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 1 Úvod
Dobývání  znalostí  je  rychle  se  rozvíjející  obor,  který  zahrnuje  stále  větší  množství 
nejrůznějších metod a jejich variant. Vybraný přehled důležitých zástupců těchto metod je 
prezentován  v této práci. Jedná se především o klasifikační metody, kde figurují zejména 
rozhodovací stromy a některé modely neuronových sítí. Dále jsou zde popsány klastrovací 
metody, které mohou pomoci při základním pochopení struktury zkoumaných dat či pro 
získání  reprezentativních  zástupců.  Důležitou,  avšak  často  podceňovanou  kapitolou,  je 
předzpracování dat, kterému se zde rovněž přehledově věnujeme.

Metody vyvinuté pro dobývání znalostí představují moderní nástroje hojně využívané v 
komerční  i  akademické  sféře.  Mezi  obory,  kde  tyto  techniky  našly  uplatnění,  patří 
například  pojišťovnictví,  bankovnictví,  marketing,  medicína,  biologie,  meteorologie  a 
další. Samotné metody dobývání znalostí používají myšlenky a postupy z mnoha oborů 
informatiky  a  matematiky,  jako  jsou  pravděpodobnost,  statistika,  optimalizace,  umělá 
inteligence a jiné.

Úkolem dobývání znalostí je nalézt ve velkém množství nepřehledných dat závislosti či 
pravidla. Tyto znalosti přitom nejsou na první pohled zřejmé a bez použití sofistikovaných 
metod by zřejmě zůstaly neobjeveny. Je možné hledat konkrétní pravidla cíleně či ověřovat 
dříve stanovené hypotézy, ale je i možné pátrat po zcela nových a neznámých pravidlech. 
Často se stává, že jsou takto získané znalosti  velmi překvapující  a je třeba důkladného 
vyhodnocení odborníkem dané oblasti, zda jde vůbec o relevantní pravidlo. Je třeba mít na 
paměti,  že  data  jsou  jenom nedokonalým obrazem svých  vzorů  z reálného  světa  a  ne 
všechny znalosti  vzniklé pozorováním obrazu lze aplikovat zpětně na objekty reálného 
světa.

V následující  kapitole  se  budeme věnovat  rozhodovacím stromům,  které  jsou  hlavním 
těžištěm této práce. Jsou zde detailně popsány metody TDIDT, ID3, jejich nástupce C4.5 a 
samostatná metoda CART.

Ve třetí kapitole se zaměříme na klastrovací techniky, jako je hierarchické shlukování, QT 
klastrování,  metoda  k-středů  a  fuzzy  klastrování.  Poslední  technikou  této  kapitoly  je 
klasifikace  podle  nejbližšího  souseda,  která  je  sice  metodou  klasifikační,  ale  má  svojí 
povahou ke klastrování velmi blízko.

Na  klastrování  navážeme  čtvrtou  kapitolou  věnovanou  neuronovým  sítím,  kde  jako 
prvního zástupce uvedeme Kohonenovy mapy, které jsou rovněž klastrovacím nástrojem. 
Poté  se  budeme věnovat  odvozeným metodám LVQ a  jejich  různým variantám.  Dále 
ukážeme vrstevnaté neuronové sítě s algoritmem zpětného šíření a sítě typu RBF.

Pátá kapitola bude patřit různým metodám předzpracování dat, mezi které patří například 
čištění  dat,  doplňování  chybějících  hodnot,  numerické  transformace  či  redukce  počtu 
atributů.

V šesté kapitole se budeme podrobně zabývat porovnáváním uvedených metod na základě 
prováděných experimentů. Uvedeme výsledky mnoha testů pro testovací databáze a pro 
různé  hodnoty  parametrů  zkoumaných  metod.  Výsledky  testů  nám mohou  poskytnout 
návody  pro  výběr  nejvhodnějších  metod  a  hodnot  jejich  parametrů  pro  dosažení  co 
nejvyšší  úspěšnosti.  Zároveň  dokumentují,  že  změnou  některých  parametrů  žádného 
podstatného efektu nedosáhneme a že jejich modifikací bychom jen zbytečně ztráceli čas a 
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výpočetní výkon.

Sedmá kapitola se věnuje popisu vlastní implementace rozhodovacích stromů, která je k 
práci přiložena. Základ implementace vznikl jako součást projektu Knocker na KSI MFF 
UK  [20],  jehož autoři  byli:  RNDr.  František Mráz,  CSc.,  RNDr.  Iveta  Mrázová,  CSc., 
Lukáš Civín,  Miroslav Pich,  Jaroslav Tykal,  Petra  Vaníčková a Jiří  Vitinger,  autor  této 
práce.  Je  zde  rozebráno  API  aplikace  pro  programování  vlastních  metod,  základy 
optimalizace  výkonu  a  je  zde  ukázáno  jádro  obecné  výkonné  metody  konstrukce 
rozhodovacích.

 1.1 Úvod do dobývání znalostí

Základními  objekty  zájmu  dobývání  znalostí  jsou  vzory,  které  jsou  reprezentovány 
uspořádanými n-ticemi (a1 … an). Hodnota ai je hodnotou i-tého  atributu daného vzoru. 
Podle typu získávaných znalostí můžeme jednotlivé úlohy dobývání znalostí rozdělit do 
následujících kategorií:

• Predikce
Úkolem  predikce  je  vytvořit  takový  model,  který  bude  schopný  předvídat 
neznámou hodnotu atributu, který se nazývá cílovým atributem.

• Klasifikace
Klasifikace je speciálním případem predikce, kdy se snažíme odhadnout zařazení 
neznámého  vzoru  do  určité  třídy  vzorů.  Tato  úloha  bývá  také  nazývána 
rozpoznáváním vzorů. Třída vzoru je zde cílovým atributem.

• Deskripce
Snahou deskripce je popsat daný vzor na základě jeho známých atributů.

• Klastrování
Klastrování,  neboli  shluková analýza,  je  hledáním přirozených shluků navzájem 
podobných vzorů.

• Hledání pravidel
Tento typ úloh se snaží v datech nalézt rozličné závislosti a stanovit pro ně určitá 
platná pravidla.

Uvedený výčet  kategorií  si  neklade  za  cíl  úplnost  a  jednotlivé  kategorie  nemohou být 
chápány jako disjunktní.

Získávání znalostí z dat obvykle není jednoduchý a přímočarý proces. Je možno jej rozdělit 
do více fází následujícím způsobem:

1. Sběr dat
Tato fáze je obvykle velmi zdlouhavá a náročná. Vhodný výběr metodiky pro sběr 
dat je nesmírně důležitý,  protože následky špatně provedeného sběru se posléze 
těžko napravují. Například pokud v následujících fázích analýzy zjistíme, že jsme 
v dotaznících  pro  získání  potřebných  dat  opomenuli  položit  jednu  významnou 
otázku, můžeme prakticky celou první fázi zopakovat.

2. Předzpracování dat
Při předzpracování dat uvádíme sebraná data do formátu vhodného pro strojové 
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zpracování a provádíme transformace dat tak, aby byla data lépe přizpůsobena pro 
vybrané analytické metody následující fáze. Některé druhy předzpracování jsou pro 
danou  metodu  nutné,  jiné  jen  zvyšují  pravděpodobnost  lepších  výsledků  či 
optimalizují rychlost analýzy.

3. Analýza dat
V této fázi se data zpracovávají sofistikovanými analytickými metodami, které jsou 
základním  kamenem  celého  procesu  dobývání  znalostí.  Zde  se  vytvářejí 
klasifikační,  predikční či  jiné modely a získávají  znalosti,  závislosti  či  pravidla. 
Správný  výběr  metod  a  případně  jejich  parametrů  je  kritickým  bodem  celého 
procesu dobývání znalostí z dat.

