat následujících možností: 

• All. Kontingenční tabulka není v příslušném směru nijak omezena. 
• Half. Kontingenční tabulka je v daném směru (řádků, sloupců) rozdělena na 

poloviny. V případě lichého počtu řádků (resp. sloupců) je první část tou 
menší. 

• Number. Je použita kontingenční tabulka od (resp. do) řádku (resp. sloupce) 
daného indexu. Indexem je celé číslo od nuly tj. frekvence a čtyřpolní tabulky 
je na indexu [0, 0]. Pro nastavení indexu má každý kvantifikátor vlastnosti 
From Row Index, To Row Index, From Column Index, To Column Index.  

Omezení velikosti kontingenční tabulky zřejmě nemá smysl pro čtyřpolní tabulky, 
proto jsou u 4ft-kvantifikátorů tyto vlastnosti nastaveny pevně programátorem a jsou 
zde pouze pro čtení. Krabička kvantifikátoru pošle nastavení těchto vlastností 
vyhodnocovači a ten dle tohoto nastavení posílá k vyhodnocení kvantifikátoru pouze 
určenou pod-tabulku kontingenční tabulky. Krabička kvantifikátoru se o tuto 
vlastnost jinak nestará. 



Jednotky (Units) 
Často je výhodné (ne-li nutné) převést frekvence kontingenční tabulky na relativní 
jednoty, které mají pro určitý kvantifikátor lepší (ne-li jediný) smysl. Je možné použít 
následující jednotky: 

• Absolute.  Kontingenční tabulka je použita v původním tvaru, tj. hodnoty 
položek kontingenční tabulky se neupravují a odpovídají tak původním 
frekvencím. 

• Relative to act condition. Položky kontingenční tabulky*) jsou vyděleny  jejich 
součtem. Součet položek nové kontingenční tabulky je roven jedné.  

• Relative to all objects. Položky kontingenční tabulky*) jsou vyděleny počtem 
všech objektů v analyzované datové matici. 

• Relative to max frequency. Položky kontingenční tabulky*) jsou vyděleny 
maximální frekvencí této tabulky, tj. maximální hodnota položky v nové 
kontingenční tabulce je rovna jedné a ostatní hodnoty jsou relativně k této 
hodnotě upraveny. 

• Irrelevant. Tuto volbu nastavuje programátor u kvantifikátorů, jejichž 
hodnota je nezávislá na vydělení položek kontingenční tabulky jakýmkoli 
číslem. Takovým kvantifikátorem je například fundovaná implikace, neboť 
hodnota ba

a
+ je vždy stejná, ať dělíme prvky kontingenční tabulky (zde a a b) 

jakýmkoli (nenulovým) číslem. 
Tuto vlastnost typicky nastavuje uživatel, ale v některých případech ji nastavuje 
programátor. Těmito případy jsou například kvantifikátory, které mají dobrý smysl 
pouze pro některé volby, nebo jsou naopak na použitých jednotkách nezávislé 
(možnost Irrelevant). Krabička kvantifikátoru pošle tuto informaci vyhodnocovači, 
který dle této znalosti vypočte pro danou kontingenční tabulku příslušný dělitel 
a ten spolu s touto tabulkou pošle při vyhodnocování krabičce kvantifikátoru. 
Podpora reálných čísel 
Tuto vlastnost nastavuje programátor a má význam především pro budoucnost, kdy 
se počítá s fuzzy řetězci na místo bitových řetězců či fuzzy kontingenčními 
tabulkami  (viz. kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Kontingenční tabulky 
budou moci být tvořeny (kladnými) reálnými hodnotami a některé výpočty v tu 
chvíli nebudou mít smysl, jiné ano. Tato vlastnost se posílá vyhodnocovači, který s ní 
v tuto chvíli nic nedělá, ale v budoucnu by měl kontrolovat, zda se nepoužívají 
kvantifikátory, které nepodporují reálné hodnoty kontingenčních tabulek spolu s 
fuzzy řetězci či fuzzy kontingenčními tabulkami. 

                                                 
* ) Nebo podtabulky v případě, kdy byla velikost původní kontingenční tabulky omezena 
pomocí parametrů From Row, To Row, From Column, To Column. 



2.7.5 Návrh jednotného rozhraní 
V následujících odstavcích popíšeme rozhraní krabiček kvantifikátorů. 
Všechny kvantifikátory poskytují vyhodnocovači informace o jejich nastavení (viz. 
kapitola 2.7.2) a metodu, která dle kontingenční tabulky (a dalších parametrů, jako 
například odkaz na poskytovatele numerických hodnot kategoriálních atributů 
apod.) rozhodne zda je podmínka specifikovaná tímto kvantifikátorem v dané 
kontingenční tabulce splněna. 
QuantifierSetting GetQuantifierSetting() 

bool Compute(QuantifierEvaluateSetting param) 

Dále se rozhraní kvantifikátorů liší na základě schopnosti poskytovat signifikantní 
číselné či číselné hodnoty. Kvantifikátory poskytující signifikantní nebo číselné 
hodnoty implementují tuto metodu: 
bool ComputeValidValue(QuantifierEvaluateSetting pa ram, out double value) 

Jeli výstupní hodnota false, pak na vrácené hodnotě parametru value  nezáleží, pokud 
je však výstupní hodnota true pak je ve vrácené hodnotě parametru value  číselná 
(příp. signifikantní číselná) hodnota tohoto kvantifikátoru. Použití této metody má 
význam například při vytváření výsledku dle TopN přístupu (viz. kapitola 5.6). 
Použitím této metody se totiž předchází vynucenému výpočtu hodnoty 
kvantifikátoru v případech kdy je určení true/false hodnoty výpočetně jednoduché, 
ale výpočet číselné či signifikantní číselné hodnoty je řádově složitější. 
Kvantifikátory poskytující číselnou hodnotu implementují navíc tuto metodu: 
double ComputeValue(QuantifierEvaluateSetting param ) 

Tuto metodu vyžadují „SD“ kvantifikátory při použití módu operace Difference of 
quantifier values. 
Výše popsané tři vyhodnocovací metody operují vždy nad jednou kontingenční 
tabulku a to i při použití v „SD“ úlohách. Správná interpretace módu operace 
kvantifikátorů „SD“ úloh je ponechána na vyhodnocovači. To má nejméně tyto dva 
pozitivní důsledky: 

• Při použití možnosti Difference of quantifier values není nutné kvantifikátoru 
opakovaně posílat kontingenční tabulku odpovídající první množině spolu 
s kontingenční tabulkou odpovídající druhé množině a opakovaně 
vypočítávat hodnotu pro první množinu, když tato hodnota může být 
vypočtena pouze jednou. 

• Všechny kvantifikátory lze použít jak pro „SD“, tak pro „ne SD“ úlohy s tím, 
že možnost Difference of quantifier values je povolena pouze pro kvantifikátory 
poskytující číselné hodnoty (jindy nemá smysl). 

Máme tedy tři rozhraní dle toho, zda kvantifikátor poskytuje pouze booleovskou 
hodnotu nebo i signifikantní číselnou hodnotu či dokonce číselnou hodnotu. 



Kvantifikátory pak implementují rozhraní, která vzniknou kombinací výše 
uvedených tří a těchto: 

• FourFold. Kvantifikátor má smysl pouze pro 4ft úlohy. 
• TwoDimensions. Kvantifikátor má smysl pouze pro KL úlohy. 
• SingleDimension. Kvantifikátor má smysl pouze pro CF úlohy. 
• FourFoldTwoDimensions. Kvantifikátor má smysl pouze pro 4ft nebo CF 

úlohy. 
• FourFoldSingleDimension. Kvantifikátor má smysl pouze pro 4ft nebo KL 

úlohy. 
• SingleDimensionTwoDimensions. Kvantifikátor má smysl pouze pro CF 

nebo KL úlohy. 
• FourFoldSingleDimensionTwoDimensions. Kvantifikátor má smysl pro 4ft, 

CF i KL úlohy. 



3 Architektura a distribuovanost 
V této kapitole popíšeme základní architekturu systému (Obrázek 3.8). Vycházíme 
z architektury systému Ferda, kterou nijak neměníme.  