4. Interpretace výsledků
Dobývání znalostí je obvykle motivováno snahou použít získané znalosti pro zcela 
konkrétní účel, jakým může být například efektivní zacílení marketingové kampaně 
či úspěšnější  diagnóza nebezpečné nemoci.  Znalosti  získané v předchozí fázi  je 
potřeba pro jejich využití interpretovat tak, aby je byli schopni pochopit odborníci 
z daného oboru. Bez této fáze není možná aplikace získaných výsledků v praxi.
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 2 Rozhodovací stromy
Rozhodovací  stromy patří  mezi  oblíbené  a  často  používané metody dobývání  znalostí. 
Poskytují  přehledný a velmi intuitivní prostředek pro klasifikaci. O jejich vznik a vývoj se 
zasloužili především J. R. Quinlan  [26][27], L. Breiman [4], J. H. Friedman [4] a mnozí 
další.

Objekty,  které můžeme rozhodovacím stromem klasifikovat,  pro nás budou uspořádané 
n-tice hodnot, ve kterých je i-tý prvek hodnotou i-tého atributu. Takovému objektu budeme 
říkat  vzor.  Každý vzor má navíc jeden speciální atribut,  který určuje  třídu vzoru. Úkol 
klasifikace spočívá právě v určení hodnoty tohoto speciálního atributu pro takové vzory, u 
nichž ještě není známa.

Rozhodovací strom podle [26] je strom, který má hrany ohodnocené pravidly. Uzel stromu, 
který není listem, nazveme vnitřním uzlem. Pro každý vnitřní uzel stromu platí, že pravidla 
příslušející hranám k jeho potomkům jsou navzájem disjunktní a úplně pokrývají všechny 
možnosti  pro  klasifikované  vzory.  Zde  je  nutno  mít  na  paměti,  že  jeden  konkrétní 
rozhodovací  strom  klasifikuje  pouze  vzory  z  jedné  domény,  tedy  vzory  se  stejnými 
atributy.  Konjunkcí  všech  pravidel  z  cesty od  kořene  do  jiného  uzlu  získáváme úplné 
pravidlo  pro  tento  uzel.  Pokud  nějaký  klasifikovaný  vzor  splňuje  toto  úplné  pravidlo, 
řekneme, že vzor patří do daného uzlu. Každý list rozhodovacího stromu je ohodnocen 
třídou. Vzor je klasifikován určitou třídou, právě když splňuje pravidlo pro příslušný list.

Jako příklad rozhodovacího stromu může sloužit klíč k určování rostlin. Na začátku klíče 
je kupříkladu  položena otázka, jakou má určovaná rostlina barvu květu. Na tuto otázku 
jsou pak nabídnuty různé odpovědi a k nim příslušné odkazy na další části klíče. První 
strana klíče reprezentuje kořen stromu, otázka společně s odpovědí reprezentuje pravidlo 
hrany stromu a  odkazované  části  klíče  jsou  potomky uzlu.  Třídou  rostliny  je  pak  její 
biologický druh.

V situaci,  kdy máme k dispozici zkonstruovaný rozhodovací strom, je jeho použití  pro 
klasifikaci zřejmé a jednoduché. Především nás tedy bude zajímat proces konstrukce neboli 
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učení rozhodovacího stromu. Strom se konstruuje na základě tzv. trénovací množiny, což je 
množina trénovacích vzorů, jejichž výsledná třída je nám předem známa. Příklad takovéto 
trénovací množiny je uveden v Tabulce 1 (příklad je převzat z [32]).

Vzhled Teplota Vlhkost Větrnost Hrát golf
Zataženo Vysoká Normální Bezvětří Ano
Zataženo Střední Vysoká Vítr Ano
Zataženo Nízká Normální Vítr Ano
Zataženo Vysoká Vysoká Bezvětří Ano
Deštivo Střední Normální Bezvětří Ano
Deštivo Nízká Normální Vítr Ne
Deštivo Střední Vysoká Vítr Ne
Deštivo Nízká Normální Bezvětří Ano
Deštivo Střední Vysoká Bezvětří Ano
Slunečno Střední Normální Vítr Ano
Slunečno Vysoká Vysoká Vítr Ne
Slunečno Nízká Normální Bezvětří Ano
Slunečno Střední Vysoká Bezvětří Ne
Slunečno Vysoká Vysoká Bezvětří Ne

Tabulka 1: Příklad trénovací množiny - počasí.

Tato tabulka ukazuje zdrojová data pro příklad „počasí“,  který budeme dále k výkladu 
hojně využívat. Výsledné třídě je zde vyhrazen poslední sloupec (atribut Hrát golf), který 
určuje, zda je za daného počasí, reprezentovaného v řádku tabulky, rozumné hrát golf.

 2.1 Obecný algoritmus konstrukce rozhodovacího 
stromu

Základem konstrukčního algoritmu je rekurzivní sestup stromem, který se označuje jako 
„Rozděl  a  panuj“  („Divide  and  conquer“).  Tento  postup  byl  navržen  v  [26].  Obecné 
schéma tohoto algoritmu vypadá následovně:

Algoritmus 1 - Obecná konstrukce rozhodovacích stromů „Rozděl a panuj“

1. Inicializace:

1.1. Vytvoř kořen stromu.

1.2. Za aktuální množinu vzorů označ celou trénovací množinu.

2. Rekurzivní tělo algoritmu:

2.1. Pokud aktuální množina vzorů patří do jedné třídy, tak skonči.

2.2. Najdi všechny možné způsoby, jak rozdělit danou množinu.

2.3. Pokud žádný způsob rozdělení neexistuje, tak skonči.
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2.4. Najdi nejlepší způsob rozdělení množiny a podle něj rozděl množinu 
na podmnožiny.

2.5. Vytvoř pro každou podmnožinu nový uzel a zařaď ho ve stromu pod aktuální 
uzel.

2.6. Pro každou podmnožinu proveď celé tělo algoritmu.

Konkrétní algoritmy pro konstrukci rozhodovacího stromu se liší zejména v bodech 2.2. a 
2.4, tedy v možných způsobech rozdělení množiny a v metodě výběru nejlepšího rozdělení 
množiny.  Typickým způsobem rozdělení  množiny  je  rozdělení  podle  hodnoty  jednoho 
atributu tak, že každé existující hodnotě tohoto atributu odpovídá jedna větev stromu.

Každou  sestupnou  hranu  ohodnocujeme  pravidlem,  které  zahrnuje  způsob  rozdělení 
množiny  i konkrétní  instanci  rozdělení  pro  danou  větev.  Například  pokud  rozdělujeme 
množinu podle hodnot v jednom atributu, zaznamenáme si ke každé hraně název atributu a 
jeho hodnotu pro danou větev.

Každý  list  stromu  ohodnocujeme  výslednou  třídou.  Pokud  dojde  k  ukončení  větvení 
stromu v bodě 2.1., je určení výsledné třídy listu triviální, neboť všechny vzory v uzlu patří 
do jediné třídy. Pokud ale dojde k ukončení v bodě 2.3., musíme provést tzv.  většinovou 
volbu,  což  znamená,  že  výslednou  třídou  listu  bude  třída  s  největším  zastoupením  v 
příslušné  množině.  Strom pak bude  vykazovat  při  klasifikaci  trénovací  množiny jistou 
chybu, neboť některé vzory zařadí do třídy nesprávně, což je způsobenou nedostatečným 
objemem  informací  v  trénovací  množině.  Obdobně  jako  listy  můžeme  ohodnocovat  i 
vnitřní uzly stromu. To pak využijeme při pozdějším prořezávání stromu.

 2.2 TDIDT

TDIDT (Top-Down Induction  of  Decision  Trees),  uvedená  v  [26],  je  základní  metoda 
konstrukce rozhodovacích stromů, ze které se odvíjejí další, jako například  ID3 či  C4.5. 
Odpovídá obecnému algoritmu uvedenému výše a naplňuje jeho body konkrétními postupy 
(viz  Algoritmus  2 uvedený na  konci  této  kapitoly).  Metoda  rozděluje  data  vždy podle 
hodnoty  jednoho  atributu.  Půjde  nám  nyní  tedy  o  to,  jak  vybrat  nejlepší  atribut  pro 
rozdělení.  Pro  následující  výklad  se  budeme  držet  značení  použitého  v  [32] a  pro 
vysvětlení použijeme upravenou verzi příkladu z téže publikace, viz Tabulku 1.

Celkový počet  atributů  v  trénovací  množině  počasí  (mimo výslednou  třídu)  je  čtyři  – 
máme tedy čtyři možnosti, jak rozdělit data. Podívejme se nyní na Obrázky 2 a 3 a uvažme, 
které rozdělení trénovací množiny bude nejlepší.
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Naším úkolem je vystavět co nejmenší strom, který bude dostatečně dobře klasifikovat 
data. Chceme tedy docílit toho, aby se větvení zastavilo co nejdříve. Pro tento účel je dobré 
vybírat  takové  způsoby  rozdělení,  při  kterých  vznikají  podmnožiny,  u  nichž  výrazně 
převažuje  jedna  třída  nad  druhou.  Tuto  vlastnost  množiny  nazveme  pracovně  její 
„čistotou“. Očekáváme, že čím je množina vzorů „čistší“, tím je menší počet následných 
větvení.

Například  v  případě,  že  „Vzhled“  nabývá  hodnoty   „Zataženo“,  získáváme  nejčistší 
možnou podmnožinu obsahující jen samá „Ano“, která se již větvit nebude vůbec. Už tento 
fakt intuitivně ukazuje, že by rozdělení podle vzhledu mohlo být nejlepším možným. My 
však  potřebujeme  exaktnější  vyjádření  kvality  rozdělení,  což  je  tématem  následující 
kapitoly.
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Obrázek 2: Možnosti jak rozdělit trénovací množinu z příkladu metodou TDIDT.

Obrázek 3: Možnosti jak rozdělit trénovací množinu z příkladu metodou TDIDT.



 2.2.1 Měřítko kvality rozdělení

 2.2.1.1 Veličina informace

K měření kvality rozdělení, tedy „čistoty“ množiny vzorů, se v algoritmu TDIDT používá 
veličina  zvaná  informace.  Idea  použití  této  veličiny  v  rozhodovacích  stromech  byla 
uvedena v [26], zde použité značení vychází z [32].

Jednotkami informace jsou bity, což naznačuje její význam, tedy počet bitů potřebných k 
uložení  daných dat (bez ohledu na technické aspekty uložení a z nich plynoucí aditivní a 
multiplikativní konstanty). Konkrétní definici informace odvodíme v následujícím textu.

Zavedeme značení
info[X 1 , X 2 , ... X m]

pro informaci množiny dat s Xj vzory j-té třídy pro j od 1 do m, kde m je rovno počtu všech 
obsažených  tříd.  V  našem  příkladě  je  tedy  informace  celé  trénovací  množiny  rovna 
info([9,5]), neboť obsahuje 9 „Ano“ a 4 „Ne“.

Nyní si položme otázku, jak by měla funkce info vlastně vypadat:

• Určitě by měla být symetrická, tedy info([X, Y]) = info([Y, X]. Přičemž symetrie by 
měla  platit  i  pro  více  než  dvě  třídy,  tudíž  info by  měla  být  invariantní  vůči 
permutaci svých argumentů.

• Dále by měla nabývat extrému, pokud jsou všechny vzory v jedné třídě („nejčistší“ 
varianta dat), a protilehlého extrému, když se počet vzorů ve všech třídách rovná. 
Žádné jiné extrémy by funkce info mít neměla.

Těmto požadavkům vyhovuje funkce známá jako entropie (budeme ji značit entropy), která 
je definována takto:

entropy  p1 , p2 , ... pm=−∑
i=1

m

pi∗log2 pi

Čísla p1 až pm mají význam pravděpodobnosti, takže jsou z intervalu [0,1] a jejich součet je 
roven 1. Definice informace tedy pro vypadá následovně:
info[X 1 , X 2 ,... X m]=entropy  p1 , p2 , ... pm , kde platí

p i=
X i

∑
j=1

m

X j

Tedy pi je tedy pravděpodobnost, že je vzor v i-té třídě.

Pro kontrolu, zda opravdu tato funkce splňuje výše uvedené požadavky, se podívejme na 
Obrázek  4, kde  je  znázorněna funkce  f(x)  = entropy(x,  1-x),  což  je  vlastně  ekvivalent 
funkce  info pro dvě výsledné třídy. V bodech 0 a 1 na vodorovné ose jsou znázorněny 
stavy, když počet vzorů v jedné ze tříd je roven nule. Naopak v bodě 0,5 je rovnost počtu 
vzorů v obou třídách.

Zřejmě tedy platí, že čím je větší informace množiny, tím je její „čistota“ menší.
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 2.2.1.2 Speciální vlastnost informace

Nyní  se  zamysleme  nad  případem,  kdy máme  v  trénovací  množině  tři  výsledné  třídy 
a devět vzorů a informace celé množiny je info[2,3, 4] .

Rozdělení do třech tříd může proběhnout v jednom kroku, ale i postupným větvením ve 
více  krocích.  Například  v  prvním  větvení  můžeme  vydělit  první  třídu  do  samostatné 
podmnožiny, přičemž dvě zbývající třídy slijeme do druhé podmnožiny, a až v druhém 
větvení rozdělit druhou podmnožinu mezi obě třídy. Obě možnosti ukazuje Obrázek 5, kde 
je v jednotlivých uzlech uveden počet příslušejících vzorů.

Při rozdělování ve dvou krocích podle druhé možnosti z Obrázku 5 je informace nutná pro 
první větvení rovna
info[2, 7] ,

tedy jako bychom měli jen dvě výsledné třídy. Pro druhé větvení potřebujeme informaci
info[3, 4] .

Jelikož celková informace potřebná k rozdělení oběma možnostmi měla rovnat, docházíme 
ke vztahu

info[2,3, 4 ]=info[2,7]7
9

info [3, 4] .

Že tento vztah platí, dokážeme obecně, podle [32]. Chceme tedy, aby platil vztah
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Obrázek 5: Ekvivalentní rozdělení v jednom a ve dvou krocích.

(5)

(6)

Obrázek 4: funkce y = f(x) = entropy(x, 1-x) = info([X1,X2])
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info[X , Y , Z ]=info[X , YZ ] YZ
XYZ

info [Y , Z ] ,

což převedeme na

entropy  p ,q , r =entropy  p ,qr qr entropy  q
qr

, r
qr



kde prq=1
.

Nyní upravujme pravou stranu výrazu:

entropy  p , qr qr entropy q
qr

, r
qr

 =

− p∗log2 p−qr ∗log2 qr qr [−q
qr

log2 
q
qr

−r
qr

log2 
r
qr

] =

−p∗log2 p−qr ∗log2 qr −q∗log2
q
qr

−r∗log2
r
qr

 =

−p∗log2 p−qr ∗log2 qr −q∗log2q−log2qr −r∗log2 r −log2qr 

Všechny členy obsahující log2(q + r) se od sebe odečtou a získáváme výraz
−p∗log2 p−q∗log2 q−r∗log 2r  ,

který je již zřejmě roven levé straně původního vztahu (9).

 2.2.1.3 Informační zisk

Nyní jsme již schopni vyčíslit „čistotu“ dat v množině a přejdeme k určení kvality celého 
rozdělení,  tedy  k  určení  „čistoty“  všech  podmnožin  vzniklých  rozdělením.  K  tomu 
použijeme zobecněnou variantu funkce info:

info[X 1,1... X 1,m] ,[X 2,1 ... X 2, m]... [X k ,1 ... X k , m]=∑
j=1

k

p j∗info[X j ,1 ... X j ,m]

p j=
∑
i=1

m

X j ,i

∑
l=1

k

∑
i=1

m

X l ,i

Význam jednotlivých proměnných je tento:

• k  - počet podmnožin, do kterých rozdělujeme data
• m - počet výsledných tříd
• Xj,i - počet vzorů, které padnou do j-té podmnožiny a patří do i-té třídy
• pj - pravděpodobnost, že vzor spadne do j-té podmnožiny

Pro výsledné určení nejlepšího rozdělení by nám již tato funkce stačila. Obvykle se ale 
používá jiná veličina,  která  se  z  naší  info jednoduše spočítá  a  která  má jasnější  smysl 
i název. Tato veličina se nazývá informační zisk a budeme ji značit gain.