 

Obrázek 3.8  Architektura 
Doplňme obrázek o komentář. Uživatel má na své pracovní stanici spuštěn 
klientskou aplikaci Ferdy (Ferda Front End). Krabičky (Box Modules) mohou obecně 
pracovat na různých strojích kdekoliv v síti. Z výkonnostních důvodů lze pouze 
doporučit, aby instance krabiček přistupující k analyzované databázi (Data Source) 
byly na stejném stroji, jako je tento datový zdroj. Jde o krabičky poskytující 
funkcionalitu poskytovatele dat tj. krabičky databázové vrstvy (Box Modules – DAL, 
kapitola 2.2) a krabičky poskytující bitové řetězce tj. krabičky kategorizace a atributy 
(Box Modules – ATT, kapitola 2.3). Dále je vhodné, aby krabičky kvantifikátorů 
(kapitola 2.7.1) běžely na stejném stroji jako služba MiningProcessor (kapitola 2.5.5). 
Ostatní krabičky mohou běžet kdekoliv v síti bez výraznějších výkonnostních 
důsledků. 
Spustí-li uživatel akci „Run“ (v nabídce krabičky pravého tlačítka myši) u krabičky 
některé z implementovaných GUHA procedur je vybrán poskytovatel služby 
MiningProcessor. Vybranému MiningProcessoru jsou odeslána data, která potřebuje 
ke své práci, včetně odkazů na poskytovatele bitových řetízků (Box Modules – ATT). 
MiningProcessorů může běžet na jednom stroji více, všichni však v rámci tohoto 
stroje sdílejí společnou (LRU) cache bitových řetězců (BitStringCache, kapitola 2.5.6). 
Pokud je tato cache dotazována na bitový řetězec, který se v ní nenalézá, požádá 
o něj příslušnou krabičku atributu (Box Modules – ATT). Jakmile MiningProcessor 
dokončí svou práci, vrátí své výsledky zpět krabičce GUHA procedury, která tento 
výpočet vyžadovala. Výsledky jsou poté prezentovány uživateli ve Front Endu. 
Distribuovanosti se věnuje také kapitola 5.5. 

::::: 

BitString Cache 
: 

Data Source 
: 

Box Modules - DAL 
: 

Box Modules - ATT 
: 

... 

Ferda Front End 
: 



4 Testy 
V této kapitole porovnáváme výsledky a výkon poskytovaný systémem LISp-Miner 
a touto implementací. Připomeňme, že implementace, která vznikla v rámci této 
práce dovoluje formulovat složitější úlohy, proto bylo třeba testování provádět na na 
úlohách, které je možno řešit i systémem LISp-Miner. 
Projektový soubor Ferdy i metabáze LISp-Mineru s těmito zadáními je, stejně jako 
analyzovaná databáze STULONG, součástí přiloženého CD nosiče. 
Testy byly provedeny na procesoru AMD Athlon XP 1800+ s pamětí 512MB SDRAM 
v operačním systému Microsoft Windows XP. 
Poznamenejme, že časová i prostorová náročnost je ve Ferdovi asymptoticky stejná 
jako v LISp-Mineru, protože základní přístup je totožný. Více o časové a prostorové 
náročnosti systému LISp-Miner se lze dočíst v Rauch a Šimůnek (2005a). 

4.1 Úloha „Test 4ft“ 
 

Obrázek 4.9  Test 4ft – Ferda 

 

Obrázek 4.10  Test 4ft – Ferda – Prohlížení výsledků 

 

Obrázek 4.11  Test 4ft – LISp-Miner – Prohlížení výsledků 
Z výše uvedených obrázků je patrné, že výsledky vrácené oběma programy jsou 
totožné. Oba programy vrátily 34 stejných hypotéz. Proveďme nyní diskusi 
k výkonu. Zadání úlohy specifikuje 2376927 relevantních otázek. LISp-Miner provedl 
díky optimalizaci přeskoků kvantifikátorů Base a Founded Implication pouze 11816 
verifikací a výpočet mu trval 3 sekundy. Ferda má implementovány pouze přeskoky 
pro kvantifikátor Base a tak provedl 55062 verifikací. Celé generování mu trvalo 16,6 
sekundy. Z těchto 16,6 sekund trval 10,3 sekund přenos bitových řetězců z krabiček 
atributů do MiningProcessoru, který byl proveden v 18896 operacích. Na jednu 
operaci přesunu bitového řetězce tedy vychází přibližně 0,000545 sekund. Další 1,5 
sekundy trvalo vyhodnocování kvantifikátorů (MiningProcessor pošle kontingenční 
tabulku(y) krabičce kvantifikátoru a ta vrátí vypočtenou hodnotu, viz. kapitoly 
2.7 a 3). Toto vyhodnocení bylo při 55062 verifikacích voláno pouze 249krát (jedna 
taková operace trvala asi 0,006275 sekund), neboť se kvantifikátorům neposílá každá 
kontingenční tabulka zvlášť, ale kontingenční tabulky jsou bufferovány a jsou 
poslány krabičkám kvantifikátorů ve větším počtu a ten je pak v dávce zpracuje. 



Tento mechanismus ušetří mnoho času, který by jinak zabrala komunikace přes 
middleware. Samotné generování (nepočítáme-li čas strávený operacemi 
probíhajícími přes middleware tj. přenos bitových řetězců a výpočet kvantifikátorů) 
tedy trvalo asi 4,8 sekundy, což je při 55062 verifikacích srovnatelné se 3 sekundami 
při 11816 verifikacích LISp-Mineru. 
Zřejmě nevětší potíže zde působí čas strávený přenosem bitových řetězců. Lze ovšem 
očekávat, že při složitějších úlohách bude vliv těchto operací na výkon nižší. Při 
použití dostatečně veliké cache bitových řetězců se totiž tento čas bude jevit jako 
konstantní. Nicméně je vhodné se tomuto problému dále věnovat. Na jeho řešení 
budou mít jistě podstatný vliv navrhovaná rozšíření, jako je dělení úloh na disjunktní 
části a jejich následné distribuované řešení. 

4.2 Úloha „Test KL“ 
 

Obrázek 4.12  Test KL – Ferda 

 

Obrázek 4.13  Test KL – Ferda – Prohlížení výsledků 

 

Obrázek 4.14  Test KL – LISp-Miner – Prohlížení výsledků 
Na obrázcích výše je vidět, že oba programy vrátily 35 stejných hypotéz (až na 
uspořádání). Podíváme-li se na výkon obou aplikací, jsou zde opět značné rozdíly. 
Zatímco LISp-Miner řešil úlohu 1 minutu 46 sekund a většinu tohoto času strávil 
komunikací s ODBC zdrojem, Ferda byl o poznání rychlejší a výpočet mu trval pouze 
18,9 sekundy. Tentokrát přesuny bitových řetězců zabraly méně než sekundu a 
výpočet kvantifikátorů přibližně 1,7 sekundy. 
LISp-Miner v tomto porovnání nepůsobí příliš dobře, přestože zde používá přeskoky 
„SUM  >= Base“ a tak provádí pouze 56 verifikací, zatímco Ferda zde výpočet tímto 
způsobem neoptimalizuje a provádí verifikaci všech 1919 relevantních otázek. 

4.3 Úloha „Test CF“ 
 

Obrázek 4.15  Test CF – Ferda 

 

Obrázek 4.16  Test CF – Ferda – Prohlížení výsledků 



 

Obrázek 4.17  Test CF – LISp-Miner – Prohlížení výsledků 
Z obrázků výše je patrné, že oba programy vrátily 2 stejné hypotézy. Podíváme-li se 
na výkon obou aplikací vidíme, že je srovnatelný. Oběma aplikacím totiž výpočet 
netrval ani celou sekundu. Poznamenejme však, že i zde implementace LISp-Mineru 
používá i zde přeskoky „SUM  >= Base“ a tak provádí pouze 420 verifikací, zatímco 
Ferda zde výpočet tímto způsobem neoptimalizuje a provádí verifikaci všech 3838 
relevantních otázek. 
V rámci předpokládaného výzkumu se počítá s různými variantami optimalizace 
včetně přeskoků (viz. kapitola 5.4.2), které jsou použity v systému LISp-Miner. 



5 Doporučení dalšího směru práce 
Tato kapitola diskutuje směry dalšího možného vývoje. Typicky se jedná o úlohy, 
jejichž komplexní zpracování by vyžadovalo rozsah odvedené práce téměř na úrovni 
samostatné bakalářské nebo diplomové práce, nicméně návrh systému počítá s jejich 
budoucím zpracováním. Návody jak při realizaci těchto námětů postupovat jsou 
uvedeny v příslušné literatuře a také v programátorské dokumentaci. 

5.1 Kvantifikátory 
V rámci této práce nebyly implementovány některé kvantifikátory (viz. kapitola 2.7), 
které jsou běžně známé z dřívějších implementací. Důvodem je jejich netriviálnost, 
zejména pak složitost získání jejich číselné hodnoty (viz. kapitola 2.7.4). Uveďme, zde 
seznam těchto neimplementovaných kvantifikátorů: 

• 4ft-kvantifikátory 
o Lower Critical Implication 
o Upper Critical Implication 
o Double Lower Critical Implication 
o Double Upper Critical Implication 
o Lower Critical Equivalence 
o Upper Critical Equivalence 
o Simple Deviation 
o Fischer 
o Above / Below Average 
o Chi Square (�2) 

• KL-kvantifikátory 
o Chi Square (�2) 
o Kendal 

Podkladem pro jejich brzkou implementaci mohou být zdrojové kódy, které jsou 
součástí projektu Rel-Miner Mgr. Karbana (2006). 



5.2 Třídy ekvivalence 
V této práci nebyly s ohledem na složitost implementovány třídy ekvivalence známé 
ze systému LISp-Miner (je však možné je ekvivalentně zadat užitím disjunkce), byly 
však vytvořeny prostředky pro jejich relativně snadné doplnění. Popišme zde, co je 
třídou ekvivalence v tomto kontextu myšleno. Při tvorbě zadání úlohy, kdy je 
tvořeno zadání booleovského atributu (viz. kapitola 2.4.1) je možné, aby se v tomto 
zadání booleovského atributu vyskytovalo zadání konjunkce (resp. disjunkce) tzv. 
dílčích booleovských atributů. Nabízí se definovat třídy ekvivalence booleovských 
atributů tak, že příslušné konjunkce (resp. disjunkce) budou generovány tak, že ve 
výsledném booleovském atributu nebudou nikdy zároveň dva dílčí booleovské 
atributy, které jsou dle této třídy ekvivalence ekvivalentní. V  tuto chvíli lze hovořit 
o dvou typech tříd ekvivalence: 

• tzv. tranzitivní, 
• tzv. netranzitivní. 

Poznamenejme, že v systému LISp-Miner není umožněno vytvářet třídy ekvivalence 
s neprázdným průnikem, proto zde tato terminologie nemá smysl. Rovněž v tuto 
chvíli nechceme předjímat celkovou užitečnost těchto termínů v budoucnu. Jde tedy 
o pracovní návrh, na kterém je třeba dále pracovat a zvážit jeho užitečnost. 
se užívá tzv. tranzitivních tříd ekvivalence. Tranzitivnost zde vysvětlíme na 
příkladu. Mějme zadání booleovského atributu ve formě konjunkce (analogicky pro 
disjunkci) zadání dílčích booleovských atributů, které označíme A, B, C. Navíc 
mějme definovány tyto třídy ekvivalence X = {A, B} a Y = {B, C}. V případě, kdy X 
a Y jsou tzv. netranzitivní, má smysl generovat booleovské atributy jako konjunkce 
dílčích booleovských atributů z a a C zároveň, ale nemají smysl booleovské atributy 
A∧B, B∧C a tedy i A∧B∧C. V případě, kdy X a Y jsou tzv. tranzitivní, není možné 
vytvářet konjunkce z a a C neboť z X a Y lze díky přítomnosti B v obou třídách 
ekvivalence a tranzitivnosti vytvořit třídu ekvivalence {A, B, C} a tedy jsou zadání 
booleovských atributů a a C v tomto smyslu ekvivalentní. Uveďme zde, že v systému 
LISp-Miner se používá netranzitivní typ tříd ekvivalence. 

5.3 Krabičky atributů 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.3.1, často je třeba data kategorizovat. Z systému 
LISp-Miner i první verze Ferdy se k tomuto účelu často používají algoritmy pro 
vytváření equidistantních a equifrekvenčních intervalů (viz. kapitola 2.3.1). Také je 
v těchto dřívějších verzích možné ručně vytvářet či upravovat kategorie. V rámci této 
práce nebyly vytvořeny patřičné krabičky ale příslušné algoritmy jsou připraveny a 
i pro tzv. „ruční atribut“ byly vytvořeny potřebné prostředky. 



5.4 Redukce výstupu, zlepšování, přeskoky 
V rámci této práce nebyly s ohledem na složitost implementovány přeskoky, 
zlepšování a redukce výstupu, bylo však na tyto aspekty od počátku pamatováno a je 
pro ně připravena řada prostředků v čele s evidencí tříd kvantifikátorů. Především 
tímto směrem by měl být upřen následující vývoj. 
5.4.1 Redukce výstupu 

Tato kapitola se týká zejména procedury 4ft, pro ostatní procedury není zatím 
vytvořena potřebná teorie. Cílem redukce výstupu je zamezit výstupu relevantních 
tvrzení, která lze z nějakého důvodu postrádat: 

• Relevantní tvrzení není prosté. 
• Relevantní tvrzení vzniklo prodloužením antecedentu 100%-ní implikace. 
• Relevantní tvrzení vzniklo prodloužením succedentu 100%-ní implikace. 

V dokumentaci systému LISp-Miner je popsána prostota implikačních 
a symetrických 4ft-kvantifikátorů a principy prodloužení antecedentu (resp. 
succedentu) 100%-ní implikace. 
S redukcí výstupu úzce souvisí pojmy dedukčních pravidel a zlepšování sentencí 
(hypotéz). Tyto pojmy jsou podrobně vysvětleny v práci Hájek a kol. (1983), kapitola 
1.2.26 – 29 a 3.3.8 nebo také Hájek a Havránek (1978) a Rauch (2005). 
5.4.2 Principy skákání při realizaci GUHA procedur 

Tato kapitola čerpá z práce Hájek a kol. (1983), kapitola 3.3.7. U GUHA procedur je 
popsáno přirozené pořadí generování množiny relevantních otázek. Protože 
relevantních otázek je obecně velmi mnoho, je třeba programy realizující GUHA 
procedury konstruovat s ohledem na rámcové pravidlo skákání, které lze vyslovit 
takto: 
Je-li možno z nějakých snadno rozpoznatelných důvodů přeskočit celý úsek (interval) 
relevantních otázek a jeho prvky nevyšetřovat,protože z oněch důvodů víme, že žádný prvek 
tohoto úseku nebude vydán jako výsledek, program tak učiní. 
V rámci této práce byly implementovány pouze přeskoky pro kvantifikátor Base (viz. 
kapitola 2.5.4). Přeskoky mají velmi podstatný vliv na celkovou výkonnost 
generování relevantních otázek, proto je velmi vhodné tímto směrem vytvořené 
prostředky dále rozvíjet. 



5.5 Distribuovaný výpočet 
V rámci této práce byl velký důraz věnován budoucím možnostem distribuovanosti 
výpočtu. V současnosti je možné distribuovat celé úlohy, byl však vytvořen aparát, 
který umožňuje dělit úlohy na části, které mohou být zpracovávány samostatně. 
V této oblasti tedy spatřujeme relativně velké možnosti pro další vývoj a výzkum 
v této oblasti. 
Připomeňme na tomto místě možnosti nastavení důležitosti booleovských atributů 
(viz. kapitola 2.4.1), kde se nabízí dělit úlohy například následujícím způsobem. 
Tento popis je velmi stručný a nediskutuje všechna omezení, kterých je třeba si 
všímat. Mějme úlohu, kde je v konjunkci (analogicky pro disjunkci) booleovských 
atributů jednomu z operandů nastavena důležitost Basic. Označme tento dílčí 
booleovský atribut A. Nyní můžeme rozdělit úlohu tak, že na jednom stroji necháme 
vyhodnotit úlohu s booleovským atributem a s důležitostí Forced a na dalším stroji 
necháme vyhodnotit úlohu, v níž booleovský atribut a nebude vůbec.  Máme tedy 
úlohu rozdělenu na dvě disjunktní části, které dohromady tvoří původní úlohu. Více 
informací k této problematice uvádí Karban (2006). 