Spočítá se pro každý atribut množiny následovně:
gain A=info[X 1 ... X m]−info[ X 1,1... X 1, m] , [X 2,1 ... X 2,m] ...[ X k ,1 ... X k , m]

První použití funkce info ve výrazu je aplikováno na jedinou množinu dat před rozdělením, 
zatímco druhé reprezentuje zobecněnou verzi funkce pro více množin po rozdělení.
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Význam jednotlivých proměnných je zde tento:

• A - atribut rozdělení
• m - počet výsledných tříd
• Xi - počet vzorů v nerozdělené množině, které patří do i-té třídy
• k -  počet  podmnožin,  do  kterých rozdělujeme data  (tedy počet  různých hodnot 

atributu A)
• Xj,i - počet vzorů, které padnou do j-té podmnožiny a patří do i-té třídy

Nyní je zřejmé, že atribut s největším informačním ziskem je nejlepší atribut pro rozdělení. 
Pro  shrnutí  metody  TDIDT  uveďme  kroky  algoritmu,  které  konkretizují  obecný 
Algoritmus 1. Kroky, které zde nejsou uvedeny, jsou shodné s tímto obecným algoritmem.

Algoritmus 2 - TDIDT

2.2. Každý  kategoriální  atribut,  který  nabývá  v  dané  množině  alespoň  dvou 
různých hodnot, označ za jednu možnost rozdělení množiny.

2.3. ...

2.4. Pro každou možnost  rozdělení  spočítej  hodnotu  funkce  gain podle vztahu 
(13)  a  vyber  možnost  s  největší  hodnotou  jako  nejlepší.  Podle  tohoto 
rozdělení množinu rozděl.

2.5. ...

 2.2.1.4 Konkrétní hodnoty pro příklad

Pro názornost si spočítejme některé hodnoty funkcí info a gain pro náš příklad:

Informace celé trénovací množiny je:

info[9,5]=− 9
14

log2
9

14
− 5

14
log2

5
14
≈0.940

Obdobně  spočítáme  všechny  hodnoty  info pro  podmnožiny  rozdělení  podle  vzhledu 
(Obrázek 2, varianta (a)):
info[2,3]=0,971
info[4,0]=0,0
info[3,2 ]=info [2,3]=0,971

Z těchto hodnot spočítáme zobecněnou verzi info takto:

info[2,3] , [4,0] ,[3,2]≈ 5
14

0,971 4
14

0,0 5
14

0,971≈0,694

Informační hodnotu vyčíslíme již snadno:
gain Vzhled ≈0,940−0,694≈0,247

Všechny hodnoty funkcí gain a info potřebné pro určení kvality prvního rozdělení dat jsou 
uvedené  v  Tabulce  3.  Zvýrazněna  je  nejvyšší  hodnota  funkce  gain a  tudíž  nejlepší 
rozdělení.
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Celá množina Rozdělení na podmnožiny

Ano Ne info Atribut 
rozdělení Ano Ne info Zobecněné 

info gain

9 5 0,940

Vzhled
2 3 0,971

4 0 0,000

3 2 0,971

0,694 0,247

Teplota
2 2 1,000

4 2 0,918

3 1 0,811

0,911 0,029

Vlhkost 3 4 0,985

6 1 0,592
0,788 0,152

Větrnost 6 2 0,811

3 3 1,000
0,892 0,048

Tabulka 2: Vyhodnocení informačního zisku pro všechny atributy.

Pokud budeme rekurzivně rozdělovat vzniklé množiny popsaným způsobem dál, získáme 
kompletní rozhodovací strom, který můžeme vidět na Obrázku 6.

 2.3 ID3

Metodu  konstrukce  rozhodovacích  stromů  TDIDT  vyvinul  a  postupně  zdokonaloval 
profesor Ross Quinlan z University of Sydney v Austrálii. Série jeho modifikací společně 
se základní metodou byla nazvána ID3 (Iterative Dichotomiser 3) a byla publikována v 
roce 1986 v [26].

Zmiňované modifikace řeší chování algoritmu v různých speciálních případech, jako je 
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Obrázek 6: Kompletní rozhodovací strom pro příklad „počasí“.



například  řešení  problémů  s  atributy  s  vysokým  počtem  hodnot,  jak  uvidíme  dále. 
Výsledný algoritmus je uveden na konci této kapitoly (viz Algoritmus 3).

 2.3.1 Atributy s vysokým počtem hodnot

Pokud vytváříme strom naší dosud popsanou metodou, narazíme na problém s atributy, 
které mají velký počet hodnot, a tudíž vytvářejí příliš rozvětvené stromy. Takový strom má 
pak sice malou hloubku, ale jeho velikost měřená počtem uzlů už není zdaleka tak malá. 
Extrémním  případem  atributu  s  velkým  počtem  hodnot  je  identifikační  číslo,  které 
jednoznačně určuje daný řádek. Podívejme se nyní, jaký informační zisk by mělo takovéto 
rozdělení u našeho příkladu o počasí s přidaným atributem Id, jak ukazuje Tabulka 4.

Id Vzhled Teplota Vlhkost Větrnost Hrát golf

1 Zataženo Vysoká Normální Bezvětří Ano

2 Zataženo Střední Vysoká Vítr Ano

3 Zataženo Nízká Normální Vítr Ano

4 Zataženo Vysoká Vysoká Bezvětří Ano

5 Deštivo Střední Normální Bezvětří Ano

6 Deštivo Nízká Normální Vítr Ne

7 Deštivo Střední Vysoká Vítr Ne

8 Deštivo Nízká Normální Bezvětří Ano

9 Deštivo Střední Vysoká Bezvětří Ano

10 Slunečno Střední Normální Vítr Ano

11 Slunečno Vysoká Vysoká Vítr Ne

12 Slunečno Nízká Normální Bezvětří Ano

13 Slunečno Střední Vysoká Bezvětří Ne

14 Slunečno Vysoká Vysoká Bezvětří Ne

Tabulka 3: Příklad „počasí“ s přidaným identifikačním atributem.

Informace rozdělení podle atributu Id bude rovna:

info[1,0] ,[1,0] ,... [0,1]= 1
14

info [1,0] 1
14

info[1,0]... 1
14

info[0,1]

Protože platí
info[1,0]=info [0,1]=0 ,

výsledná informace bude rovna nule.

Informační zisk tedy bude:
gain  Id =info[9,5]−info [1,0] ,[1,0 ] , ...[0,1]=0,940−0,0=0,940

Při porovnání s hodnotami informačního zisku pro ostatní atributy podle  Tabulky  3 jasně 
vidíme, že atribut Id bude s velkým náskokem nejlepším možným rozdělením. Strom by po 
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tomto rozdělení  vypadal jako na Obrázku 7.

Rozdělení  podle  identifikačního  čísla  určitě  není  dobrým  rozdělením  už  proto,  že 
identifikační  atribut  není  v  žádném logickém vztahu  s  výslednou  třídou.  Pro  pozdější 
klasifikaci nových dat je takto vzniklý rozhodovací strom naprosto nepoužitelný.

Řešením tohoto problému by bylo ruční předzpracování dat, ve kterém bychom takovéto 
sloupce eliminovali. To ovšem v některých případech není tak jednoduché, protože fakt, že 
sloupec má vysoký počet hodnot a že není ve vztahu s výslednou třídou, není vždy zřejmý. 
Používá se tedy jiná metoda, metoda poměru informačního zisku (gain ratio).