5.6 TopN Result 
Jde o myšlenku prezentovanou v Karban (2006). Výpočet se nepřerušuje po nalezení 
prvních N platných hypotéz tak, jak je to popsáno v kapitole 2.5.7, ale naopak 
dochází k vygenerování všech relevantních otázek. Pro každý kvantifikátor 
poskytující číselné resp. signifikantní číselné hodnoty (viz. kapitola 2.7.3) je 
vytvořena fronta N nejlepších (a platných) hypotéz. Platná hypotéza je součástí 
výstupu, pokud zůstala alespoň jedné frontě nejlepších hypotéz tj. nebylo pro každý 
kvantifikátor nalezeno N lepších (a platných) hypotéz. 
Vysvětleme zde, pojem lepší hypotéza. Připomeňme, že kvantifikátory poskytující 
číselné (resp. signifikantní číselné) hodnoty disponují vlastnostmi Relation a Treshold 
(viz. kapitola 2.7.4). Lepší číselnou hodnotou kvantifikátoru je vyšší číslo pro Relation 
� nebo �, nebo nižší číslo pro Relation � nebo �. 

5.7 Zobecněný filtr 
Jedná se o rozšíření Ferdy o krabičku (nebo krabičky), které by umožnily velmi 
efektivně specifikovat zajímavé relativní otázky ve smyslu metody GUHA. 
Zobecněný filtr by měl, mimo jiné, řešit problém, který je nyní řešen v systému 
LISp-Miner modulem 4ft-UF Filter. Podrobný popis problému a jeho řešení je popsán 
v Máša (2002), zde uveďme jen stručný popis problému a možnosti jeho řešení 
v kontextu nové implementace GUHA procedur. 



Na obrázku Obrázek 5.18 je zobrazen prostor vypsaných a nevypsaných 
relevantních otázek. Šedá plocha označuje nevypsané relevantní otázky, bílá plocha 
vypsané (hypotézy). Na tomto obrázku si můžeme povšimnout ostré a intuitivně 
nevhodně volené  (avšak jednoduché a snadno interpretovatelné) hranice pro 
vypisování. Je zřejmé, že do vypsaných hypotéz se dostanou pouze ty relevantní 
otázky, jejichž hodnota kvantifikátoru i resp. II je vyšší než TI resp. TII. Tedy do 
výstupu se dostane například relevantní otázka označená E, ale nikoli relevantní 
otázky označené C a D. Srovnáme-li však relevantní otázky C a E, obě mají téměř 
stejnou hodnotu kvantifikátoru I, avšak otázka C má výrazně vyšší hodnotu 
kvantifikátoru II. Tedy pro uživatele by měla být cennější otázka C. Pro takové účely 
by bylo vhodnější vracet relevantní otázky, které se nalézají někde vpravo nahoře 
nad naznačenými křivkami (f, g). 

 

Obrázek 5.18  Princip filtrování 
Řešením tohoto problému může být vytvoření nové krabičky (nebo krabiček), kterou 
jsme pracovně nazvali Zobecněný filtr. Tato krabička by fungovala zhruba 
následovně. Krabička by se používala jako tradiční kvantifikátor tj. zapojovala by se 
do zásuvek GUHA procedur určených pro krabičky kvantifikátorů, obsahovala by 
(nejlépe proměnný) počet zásuvek, které by akceptovaly zapojení odpovídajících1 
kvantifikátorů. Uživatel by poté mohl definovat užitkovou funkci, která by z hodnot 
jednotlivých „vstupních“ kvantifikátorů vypočítala novou hodnotu, která by byla 
pro tyto účely užitečnější. Mělo by být možné použít jak booleovskou, tak číselnou 
hodnotu kvantifikátoru (viz. kapitola 2.7.4). Možnosti pro zadání užitkové funkce by 
měly být dostatečně bohaté včetně podmíněných bloků (if-then-else), proto se jako 
vhodné řešení nabízí dialog pro možnost napsání vlastního uživatelského kódu 
například v jazyce C#, který by pak byl promocí .NET Reflexe zkompilován. Velmi 
jednoduchým příkladem uživatelské funkce může být pro dva vstupní 

                                                 
1  Odpovídajícím kvantifikátorem je míněn například 4ft-kvantifikátor pro 4ft úlohu. 
Zobecněný kvantifikátor potom bude znovu 4ft-kvantifikátorem. 
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kvantifikátory, jejichž číselné hodnoty jsou dostupné v proměnných ValI a ValII 
například: 

Sqrt(ValI *ValII), 
nebo například: 

Pow(ValI, 2) * Ln(ValII). 
Tato krabička je, spolu se systémem TopN (viz. kapitola 5.6) vrácených hypotéz, 
velmi silným aparátem, který z části řeší i následující problémy. 

• Tzv. pBase problém, jenž se často uvádí jako příklad aplikace systému 
EverMiner (Rauch a Šimůnek (2004)). Jde o průběžné měnění nastavení 
parametrů p a Base kvantifikátoru Fundovaná implikace (viz. kapitola 2.6.3) dle 
počtu vrácených hypotéz, tak aby tento počet nebyl ani příliš vysoký, ani 
příliš nízký a tedy systém vracel rozumné množství co nejzajímavějších 
hypotéz. 

• Problém komplexní analýzy dat. Uveďme na tomto místě v hrubých rysech 
jakým způsobem probíhá komplexní analýza procedurou 4ft-Miner. Uživatel 
hledá silné implikace (Fundovaná Implikace, …), následně silné dvojité 
implikace (Dvojitá Fundovaná Implikace, …) a poté také silné ekvivalence 
(Fundovaná Ekvivalence, …) a vždy by měl sledovat Above Average vztahy. Není 
příliš obtížně představit si formuli, jenž bude tyto požadavky zohledňovat 
například tak, že hypotézy nesplňující požadavek na silné implikace a Above 
Average vztahy nebudou mít šanci objevit se ve výsledku, ale hypotézy, které 
tyto podmínky splňují a navíc splňují i podmínky na dvojité implikace nebo 
dokonce ekvivalence,  budou ve výsledku preferovány. Tuto formuli by měla 
představovat právě krabička zobecněného filtru. 

5.8 Fuzzy GUHA 
Jednou z možností aplikace fuzzy metod je použití tzv. fuzzy řetězců. Systém 
generování byl navržen tak, aby jej bylo možné velmi snadno rozšířit o další typ 
řetězců. Konkrétním příkladem může být implementace tzv. fuzzy řetězců, tzn. 
nahrazení bitového řetězce řetězcem čísel typu float z intervalu <0;1>. Uveďme velmi 
stručně několik možných způsobů předefinování operací AND, OR a NOT. Nechť fA 
a fB jsou fuzzy nebo také booleovské řetězce (pro booleovský řetězec definujme 
f(x)∈{0,1}). f(x) je fuzzy (resp. booleovská) hodnota řetězce pro objekt x z množiny 
objektů X  zkoumané matice dat M. 
AND: fAandB(x)= min{ fA(x), fB(x)} nebo fAandB(x)= fA(x)*fB(x) 
OR: fAorB(x)= max{ fA(x), fB(x)} nebo fAorB(x)= fA(x)+fB(x)-fA(x)*fB(x) 
NOT: fnotA(x)= 1- fA(x) 
Funkce Count(f) pro účely sestavení kontingenční tabulky by se pak vypočítala jako 
suma přes všechny objekty x∈X hodnot f(x). Takováto kontingenční tabulka by 



zřejmě často obsahovala neceločíselné hodnoty a tak by bylo zapotřebí zvážit 
platnost výpočtů některých kvantifikátorů, některé kvantifikátory by také zřejmě 
nebylo možné použít (viz. kapitola 2.7.4 Podpora reálných čísel). V takových 
případech se nabízí například zaokrouhlení hodnot v kontingenční tabulce, ale toto 
může mít negativní důsledky. Tato problematika sebou nese řadu problémů, které je 
třeba řešit a proto je ponechána k dalšímu výzkumu a vývoji. 
Jako další inspirace pro rozvoj GUHA metody ve směru k fuzzy přístupům mohou 
být práce Holeni (2004) a Vodry (2005). 

5.9 Napojení na systém SumatraTT 
SumatraTT (http://krizik.felk.cvut.cz/sumatra) je modulární, poměrně bohatý 
systém pro přípravu a transformaci dat (data preprocessing and transformations). 
Nabízí mnoho snadno použitelných modulů pro načítaní a ukládání dat v různých 
formátech (plain text, SQL, DBF, XML, atd.), analýzu dat a vytváření odvozených 
atributů pomocí sofistikovaného zpracování (skriptování, SQL transformace, atd.) 
Dle Aubrecht a kol. (2005, 2006) existuje řada zkušeností ze vzájemné spolupráce 
systémů SumatraTT a LISp-Miner. SumatraTT sloužila pro přípravu, analýzu 
a předzpracování dat, která byla následně zpracována systémem LISp-Miner. 
Logickým krokem je postupné sbližování systémů SumatraTT a Ferda Data Miner. 
Další vývoj těchto systému by běl být proto orientován tímto směrem. Možností 
sblížení je mnoho, zde uveďme jako příklad možnost napojení krabiček Ferdy na 
proud dat (a metadat) vytvořený moduly systému SumatraTT. 

5.10 Hledání výjimek 
Další směr výzkumu a vývoje by měl být věnován hledání výjimek. K této 
problematice již existují řady prací, uveďme zde práci Mudra (2004) a Suzuki (1999).  
Jako příklad výjimek, které lze hledat uveďme následující: Nechť A, B a S jsou 
booleovské atributy, � je kvantifikátor Fundované implikace (kapitola 2.6.2), pak 
následují zápis popisuje výjimku: 
A � S … vysoká podpora a konfidence, 
B � ¬S … nízká podpora a konfidence, 
A ∧ B � ¬S … vysoká konfidence nízká podpora. 
Podobných výjimek je definována řada. V rámci této diplomové práce vznikl 
poměrně bohatý aparát, který umožní snadno implementovat krabičky efektivně 
řešící podobné problémy. 



5.11 Collaps 
Procedura COLLAPS popsaná v Hájek a kol. (1983) a projektové dokumentaci 
k projektu LISp-Miner (dokumenty 080, 083, 090) byla navržena pro „hledání zdrojů 
závislostí v nominálních datech“. Jejím vstupem byla dvourozměrná kontingenční 
tabulka (a sada řídících parametrů). Výstupem byla, v dnešní terminologii, množina 
asociačních pravidel, která popisovala závislosti v tabulce, Zajímavou možností byla 
možnost generovat binární strom asociačních pravidel, který popisoval „rekurzivní 
rozklad“ závislostí v tabulce. 
S aparátem vytvořeným v této diplomové práci by mohla být tato procedura znovu 
snadno implementována do Ferdy. 

5.12 Literal Importance 
Tento modul systému LISp-Miner popsaný v Máša (2002) se snaží řešit problém 
hodnocení důležitosti jednotlivých literálů (viz. kapitola 2.4.1) ve výsledných 
hypotézách a tím dát uživateli rozlišující informace pro interpretaci výsledných 
hypotéz. Poznamenejme, že při implementaci tohoto modulu do systému Ferda by 
bylo vhodné zvážit použití části prostředků vzniklých při realizaci námětu 5.13. 

5.13 Verifikace tezí 
Vytvořený aparát je vhodný nejenom k řešení úloh ve smyslu metody GUHA – tedy 
jednoduché zadání mnoha relevantních otázek, jejich generování, verifikování 
a vrácení relevantních odpovědí – ale i vyhodnocování konkrétních tezí. Cílem by 
měla být schopnost ověřit platnost a určit míru platnosti konkrétní věty, což by 
umožnilo určit platnost či neplatnost „známých“ vztahů. Dalším krokem by mohl 
být stav, kdy součástí zadání budou informace o známých vztazích (např. ontologie) 
a systém poté tyto známé vztahy buď konfrontuje s nalezenými výsledky, nebo je 
záměrně neuvádí ve výsledcích, neboť jejich přítomnost zde není zajímavá. 

5.14 Časové řady 
Součástí systému LISp-Miner je modul TimeTransf (Šlesinger 2003) slouží  pro 
předzpracování a analýzu časových dat. Modul TimeTransf transformuje matici 
časových událostí objektu na matici výsledných charakteristik objektu, která se stává 
vstupem ostatních modulů. Charakteristiky jsou vytvářeny uživatelem na základě 
toho, jakou informaci potřebuje z časových dat získat. Potřebná charakteristika 
vzniká aplikací vhodné výpočetní funkce, datové proměnné a omezující podmínky. 



Modul TimeTransf dále umožňuje provádět vizuální analýzu dat na základě 
zkoumání průběhu funkcí časových dat jednotlivých objektů a jejich srovnání. 
V rámci této diplomové práce byla nově implementována nativní podpora pro 
datumy a časy. Navíc je plánováno rozšíření Ferdy o krabičky umožňující relační 
data mining (minimálně nad relacemi ve schématu typu hvězda). V této souvislosti 
se nabízí vytvořit krabičku nebo krabičky jako aparát pro vytváření podobných 
charakteristik jako v modulu TimeTransf. Jednou z možností je vytvoření tzv. 
funkcionálních virtuálních atributů dle Ducháček (2005) či Karban (2006). Uživatel 
specifikuje funkci, jež je zavolána pro každý řádek tzv. master tabulky na objektu, 
který obsahuje jako svoje vlastnosti data z jednotlivých sloupců daného řádku. 
Uživatel s nimi může provést jakoukoliv transformaci. Jediná podmínka na 
uživatelskou funkci je, aby jako svou návratovou hodnotu vracela objekt, který 
obsahuje hodnotu, jež bude použita ve virtuálním sloupci v daném řádku. Vhodným 
způsobem pro zadání uživatelské funkce je využití možnosti dynamické kompilace 
C# kódu, kterou nabízí .NET Framework. Příslušná diskuse možností je součástí 
práce Ducháček (2005).  



6 Zhodnocení splnění cílů a závěr 

6.1 Výsledky práce 
Uveďme zde stručné shrnutí provedených prací a přínosy oproti dřívějším 
implementacím. Dřívější implementací zde rozumíme systém LISp-Miner (kapitola 
1.3) a někdy také první verzi systému Ferda Data Miner (kapitola 1.4). Mnohé z  
přínosů jsou inspirovány (dosud nedokončenou) implementací systému Rel-Miner 
(kapitola 1.5) Mgr. Karbana, jiné jsou vlastním přínosem autora. Na prvky 
inspirované Mgr. Karbanem již bylo v textu práce upozorněno. 
Z důvodu uvedených v kapitole 2.2, byla přepracována vrstva (z první verze Ferdy) 
pro přístup k databázi a jí odpovídající krabičky. Přitom došlo k těmto vylepšením 
oproti dřívějším verzím:  

• vylepšené cachování informací o datovém zdroji a databázových spojení 
(kapitola 2.2.2), 

• nezávislost na typu datového zdroje (kapitola 2.2.3), 
• zjednodušení práce s odvozenými sloupci a jejich typová kontrola (kapitola 

2.2.4), 
• sledování sémantiky dat sloupce (kapitola 2.2.5), 
• nativní podpora datových typů datum a čas (kapitola 2.2.6). 

V první verzi Ferdy chyběla funkcionalita pro práci s atributy (ověření disjunktnosti 
kategorií, uspořádání kategorií, zjištění numerických hodnot kategorií, tvorba 
bitových řetězců) (kapitola 2.3), z tohoto důvodu byla přepracována vrstva 
předzpracování a přípravy dat při níž došlo k těmto vylepšením: 

• zobecnění kategorie (kapitola 2.3.2), 
• sledování sémantiky dat kategorií (kapitola 2.3.3). 