Tato metoda je založena na myšlence, že počet a velikost podmnožin vzniklých rozdělením 
bude započítán do hodnocení kvality rozdělení. Na vyjádření kvality rozdělení se místo 
funkce gain použije funkce gain ratio, kterou vyčíslíme následovně:

gain ratio rozdělení = gain  rozdělení
info[X 1, X 2, ... X k ]

kde Xj je počet vzorů v j-té podmnožině vzniklé rozdělením (rozdělení tedy vytváří celkem 
k podmnožin).  Funkce  info,  která  se  nachází  ve  jmenovateli  výrazu,  je  naší  normální 
(nikoliv  zobecněnou)  funkcí  info,  ale  pro  přehlednost  ji  budeme  v  tomto  konkrétním 
případě použití označovat jako split info.

Tabulka  4 ukazuje hodnoty  gain ratio a hodnoty vedoucí k jejímu výpočtu pro všechny 
atributy. Opět jsou zvýrazněny nejlepší hodnoty. Vidíme, že náskok atributu Id sice zůstal, 
ale výrazně se zmenšil, protože jeho hodnota split info je oproti ostatním atributům velmi 
vysoká.

Atribut 
rozdělení gain split info gain ratio

Vzhled 0,247 info([5,4,5]) 1,577 0,156

Teplota 0,029 info([4,6,4]) 1,556 0,019

Vlhkost 0,152 info([7,7]) 1,000 0,152

Větrnost 0,048 info([8,6]) 0,985 0,049

Id 0,940 info([1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]) 3,807 0,247

Tabulka 4: Hodnoty gain ratio pro příklad z Tabulky 3.
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Obrázek 7: Rozdělení množiny dle identifikačního atributu Id.
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Modifikace základní metody pomocí  gain ratio na druhou stranu občas příliš  preferuje 
atributy s malým počtem hodnot. Aby se tomu zabránilo, používá se doplňující podmínky, 
že zvolený nejlepší atribut rozdělení musí mít alespoň průměrnou hodnotu informačního 
zisku, tedy alespoň průměrnou hodnotu funkce gain mezi ostatními atributy.

Výsledný algoritmus ID3 je v podstatných bodech uveden níže jako Algoritmus 3. Kroky, 
které zde nejsou uvedeny, jsou opět stejné jako v obecném Algoritmu 1.

Algoritmus 3 - ID3

2.2. Každý  kategoriální  atribut,  který  nabývá  v  dané  množině  alespoň  dvou 
různých hodnot, označ za jednu možnost rozdělení množiny.

2.3. ...

2.4. Pro každou možnost  rozdělení  spočítej  hodnotu  funkce  gain podle vztahu 
(13) a hodnotu  gain ratio  podle vztahu (21).  Spočítej  průměrnou hodnotu 
gain a označ ji jako avg gain. Vyber možnost rozdělení s největší hodnotou 
gain  ratio mezi  takovými  možnostmi,  které  mají  hodnotu  gain větší  než 
avg gain. Toto rozdělení označ za nejlepší a podle něj množinu rozděl.

2.5. ...

 2.4 C4.5

Algoritmus C4.5 byl také vyvinut profesorem Quinlanem a byl publikován v roce 1993 v 
[27]. Jedná se o následníka metody ID3, kterou obohacuje o mnohá užitečná vylepšení. 
Díky  nim  se  stal  i  úspěšným  algoritmem  na  komerčním  poli.  Přidává  k  ID3  práci  s 
numerickými atributy, chybějícími hodnotami, šumem dat, metody prořezávání stromů a 
další.

 2.4.1 Numerické atributy

Dosud jsme se zajímali o rozdělování dat pouze podle kategoriálních atributů. Vybrali jsme 
jeden rozdělující atribut a data jsme jednoduše rozdělili tak, že každé zastoupené hodnotě 
atributu  odpovídala  jedna  větev.  To  ale  v  případě  numerických  atributů  udělat  nelze, 
protože  bychom  získali  příliš  rozvětvené  stromy  a  vypovídající  hodnota  rozdělení  by 
nebyla valná. Chceme proto najít mechanismus, který by nám umožňoval rozdělovat data 
podle toho, do kterého intervalu daný číselný atribut padne.

Pro zjednodušení našeho úkolu budeme uvažovat rozdělení pouze na dva intervaly, tedy 
rozdělení dle jedné číselné hodnoty (pivota) k, kde v jedné skupině budou všechny vzory s 
hodnotou menší než  k a v druhé s hodnotou větší nebo rovnou  k. Za příklad nám bude 
sloužit  modifikace  našich  dat  o  počasí,  kde  jsme  z  atributu  Teplota  udělali  atribut 
numerický, jak ukazuje Tabulka 5 převzatá z [32].
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Vzhled Teplota Vlhkost Větrnost Hrát golf

Zataženo 64 Normální Vítr Ano

Deštivo 65 Normální Vítr Ne

Deštivo 68 Normální Bezvětří Ano

Slunečno 69 Normální Bezvětří Ano

Zataženo 70 Vysoká Vítr Ano

Slunečno 71 Vysoká Bezvětří Ne

Deštivo 72 Vysoká Vítr Ne

Deštivo 72 Normální Bezvětří Ano

Slunečno 75 Normální Vítr Ano

Deštivo 75 Vysoká Bezvětří Ano

Slunečno 80 Vysoká Vítr Ne

Zataženo 81 Vysoká Bezvětří Ano

Zataženo 83 Normální Bezvětří Ano

Slunečno 85 Vysoká Bezvětří Ne

Tabulka 5: Modifikace příkladu „počasí“ numerickým atributem.

Pokud  nyní  zvolíme  jednu  hodnotu  pivota,  budeme  schopni  spočítat  informační  zisk 
rozdělení  stejným  způsobem  jako  u  kategoriálních  atributů.  Vyhodnocení  nejlepšího 
způsobu rozdělení algoritmu C4.5 tedy zůstává shodné s algoritmem ID3 (viz krok 2.4, 
Algoritmus 3). Například zvolme za pivota číslo 72. Rozdělení dat bude vypadat jako na 
Obrázku 8.

Pro dané rozdělení spočítejme informační zisk:

20

Obrázek 8: Rozdělení dat podle pivota 72.



gain Teplota , 72=info[9, 5]−info[4, 2] ,[5,3 ]=

=info[9, 5]−614 info[4, 2]8
14 info[5, 3]

Hodnota vyjde nakonec 0,0013 a je samozřejmě možné počítat i gain ratio.

Máme  tedy  prostředek  jak  mezi  sebou  porovnávat  způsoby  rozdělení  numerických  i 
kategoriálních  atributů.  K  hotovému  algoritmu  nám  už  zbývá  jen  umět  najít  všechny 
možné  způsoby  rozdělení  numerických  dat,  tedy  všechny  potenciální  pivoty.  Pokud 
vezmeme za kandidáty na pivoty všechny zastoupené hodnoty (vyjma nejmenší, která by 
vedla k vytvoření prázdné podmnožiny v rozdělení), algoritmus bude fungovat, ale nebude 
příliš efektivní. Lepší bude najít jenom významné hodnoty a jen ty označit za kandidáty na 
pivoty.

Významnými hodnotami pro nás budou jen ty hodnoty, v kterých se mění výsledná třída 
(v anglické literatuře jsou tyto hodnoty označovány slovem breakpoint – tedy bod zvratu). 
Jiné nemá cenu uvažovat. Z Tabulky 5 je zřejmé, že se bude jednat o hodnoty:
65,68,71,72,75,80,81,85
U hodnot, které jsou mezi daty obsaženy vícekrát (72 a 75), není významnost tak zřejmá na 
první pohled. Zde je nutné si uvědomit, že rozdělení podle nich dává jiný poměr tříd ve 
vzniklých podmnožinách než u jejich sousedních hodnot.

Výsledný  algoritmus  C4.5  s  numerickými  atributy  je  uveden  níže  jako  Algoritmus  4. 
Kroky, které zde nejsou uvedeny, jsou stejné jako v obecném algoritmu (viz Algoritmus 1).

Algoritmus 4 - C4.5

2.2. Každý  kategoriální  atribut,  který  nabývá  v  dané  množině  alespoň  dvou 
různých hodnot, označ za jednu možnost rozdělení množiny. (Toto je shodné 
s algoritmem ID3.)