S ohledem na další výzkum a vývoj došlo k podstatnému rozšíření možností zadání 
množiny relativních otázek (kapitola 2.4) a byly tomu proto přizpůsobeny i nově 
vytvořené odpovídající krabičky (kapitola 2.4.4). Jde o tato rozšíření: 

• zadání booleovských atributů je doplněno o rekurzi (kapitola 2.4.1), 
• mimo zadání konjunkcí booleovských atributů lze vytvářet také zadání 

disjunkcí booleovských atributů (kapitola 2.4.1), 
• je možné volně vytvářet negace booleovských atributů (kapitola 2.4.1), 
• došlo k rozšíření možností nastavení důležitosti booleovských atributů 

(Forced, Basic, Auxiliary) (kapitola 2.4.1), 



• byl zaveden nový typ koeficientu Pevná podmnožina zobecňující dříve 
používaný typ Jedna dílčí kategorie (kapitola 2.4.2),  

• pro účely degenerovaných konjunkcí či disjunkcí byl zaveden pojem empty 
bitový řetězec (kapitola 2.4.1). 

Byla navržena a vytvořena vrstva generování (kapitola 2.5), systém cachování 
bitových řetězců (kapitola 2.5.6) a způsob sestavování výsledků FirstN (kapitola 
2.5.7), do budoucna se počítá s dalším způsobem sestavování výsledků (kapitola 5.6). 
Bylo navrženo nové jednotné komplexní rozhraní kvantifikátorů (kapitola 2.7), které 
mj. umožňuje sjednocenou práci pro kvantifikátory určené jak pro „SD“ tak „ne SD“ 
úlohy (kapitola 2.7.4). Dle tohoto rozhraní bylo implementováno více než 20 
kvantifikátorů (kapitola 2.7.1). Vyhodnocování kvantifikátorů je optimalizováno dle 
výkonnostní náročnosti těchto kvantifikátorů a jejich úspěšnosti pro zamítnutí 
relevantní otázky (kapitola 2.7.4). 
Nově je zavedena a na různých místech kontrolována sémantika dat (ve smyslu 
nominální, ordinální, cyklická ordinální, kardinální). Uživatel zadá sémantiku dat 
sloupce (kapitola 2.2.5), následně sémantiku dat kategorií vytvořeného atributu 
(kapitola 2.3.3). Dle této sémantiky je potom možné kontrolovat použité typy 
koeficientů (kapitola 2.4.2) a také použité kvantifikátory (řada kvantifikátorů má 
totiž dobrý smysl pouze pro data určité sémantiky) (kapitola 2.7.4). 
Celková architektura vytvořeného systému je popsána v kapitole 3. Tato architektura 
umožňuje poměrně snadno využívat principu distribuovaných systémů. Z tohoto 
důvodu byl při návrhu jednotlivých částí aplikace kladen důraz na otevřenost 
k dalšímu vývoji a výzkumu v této oblasti. S ohledem na distribuovanost byla 
navržena a implementována cache bitových řetězců (kapitola 2.5.6) a MiningProcessor 
(kapitola 2.5.5). Připomeňme, že distribuovanosti se věnuje také samostatná 
kapitola 5.5. 
Byla doplněna dokumentace pro vytváření krabiček (kapitola 8.1), neboť lze 
očekávat, že přidávání kvantifikátorů jako nových krabiček bude relativně časté. 

6.2 Závěr 
Tato kapitola shrnuje dosažené výsledky v kontextu požadavků, které byly 
stanoveny na začátku práce (kapitola 1.6). Lze konstatovat, že vytvořená aplikace 
kompletně splňuje základní požadavky na systém a jeho další výzkum a vývoj a úkol 
tedy považujeme za splněný. 
Během analýzy a vývoje byla učiněna řada zásadních koncepčních rozhodnutí  a to 
jak na straně použitých technologií (kapitola 2.1), tak na straně návrhu architektury 
systému. Většina těchto rozhodnutí byla zmíněna již v textu diplomové práce 
i s patřičnými důvody pro řešení, které bylo nakonec zvoleno. Výsledkem práce je 
rovněž programátorská dokumentace (kapitola 2.1.3) a řada unit testů (kapitola 



2.1.2), dále byla provedena řada dalších testů pro ověření stability zejména těch částí, 
pro které nebyly vytvořeny unit testy. 
Připomeňme odlišnosti celkové architektury první verze sytému Ferda a systému 
vznikajícího v rámci této práce. V prvním případě krabičky zajišťovaly získávání 
různých konfigurací, jejich export do metabáze (kapitola 1.4.2) a následné načítání 
výsledků zpět do krabiček. V druhém případě se již metabáze nepoužívá a je kladen 
veliký důraz na budoucí výzkum a vývoj tohoto systému. Tyto odlišnosti vedly 
k rozsáhlým změnám v návrhu rozhraní všech krabiček, od krabiček pro práci 
s datovým zdrojem (kapitola 2.2), kategorizaci (kapitola 2.3), zadání množiny 
relevantních otázek (kapitola 2.4) i kvantifikátorů (kapitola 2.7). 
Všech šest GUHA procedur (4ft-Miner, SD4ft-Miner, CF-Miner, SDCF-Miner, 
KL-Miner, SDKL-Miner) bylo implementováno. Navíc došlo k podstatnému 
zobecnění zadání množiny relevantních otázek (viz. kapitola 2.4) – konkrétně 
booleovských atributů (kapitola 2.4.1) – a dalším rozšířením, která odstraňují 
omezení dřívějších implementací těchto procedur, tato rozšíření jsou shrnuta 
v předcházející kapitole. 
Uveďme na tomto místě, že systém LISp-Miner, který představuje dosud 
nejrozsáhlejší implementaci výše uvedených šesti GUHA procedur,  je ve vývoji již 
přes deset let. Lze konstatovat, že jeho funkcionalita byla v rámci této práce zcela 
pokryta, tedy až na rozhodnutí neimplementovat u „SD“ kvantifikátorů jiné módy 
operace než Difference of quantifeir values (kapitola 2.7.4) a zlepšování a redukci 
výstupu (kapitola 5.4), které by však svou složitostí vyžadovaly rozsah odvedené 
práce na úrovni samostatné diplomové práce. Přeskoky byly implementovány pouze 
pro optimalizaci práce s kvantifikátorem Base u procedury 4ft-Miner. Z provedených 
testů (kapitola 4) je patrné, že v některých úlohách se jeví jako výkonnější tato 
implementace, v jiných je naopak úspěšnější implementace v systému LISp-Miner. 
Součástí diplomové práce bylo také nastudování mnoha pramenů tak, aby byl 
výsledný systém co nejlépe připraven na další předpokládaný vývoj. Několik 
doporučení dalšího vývoje již bylo popsáno v kapitole 5. 
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8 Přílohy 

8.1 Ladění krabiček 
Tato kapitola doplňuje programátorskou dokumentaci k systému Ferda. 
Díky middlewaru je při tvorbě krabiček situace s laděním poněkud složitější než při 
ladění obvyklých aplikací. Popíšeme zde, jak lze řešit různé problémy, které mohou 
nastat. 
8.1.1 Nespustí se služba iceboxnet nebo FrontEnd 

Tyto chyby jsou nepříjemné, neboť se obtížně ladí. Uveďme zde možné příčiny, 
možnosti jejich odhalení a vyřešení. 

• Chyba v application.xml nebo implementaci Ferda.Service  způsobuje, že 
při spouštění služby (iceboxnet) nebylo možno nalézt implementaci krabičky 
registrované v application.xml. Tuto chybu vyřešíte opravením identifikátorů 
použitých v application.xml a vaší implementaci Ferda.Service . 

• Pokud implementujete krabičky pomocí připravené třídy BoxInfo a XML 
konfiguračních a lokalizačních souborů, je velmi častým důvodem chybné 
inicializace krabiček a tedy neúspěšného spuštění služby iceboxnet 
nepřítomnost, neúplnost, či jiná chyba v těchto XML souborech. Tyto chyby se 
velmi obtížně odhalují. Jednou z možností jejich odhalení je zastavit 
FrontEnd  a před pokusem o inicializaci BoxModulesFactoryCreator u 
v ModulesManager u (ale již po spuštění služby iceboxnet - dejte si 
breakpoint například k volání konstruktoru ProjectManageru  tj. 
FerdaForm.cs , řádek cca 711). Pomocí dalšího debuggeru se připojte (Debug 
> Attach to process) ke službě iceboxnet. Této možnosti lze využít vždy, ale 
v rámci této práce byl vytvořen efektivnější postup jak zkontrolovat a ladit 
schopnost inicializace krabiček: 

o Změňte Output type vašeho projektu z Class Library na Console 
Application.  

o Do vaší implementace Ferda.Service přidejte následující kód 
private void registerBox(string factoryIdentifier, BoxInfo boxInfo) 
{ 

BoxInfoLoadTesting.Test(boxInfo, new string[] { "en -US" }); 
// místo "en-US" m ůžete vložit libovolný identifikátor  
// lokalizace, kterou chcete testovat 

} 
 
public static void Main(string[] args) 
{ 

Service service = new Service(); 
service.registerBoxes(); 



} 

o Po odladění všech chyb potom tento kód opět zakomentujte a změňte 
zpět typ aplikace na Class Library. 

Poznamenejme, že po jakýchkoli úpravách v application.xml je třeba restartovat 
a přeinstalovat icegridnode. Toho docílíte tím, že ve správci procesů službu 
icegridnode (případně také iceboxnet) vypnete a spustíte příkaz nant refresh . 
8.1.2 Chyby při běhu aplikace 

Otevřete si projekt Core.sln  nebo váš projekt, kde jste implementovali vlastní 
krabičky a připojte debugger k procesu iceboxnet (Debug > Attach to Process). Při 
debugování můžete být také dotázáni na umístění zdrojových kódů Ice, ty jsou volně 
k dispozici na www.zeroc.org. 

8.2 Zdrojové kódy 
Jelikož výsledky implementace jsou součástí širšího projektu, je třeba vymezit část 
vytvořenou v rámci této práce. Uvedeme zde stručný seznam vytvořených 
zdrojových kódů. Tento seznam může být ověřen z logu SVN 
(https://svn.sourceforge.net/svnroot/ferda), kde je projekt Ferda umístěn. Jde 
o změny autora tomas_kuchar od revize s číslem 284. 

• ferda/slice/Guha.MiningProcessor.ice 
• ferda/slice/Guha.Math.Quantifiers.ice 
• ferda/slice/Guha.Math.ice 
• ferda/slice/Guha.Data.ice 
• ferda/slice/Guha.Attribute.ice 
• ferda/slice/Modules/Boxes/DataPreparation/DataPreparation.ice 
• ferda/src/Modules/BoxModulesServices/ … vše až na podadresář Sample 
• ferda/src/Modules/Core/Attribute/ 
• ferda/src/Modules/Core/ Boxes/ExceptionsHandler.cs 
• ferda/src/Modules/Core/ Boxes/BoxInfoLoadTesting.cs 
• ferda/src/Modules/Core/Data/ 
• ferda/src/Modules/Core/Helpers/Caching/MostRecentlyUsed.cs 
• ferda/src/Modules/Core/Helpers/Common/Set.cs 
• ferda/src/Modules/Core/Helpers/Common/Print.cs 
• ferda/src/Modules/Core/Helpers/Common/Csv.cs 
• ferda/src/Modules/Core/Math/ … vše až na soubory SpecialFunction.cs, 

Karby-FourFTQuantifiers.cs, Combinatorics.cs 



• ferda/src/Modules/Core/MiningProcessor … vše až na soubor 
BitStrings/BitString.cs  

• ferda/src/Modules/Core/Tests 
Ve výše uvedených souborech (resp. adresářích) se nevyskytují žádné generované 
soubory, převzaté soubory jsou explicitně vyjmenovány. 

8.3 Neúplná informace v proceduře 4ft-Miner 
Tento text čerpá z dokumentace k systému LISp-Miner. 
Procedura 4ft-Miner připouští práci s neúplnou informací. Znamená to, že pro každý 
atribut může být definována tzv. X-Category. Jestliže hodnota atributu není pro 
některý objekt známa, říkáme, že objekt nabývá X-hodnotu. Pro verifikaci relevantní 
otázky potřebujeme čtyřpolní tabulku (viz. kapitola 2.6.1). Tuto tabulku nelze 
v případě neúplné informace spočítat přímo. Jak již bylo uvedeno v 2.7.4, s neúplnou 
informací je možné pracovat třemi způsoby (Optimistic, Secured, Deleting). 
Východiskem pro výpočet čtyřpolní tabulky jsou dále uvedené devítipolní resp. 
osmnáctipolní tabulky zachycující frekvence objektů s úplnou i neúplnou informací.  
Pro relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent jde o devítipolní tabulku: 

 succedent X-succedent not succedent 
antecedent f1,1 f1,X f1,0 

X-antecedent fX,1 fX,X fX,0 

not antecedent f0,1 f0,X f0,0 

Tabulka .7  Devítipolní kontingenční tabulka 
Výraz „X-antecedent“ v tabulce je třeba číst jako „není známa hodnota antecedentu“, 
analogicky pro X-succedent. Tedy f1,1 značí počet objektů splňujících antecedent 
i succedent, f1,X je počet objektů splňujících antecedent pro které není známa hodnota 
succedentu, atd. 
Pro relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka se jedná o osmnáctipolní 
tabulku, která je uvedena ve dvou částech – devítipolních tabulkách: 

podmínka 
splněna succedent X-succedent not succedent 

Antecedent f1,1,1 f1,X,1 f1,0,1 

X-antecedent fX,1,1 fX,X,1 fX,0,1 

not antecedent f0,1,1 f0,X,1 f0,0,1 

Tabulka .8  Devítipolní kontingenční tabulka – podmínka splněna 
X-podmínka succedent X-succedent not succedent 
antecedent f1,1,X f1,X,X f1,0,X 

X-antecedent fX,1,X fX,X,X fX,0,X 



not antecedent f0,1,X f0,X,X f0,0,X 

Tabulka .9  Devítipolní kontingenční tabulka – hodnota podmínky není známa 
Výraz f1,1,1 značí počet objektů splňujících antecedent, succedent i podmínku, f1,X,1 je 
počet objektů splňujících antecedent a podmínku pro které není známa hodnota 
succedentu, atd. 
8.3.1 Vynechání neúplné informace 

Pro čtyřpolní tabulku vynechání neúplné informace budeme využívat značení viz. 
Tabulka .10. 

X-podmínka succedent not succedent 
antecedent ad bd 

not antecedent cd dd 

Tabulka .10  Čtyřpolní kontingenční tabulka – vynechání neúplné informace 
Při vynechání neúplné informace se čtyřpolní kontingenční tabulka vytvoří tak, že se 
z analyzované matice dat vynechají všechny objekty pro které antecedent, succedent 
nebo podmínka nabývají X-hodnoty.  
V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent se vytvoří čtyřpolní tabulka 
takto: 

• ad = f1,1 

• bd = f1,0 

• cd = f0,1 

• dd = f0,0 

V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka se vytvoří 
čtyřpolní tabulka takto: 

• ad = f1,1,1 

• bd = f1,0,1 

• cd = f0,1,1 

• dd = f0,0,1 

8.3.2 Zabezpečené doplnění 
Princip vyhodnocování při zabezpečeném (pesimistickém) doplnění spočívá v tom, 
že relevantní otázku považujeme za pravdivou v matici s neúplnou informací právě 
tehdy, je-li pravdivá při každém možném doplnění chybějících hodnot atributu 
v analyzované matici. Z teorie vyplývá, že lze nalézt takové doplnění chybějících 
hodnot atributu (toto doplnění se nazývá zabezpečené nebo pesimistické), že 
relevantní otázka je pravdivá pro všechna možná doplnění chybějících hodnot právě 
když je pravdivá v pesimistickém doplnění. 



Pro vyhodnocení relevantní otázky to znamená vytvořit ze získané kontingenční 
tabulky čtyřpolní kontingenční tabulku odpovídající pesimistickému doplnění. Tato 
tabulka se vytváří podle jistých zásad, které se však liší v závislosti na tom, o jaký 
kvantifikátor se jedná. Dále jsou tyto zásady uvedeny spolu s jejich aplikací na 
devítipolní i na osmnáctipolní tabulky. 
Pro čtyřpolní tabulku zabezpečeného doplnění neúplné informace budeme využívat 
značení viz.Tabulka .11. 