Pro všechny numerické atributy najdi všechny body změny třídy (například 
postupným procházením všech hodnot v pořadí od nejmenšího k největšímu a 
testováním změny třídy). Každá dvojice atributu s jeho bodem změny třídy 
tvoří další možnost rozdělení množiny.

2.3. ...

2.4. Zde  je  možné  použít  výběr  nejlepšího  rozdělení  pomocí  hodnoty  gain  z 
algoritmu TDIDT (viz Algoritmus 2) či pomocí  gain ratio, jak je uvedeno u 
metody ID3 (viz Algoritmus 3).

2.5. …

V publikaci [32] se u numerických atributů volí rozdělení na skupiny menší a větší než k, 
přičemž  k se  volí  tak,  aby  nenastávala  nikdy  rovnost  se  zastoupenými  hodnotami. 
Například v našem příkladě, kdy jsme za pivota zvolili 72, by ekvivalentní řešení podle 
[32] znamenalo zvolit 71,5. Toto řešení má ale nevýhodu při implementaci, neboť musíme 
být schopni takové k najít. Obvykle to znamená, že musíme umět mezi dvěma sousedními 
hodnotami určit  hodnotu mezilehlou.  To u reálných čísel  jednoduše  umíme,  ale  pokud 
chceme  využít  ideu  numerického  rozdělování  i  na  jiná  data  (např.  datum  či  textový 
řetězec), nemusí být určení vhodného k triviální. Pokud zvolíme rozdělení na menší a větší 
nebo rovno k, nemáme s hledáním k žádný problém.
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Mezi numerickými a kategoriálními atributy existuje jeden základní rozdíl a to ten, že na 
každé cestě od kořene k listu se daný kategoriální atribut objeví maximálně jednou, čímž 
se jeho informační hodnota zcela vyčerpá, zatímco numerický atribut se na této cestě může 
objevit vícekrát. Často tak vznikají dlouhé řetězce binárních numerických větvení dle téhož 
atributu,  než se  tento atribut  vyčerpá.  Abychom tomu zabránili,  můžeme slučovat  více 
takových větvení do jednoho s větším stupněm větvení. Jinou metodou je pak diskretizace 
numerických atributů, čímž se vlastně z numerického atributu stane kategoriální.

 2.4.2 Chybějící hodnoty

V reálných datech občas nastane situace, že v nějakém vzoru chybí  hodnota některého 
atributu. Pokud se nechceme smířit s prostým odstraněním takovýchto vzorů z našich dat, 
musíme s nimi zacházet speciálním způsobem. Nejprve si uvědomme, že budeme muset 
vyřešit  dva  problémy,  jeden  při  konstrukci  stromu  (pokud  chybí  hodnoty  v  trénovací 
množině) a druhý při  klasifikaci dat již vytvořeným stromem (pokud chybí  hodnoty v  
klasifikovaných datech). Oba dva problémy vyřešíme nezávisle na sobě. Klasifikaci dat 
s chybějícími hodnotami budeme umět provádět jakýmkoliv rozhodovacím stromem, tedy 
nikoliv nějakou speciální modifikací stromu pro takto poničená data.

 2.4.2.1 Chybějící hodnoty při konstrukci stromu

Jednou možností  je  brát  chybějící  hodnotu jako další  možnou hodnotu atributu  a  tedy 
vytvořit pro ni při rozdělení samostatnou větev. To ovšem není příliš vhodné, pokud není 
sám o sobě pro data důležitý fakt, že daná hodnota chybí. V případě, že až na chybějící 
hodnotu by měla data stejný charakter, by také mohly zbytečně vznikat velmi podobné 
paralelní podstromy, jeden pro data s chybějící hodnotou a jeden pro ostatní.

Druhá metoda je o poznání dokonalejší. Každému vzoru přiřadíme váhu, reálné číslo, které 
na začátku inicializujeme na hodnotu 1. Toto číslo bude vyjadřovat poměrnou část vzoru, 
takže budeme schopni jeden vzor rozdělit mezi více množin. Technicky provedeme toto 
rozdělení  vzoru  tak,  že  vytvoříme  více  jeho  kopií  a  nastavíme  jim  váhu  rozdělením 
původní  váhy  vzoru.  Pokud  se  nyní  při  vytváření  stromu  dostaneme  do  situace,  že 
rozdělujeme data podle atributu, jehož hodnota v některém vzoru chybí, pak tento vzor 
rozdělíme do všech větví stromu úměrně počtům ostatních vzorů v těchto větvích.

Když  počítáme  kvalitu  rozdělení  (funkci  gain apod.),  vycházíme  pochopitelně  jen  ze 
vzorů, ve kterých hodnota zkoumaného atributu nechybí. Tyto vzory už ale mohou mít 
váhu menší než jedna, tudíž musíme při počítání brát místo počtu vzorů součet jejich vah.

 2.4.2.2 Chybějící hodnoty při klasifikaci dat

Stojíme před situací, kdy máme daný rozhodovací strom a data ke klasifikaci. Musíme tedy 
vycházet  z  toho,  jak  tento strom vypadá.  Pokud má pro chybějící  hodnoty samostatné 
větve,  klasifikaci  provedeme  bez  problémů.  Pokud  ale  máme  před  sebou  klasické 
rozvětvení, které s chybějící hodnotou nepočítá, musíme najít způsob, jak s tím naložit.

První a jednodušší možností je zvolit pro vzor s chybějící hodnotou takovou větev, do které 
padne většina ostatních klasifikovaných vzorů. Druhá možnost vyžaduje opět přidání váhy 
ke  vzoru  (viz  výše),  takže  můžeme jeden  vzor  rozdělit  mezi  všechny možné  větve  v 
takovém poměru jako jsou počty ostatních klasifikovaných vzorů. Touto metodou se nám 
jeden  vzor  dostane  do  více  listů  stromu  a  my  můžeme  snadno  podle  váhy  vzoru 
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vyhodnotit, do které třídy patří nejvíce. Případně pro nás může být rozdělení vzoru mezi 
jednotlivé třídy rovnou kýženým výsledkem klasifikace.

 2.4.3 Vyhodnocování chyby rozhodovacího stromu

 2.4.3.1 Naměřený a skutečný faktor chyby

Vyhodnocování  chyby je  důležitou součástí  tvorby všech prediktivních a klasifikačních 
nástrojů. C4.5 definuje svůj způsob odhadu chyby a používá ho při prořezávání výsledného 
stromu (viz níže).

Předpokládejme, že jsme zkonstruovali rozhodovací strom nad množinou vzorů a máme 
k dispozici další, dosud nepoužitou, oklasifikovanou množinu vzorů  S  velikosti N. Když 
budeme tuto množinu stromem klasifikovat, můžeme určit, v kolika případech se strom 
zmýlil. Označme počet takových případů E. Hodnotu výrazu

f = E
N

označme za naměřený faktor chyby stromu. Nás ale zajímá skutečný faktor chyby q, který 
je průměrem faktoru chyby f přes všechny možné množiny S. Skutečný faktor chyby q je 
tedy nezávislý na výběru množiny S.

Získat přesnou hodnotu q není možné. Můžeme ale získat interval, v jakém se q s jistou 
pravděpodobností  nachází.  Tato  pravděpodobnost  se  obvykle  nazývá  spolehlivostí  
(confidence), čehož se budeme držet i v následujícím textu. Uvnitř tohoto intervalu bude 
ležet naměřený chybový faktor f. Čím větší bude množina S, tím spíše se bude f  blížit q, 
protože  větší  množina  lépe  reprezentuje  univerzum.  Například  pokud  máme  velikost 
množiny  N = 1000 a  E = 750,  platí  f  = 0,75 a se spolehlivostí 80% leží q v intervalu 
[0,732; 0,767]. Když budeme uvažovat N = 100 a E = 75, dostaneme opět f = 0,75, ale se 
spolehlivostí 80% bude interval pro  q roven [0,691; 0,801], tedy bude podle očekávání 
výrazně větší než v prvním případě.

Výpočet intervalu pro skutečný faktor chyby q se opírá o teorii pravděpodobnosti a o fakt, 
že  naměřený  chybový  faktor  f je  náhodnou  veličinou  s  normálním  rozložením. 
V následujícím textu naznačíme odvození požadovaného vzorce pro meze intervalu.

Nechť X je náhodná proměnná se středem 0. Pak platí
pr [−z≤X≤z ]=c ,

kde pr značí pravděpodobnost výrazu v hranatých závorkách a z je libovolné reálné číslo. 
Pro naše potřeby bychom chtěli pro zadanou spolehlivost c umět vypočítat meze intervalu, 
tedy  číslo  z.  Tento  výpočet  zde  nebudeme  odvozovat.  Běžně  se  používá  tabulkových 
hodnot  z a  potřebné mezilehlé  hodnoty se  určují  pomocí  lineární  interpolace.  Vybrané 
hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 6. V některých publikacích se jako spolehlivost označuje 
pr [X z ] a  nikoliv  pr [−z≤X≤z ] ,  proto  Tabulka  6 uvádí  hodnoty  z pro obě  pojetí 

spolehlivosti.

23

(24)

(23)



pr [Xz ] pr [−z≤X≤ z ] z

0,10% 99,80% 3,09

0,50% 99,00% 2,58

1,00% 98,00% 2,33

5,00% 90,00% 1,65

10,00% 80,00% 1,28

20,00% 60,00% 0,84

25,00% 50,00% 0,69

40,00% 20,00% 0,25

Tabulka 6: Normální rozložení.

Pro naše účely potřebujeme získat z veličin  q a  f náhodnou proměnnou se středem 0. Po 
vydělení standardní odchylkou zohledňující velikost množiny S získáváme vztah:

pr [−z≤ f −q
q1−q/N

≤z ]=c

Úpravou výrazu dospějeme k výsledku:

q1,2=
f  z 2

2N
±z  f

N
− f 2

N
 z 2

4N2

1 z2

N

,

kde q1 a q2 jsou dolní a horní mez intervalu pro q.

Pro potřeby dalšího textu označme horní mez intervalu q2 jako výsledek funkce Uc(E, N), 
kde c je spolehlivost, E je počet špatně klasifikovaných vzorů a N je celkový počet vzorů. 
Je třeba si uvědomit, že z těchto proměnných jsme schopni určit z i f, takže jsme schopni 
tuto funkci vyčíslit dle uvedeného vztahu (26).

Algoritmus C4.5 standardně používá c = 25% ve významu pr[X > z], tedy z = 0,69. Tuto 
hodnotu  ale  může  být  v  některých  případech  užitečné  modifikovat,  jak  uvidíme  v 
experimentální části práce.

 2.4.3.2 Křížová validace

Metoda křížové validace je obecnou validační metodou všech klasifikačních či predikčních 
metod  dobývání  znalostí.  Zde  uvedený  postup  je  tedy  možno  použít  i  mimo  oblast 
rozhodovacích stromů.

Na začátku předchozí kapitoly jsme předpokládali existenci množiny S, která obsahovala 
klasifikované vzory a  nebyla  použita pro konstrukci  rozhodovacího stromu. V praxi  je 
získání  této  množiny  problémem,  neboť  datové  zdroje  jsou  často  omezeny  a  navíc 
potřebujeme použít co nejvíce vzorů k samotné konstrukci stromu. Problém se řeší tak, že 
klasifikovaná data rozdělíme náhodně na dvě části, z nichž jednu použijeme pro konstrukci 
(trénovací množina) a druhou pro určení chybového faktoru (validační množina). Tento 
postup nese riziko, že vzniklé podmnožiny nebudou dobře reprezentovat celou množinu. 
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Částečně se proti tomu můžeme bránit tím, že rozdělíme data tak, aby byly všechny třídy 
zastoupeny v obou podmnožinách i v celé množině ve stejném poměru.

Jediná aplikace tohoto postupu, tedy jediná konstrukce stromu a jediná validace, nepřináší 
zpravidla  spolehlivé výsledky.  Dalším krokem tedy je  otočit  role  trénovací  a  validační 
množiny a provést konstrukci i validaci znovu. Průměr takto vzniklých chybových faktorů 
již vypovídá lépe o skutečné chybě rozhodovacích stromů, jaké můžeme dosáhnout nad 
danými daty.

Praxe  však  ukazuje,  že  pro  konstrukci  stromu  je  potřeba  použít  více  vzorů  než  pro 
testování. Z tohoto důvodu se data rozdělují obvykle na nejméně tři podmnožiny, z nichž 
se v každém kroku použije jedna množina na validaci a zbylé na konstrukci. Tento postup 
se nazývá křížovou validací (cross validation). Křížová validace řádu k (k-násobná křížová 
validace) tedy rozdělí dostupná data na k podmnožin a provede celkem k konstrukcí stromu 
a validací. Průměr všech k chybových faktorů reprezentuje celkovou chybu rozhodovacích 
stromů nad daty.  Rozdělování  do množin provádíme náhodně a  je  vhodné použít  výše 
zmíněné stejné poměrné zastoupení tříd v podmnožinách.

Standardní  postup  validace  jakékoliv  predikční  či  klasifikační  metody  je  desetkrát 
aplikovaná  křížová  validace  řádu  deset.  Tedy  deset  různých  rozdělení  a  pod  každým 
rozdělením  deset  konstrukcí  a  validací.  Je  zřejmé,  že  tento  postup  má  velmi  vysoké 
požadavky na výpočetní kapacitu.

Algoritmus k-násobné křížové validace je pro shrnutí uveden zde:

Algoritmus 5 - Křížová validace

1. Rozděl všechna data se známou třídou do k podmnožin S1, ...S k  tak, aby velikosti 
těchto množin byly pokud možno stejné a rozložení tříd v podmnožinách bylo co 
nejbližší rozdělení tříd v celé množině.

2. Pro i = 1 … k proveď následující kroky:

2.1. Nad množinou S 1∪S2 ...∪S k ∖S i  zkonstruuj rozhodovací strom.

2.2. Rozhodovací strom otestuj na množině S i  a spočítej chybový faktor fi podle 
vztahu (23).

3. Z  hodnot  fi spočítej  průměrný  chybový  faktor  f,  který  již  dobře  reprezentuje 
chybovost použitého klasifikačního modelu.

 2.4.4 Prořezávání

Rozhodovací  stromy  často  trpí  takzvanou  přeučeností.  To  znamená,  že  jsou  příliš 
adaptované  na  konkrétní  množinu  dat  (na  trénovací  množinu)  a  vykazují  pak  malou 
schopnost klasifikovat správně jiná data. Pro ilustraci tohoto jevu viz Obrázek 9 převzatý 
z [1]. Menší a jednodušší stromy obvykle dosahují menšího chybového faktoru, i když je 
v nich  uloženo  méně  informace.  Z  tohoto  důvodu  se  často  používá  tzv.  prořezávání 
(pruning), tedy proces, kterým se zmenšuje počet uzlů stromu.
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Existují  dvě principiálně odlišné techniky prořezávání.  Technika prořezávání  stromu už 
během konstrukce se nazývá  dopředné prořezávání  (prepruning, forward pruning) a není 
zdaleka  tak  používaná  jako  zpětné  prořezávání (postpruning,  backward  pruning),  které 
prořezává již  zkonstruovaný strom. Důvod je  ten,  že při  zpětném prořezávání máme k 
dispozici  mnohem  více  informace,  ze  které  můžeme  vhodné  prořezání  určit.  Dále  se 
budeme zabývat jen zpětným prořezáváním.

Pro prořezávání máme k dispozici dvě operace:

1. Nahrazení podstromu listem (subtree replacement)

2. Povýšení podstromu směrem ke kořeni (subtree raising)

Obě operace jsou zobrazeny na  Obrázcích  10 a  11. Při operaci nahrazení se výsledným 
listem  stane  sjednocení  všech  listů  původního  podstromu  pod  uzlem  B.  Při  operaci 
povýšení  se  vypustí  uzel  B a do podstromu uzlu C se  tak dostanou nové vzory,  které 
původně patřily uzlům sousedícím s C.
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Obrázek 9: Závislost faktoru chyby na hloubce stromu a nalezení ideálního bodu prořezání.