X-podmínka succedent not succedent 
antecedent as bs 

not antecedent cs ds 

Tabulka .11  Čtyřpolní kontingenční tabulka – zabezpečené doplnění 
Implika ční kvantifikátory 
Pro implikační kvantifikátory se pesimistické doplnění vytváří podle těchto zásad: 

• frekvence as musí být co nejmenší, 
• frekvence bs musí být co největší. 

To v případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent znamená: 
• as = f1,1 

• bs = f1,0 + f1,X + fX,0 + fX,X 

V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka platí: 
• as = f1,1,1 

• bs = f1,0,1 + f1,X,1 + fX,0,1 + fX,X,1 + f1,0,X + f1,X,X + fX,0,X + fX,X,X 

�-dvojit ě implika ční kvantifikátory 
Pro �-dvojitě implikační kvantifikátory se pesimistické doplnění vytváří podle těchto 
zásad: 

• frekvence as musí být co nejmenší, 
• součet frekvencí bs + cs musí být co největší, 
• poznamenejme, že frekvence as se vytváří stejným způsobem jako pro 

implikační kvantifikátory. 
To v případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent znamená: 

• bs = f1,0 + f1,X + fX,0 + fX,X 

• cs = f0,1 + fX,1 + f0,X 

• poznamenejme, že frekvenci fX,X můžeme mezi bs a cs rozdělit libovolným 
způsobem. 

V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka platí: 
• bs = f1,0,1 + f1,X,1 + fX,0,1 + fX,X,1 + f1,0,X + f1,X,X + fX,0,X + fX,X,X 



• cs = f0,1,1 + fX,1,1 + f0,X,1 + f0,1,X + fX,1,X + f0,X,X 

• poznamenejme, že frekvence fX,X,1 a fX,X,X můžeme mezi bs a cs rozdělit 
libovolným způsobem. 

�-ekvivalenční kvantifikátory 
Pro �-ekvivalenční kvantifikátory se pesimistické doplnění vytváří podle těchto 
zásad: 

• součet frekvencí as + ds musí být co nejmenší, 
• součet frekvencí bs + cs musí být co největší, 
• poznamenejme, že frekvence as, bs a cs se vytváří stejným způsobem jako pro 

�-dvojitě implikační kvantifikátory. 
To v případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent znamená: 

• ds = f0,0 

V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka platí: 
• ds = f0,0,1 

Fisherovské kvantifikátory 
Pro Fisherovské kvantifikátory se pesimistické doplnění vytváří podle těchto zásad: 

• součet frekvencí as a ds musí být co nejmenší, 
• součet frekvencí bs a cs se vytváří postupně. Nejprve se ty frekvence, které lze 

přidat pouze k jedné z hodnot bs a cs přiřadí k příslušné hodnotě. Poté se ty 
frekvence, které lze přidat k oběma hodnotám bs i cs rozdělí tak, aby se 
hodnoty bs a cs co nejvíce přiblížili k sobě (tj. aby |bs - cs| byla co nejmenší). 

To v případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent znamená: 
• as = f1,1 

• bs = f1,0 + f1,X + fX,0 

• cs = f0,1 + fX,1 + f0,X 

• ds = f0,0 

• V druhém kroku rozdělíme frekvenci fX,X tak, aby se hodnoty bs a cs co nejvíce 
přiblížili k sobě. 

V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka platí: 
• as = f1,1,1 

• bs = f1,0,1 + f1,X,1 + fX,0,1 + f1,0,X + f1,X,X + fX,0,X 

• cs = f0,1,1 + fX,1,1 + f0,X,1 + f0,1,X + fX,1,X + f0,X,X 

• ds = f0,0,1 

• V druhém kroku rozdělíme frekvenci fX,X,1 a fX,X,X tak, aby se hodnoty bs a cs co 
nejvíce přiblížili k sobě. 



8.3.3 Optimistické doplnění 
Princip vyhodnocování při optimistickém doplnění spočívá v tom, že relevantní 
otázku považujeme za pravdivou v matici s neúplnou informací právě tehdy, je-li 
pravdivá při alespoň jednom z možných doplnění chybějících hodnot atributu. 
Z teorie vyplývá, že existují relativně jednoduchý postup, kterým lze získat  
příslušných devítipolních tabulek takovou čtyřpolní tabulku, že relevantní otázka je 
pravdivá při alespoň jednom z možných doplnění chybějících hodnot atributu právě 
když je pravdivá v takto získané čtyřpolní tabulce. 
Tato tabulka se vytváří podle jistých zásad, které se však liší v závislosti na tom, 
o jaký kvantifikátor se jedná. Dále jsou tyto zásady uvedeny spolu s jejich aplikací na 
devítipolní i na osmnáctipolní tabulky. 
Pro čtyřpolní tabulku optimistického doplnění neúplné informace budeme využívat 
značení viz. Tabulka .12. 

X-podmínka succedent not succedent 
antecedent ao bo 

not antecedent co do 

Tabulka .12  Čtyřpolní kontingenční tabulka – optimistické doplnění 
Implika ční kvantifikátory 
Pro implikační kvantifikátory se optimistické doplnění vytváří podle těchto zásad: 

• frekvence ao musí být co největší, 
• frekvence bo musí být co nejmenší. 

To v případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent znamená: 
• ao = f1,1 + f1,X + fX,X + fX,1 

• bo = f1,0 

V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka platí: 
• ao = f1,1,1 + f1,X1 + fX,X,1 + fX,1,1 + f1,1,X + f1,X,X + fX,X,X + fX,1,X 

• bo = f1,0,1 

�-dvojit ě implika ční kvantifikátory 
Pro �-dvojitě implikační kvantifikátory se optimistické doplnění vytváří podle těchto 
zásad: 

• frekvence ao musí být co největší, 
• součet frekvencí bo + co musí být co nejmenší, 
• poznamenejme, že frekvence ao a bo se vytváří stejným způsobem jako pro 

implikační kvantifikátory. 
To v případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent znamená: 

• co = f0,1 



V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka platí: 
• co = f0,1,1 

�-ekvivalenční kvantifikátory 
Pro �-ekvivalenční kvantifikátory se optimistické doplnění vytváří podle těchto 
zásad: 

• součet frekvencí ao + do musí být co největší, 
• součet frekvencí bo + co musí být co nejmenší. 
• poznamenejme, že frekvence ao, bo a co se vytváří stejným způsobem jako pro 

�-dvojitě implikační kvantifikátory. 
To v případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent znamená: 

• ds = f0,0 + f0,X + fX,0 

• poznamenejme, že frekvenci fX,X můžeme mezi ao a do rozdělit libovolným 
způsobem. 

V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka platí: 
• ds = f0,0,1 + f0,X,1 + fX,0,1 + f0,0,X + f0,X,X + fX,0,X 

• poznamenejme, že frekvence fX,X,1 a fX,X,X můžeme mezi ao a do rozdělit 
libovolným způsobem. 

Fisherovské kvantifikátory 
Pro Fisherovské kvantifikátory se optimistické doplnění vytváří podle těchto zásad: 

• součet frekvencí bo a co musí být co nejmenší, 
• Nejprve se ty frekvence, které lze přidat pouze k jedné z hodnot ao a do přiřadí 

k příslušné hodnotě. Poté se ty frekvence, které lze přidat k oběma hodnotám 
ao i do rozdělí tak, aby se hodnoty ao a do co nejvíce přiblížili k sobě (tj. aby |ao 
 - do| byla co nejmenší). 

To v případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent znamená: 
• as = f1,1 + f1,X + fX,1 

• bs = f1,0 

• cs = f0,1 

• ds = f0,0 + fX,0 + f0,X 

• V druhém kroku rozdělíme frekvenci fX,X tak, aby se hodnoty ao a do co nejvíce 
přiblížili k sobě. 

V případě relevantní otázky tvaru antecedent ≈ succedent / podmínka platí: 
• as = f1,1,1 + f1,X1 + fX,1,1 + f1,1,X + f1,X,X + fX,1,X 

• bs = f1,0 

• cs = f0,1 



• ds = f0,0,1 + f0,X,1 + f0,X,1 + f0,0,X + f0,X,X + f0,X,X 

• V druhém kroku rozdělíme frekvenci fX,X,1 a fX,X,X tak, aby se hodnoty ao a do co 
nejvíce přiblížili k sobě. 