Obrázek 10: Nahrazení podstromu listem.



Celý algoritmus prořezávání postupuje od listů směrem ke kořeni přes všechny uzly a v 
každém uzlu buď ponechá stávající podobu stromu nebo provede jednu z prořezávacích 
operací. K rozhodnutí mezi těmito možnostmi použijeme právě horní odhad na skutečný 
chybový faktor, tedy  hodnotu funkce U c E , N  , jak byla definována výše.

Představme si situaci na Obrázku 12, kde je znázorněn výřez stromu při provádění jednoho 
kroku prořezávacího algoritmu. Podstromy  T1 až  Tk jsou již prořezané. Množinu vzorů 
reprezentovanou v celém podstromu uzlu  A označme jako S. Nejvíce zastoupenou třídou 
v S budiž C. Největší podstrom mezi  T1 až Tk budiž Tf.

Dále označme jako  E počet špatně klasifikovaných vzorů v celém podstromu  A,  Ef jako 
počet špatně klasifikovaných vzorů v Tf a EC jako počet vzorů v S nepatřících do Cj.

Nyní  vypočítáme následující  hodnoty pro jistou  spolehlivost  (pro C4.5 standardně c  = 
25%):

1. U c E ,∣S∣

2. U c EC ,∣S∣

3. U c E f ,∣S∣
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Obrázek 12: Výřez stromu pro jeden krok prořezávacího algoritmu.

Obrázek 11: Povýšení podstromu směrem ke kořeni stromu.



Zjistíme, která z hodnot je nejmenší a podle toho provedeme odpovídající akci:

1. Ponecháme A beze změny.

2. Nahradíme A listem ohodnoceným třídou C.

3. Povýšíme Tf na místo A.

 2.5 CART

CART (Classification And Regression Trees)  je opět  metoda konstrukce rozhodovacích 
stromů založená na obecném algoritmu „Rozděl a panuj“ (viz Algoritmus 1). Publikoval ji 
Breiman a kolektiv v roce 1984 (viz [4]). Tento text vychází převážně z popisu algoritmu 
uvedeného v [19]. Jak z názvu vyplývá, CART zahrnuje nejenom stromy pro klasifikaci, 
ale i regresní stromy sloužící pro predikci spojité proměnné. Těmi se zde ale nebudeme 
zabývat.

Rozdíly  mezi  konstrukcí  rozhodovacích  stromů  CART  a  linií  algoritmů  ID3  a  C4.5 
spočívají především ve struktuře stromu, v počítání kriteria kvality rozdělení, v technice 
prořezávání a ve způsobu nakládání s chybějícími hodnotami. Všechny tyto podrobnosti 
metody CART zde uvádět nebudeme a omezíme se pouze na základní algoritmus.

Stromy CART jsou  čistě  binární.  Přináší  to  výhodu,  že  není  potřeba  řešit  postihování 
vysokého stupně větvení  (viz  technika  gain ratio algoritmu ID3).  Na druhou stranu je 
vzniklý strom obvykle rozměrnější a hůře interpretovatelný.

Jako  kritérium kvality  rozdělení  CART používá  takzvaný  Gini  index (diversity  index), 
který označíme následovně:
Gini [X 1 , X 2 , ... X m]

kde  Xi je počet vzorů v třídě  i. Pro dané rozdělení vzorů do množin spočítáme hodnotu 
Gini indexu takto:

Gini [X 1 , X 2 , ... X m]=1−∑
i=1

m

p i
2

p i=
X i

∑
j=1

m

X j

Člen  pi tedy  opět  značí  pravděpodobnost,  že  náhodně  vybraný  vzor  patří  do  třídy  i. 
V některých pramenech bývá udáván jiný vzorec pro výpočet Gini indexu:

Gini [X 1 , X 2 , ... X m]=∑
i≠ j

pi p j

Ukážeme zde, že jsou oba vzorce ekvivalentní:

∑
i , j

pi p j=∑
i

m

pi∑j

m

p j=∑i

m

pi 1=1

∑
i , j

pi p j=∑
i= j

pi p j∑
i≠ j

pi p j=∑
i

m

pi
2∑

i≠ j
pi p j

Z výše uvedeného je již zřejmé:
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1−∑
i

m

pi
2=∑

i≠ j
p i p j

Takto definované kriterium slouží pro vyhodnocení „čistoty“ jedné množiny vzorů. Pro 
vyhodnocení  kvality  celého  rozdělení  zavedeme  zobecněnou  variantu  Gini  indexu 
(obdobně jsme postupovali u algoritmu TDIDT a funkce info) a to následovně:
Gini [X 1 , ... X m] ,[Y 1 , ... Y m]= pL Gini [X 1 , ... X m] pR Gini [Y 1 , ...Y m]

pL=
∑
i=1

m

X i

∑
i=1

m

X iY i

, pR=
∑
i=1

m

Y i

∑
i=1

m

X iY i

Význam jednotlivých členů je následující:

Xi, Yi … počet vzorů patřících do třídy i v levé (pravé) větvi rozdělení
pL, pR  … pravděpodobnost,  že  náhodně  vybraný  vzor  je  v  levé  (pravé)  větvi  
rozdělení

Nyní platí, že čím menší je zobecněný Gini index daného rozdělení, tím je toto rozdělení 
lepší. Jelikož se jedná pouze o binární stromy, budeme za potenciální rozdělení uvažovat 
rozdělení těchto dvou typů:

• A = k a A ≠ k pro kategoriální atribut A
• A < X a A ≥ k pro numerický atribut A

Způsob nalezení všech hodnot numerického atributu, které má smysl považovat za hraniční 
body rozdělení, je stejný jako u metody C4.5 popsaný výše.

Významné body algoritmu konstrukce CART rozhodovacího stromu jsou shrnuty níže jako 
Algoritmus 6. Neuvedené kroky jsou stejné jako v obecném Algoritmu 1.

Algoritmus 6 - CART

2.2. Každou uspořádanou dvojici (kategoriální atribut A, hodnota k) takovou, že 
podmnožiny odpovídající predikátům A = k a  A ≠ k jsou neprázdné, vezmi za 
jedno potenciální rozdělení množiny.

Najdi  potenciální  body  rozdělení  pro  numerické  atributy  (viz  krok  2.2, 
Algoritmus 4 - C4.5).

2.3. ...

2.4. Pro  každé  nalezené  potenciální  rozdělení  urči  hodnotu  zobecněného  Gini  
indexu podle  vzorce  (32).  Rozdělení  s  nejmenší  touto  hodnotou  označ za 
nejlepší a podle něj data rozděl.

2.5. …
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 3 Klastrování
Klastrování je úlohou dobývání znalostí, jejímž cílem je nalézt v množině objektů takové 
podmnožiny, které budou obsahovat objekty sobě navzájem podobné a zároveň se lišící od 
objektů v jiných nalezených podmnožinách. Podmnožinám s těmito vlastnostmi říkáme 
klastry neboli shluky. Shluky jsou obvykle disjunktní podmnožiny pokrývající zcela danou 
množinu objektů, ale je možné definovat shluky jako překrývající se podmnožiny, v nichž 
mají  objekty různý stupeň příslušnosti.  S  touto  definicí  shluku pracuje  takzvané  fuzzy 
klastrování.

 3.1 Vzdálenost objektů

Klíčovou otázkou klastrování je definovat podobnost objektů. Objektem pro nás bude opět 
uspořádaná n-tice. Pokud se jedná o číselné atributy a objekt je tudíž vektor z prostoru ℝn , 
je  definice  podobnosti  poměrně  snadná  (viz  dále).  V  případě,  že  má  objekt  nějaké 
kategoriální atributy, nelze navrhnout univerzální recept na určování podobnosti a je nutné 
postupovat při každé aplikaci speciálně.

Dále se budeme zabývat již jen objekty, které jsou vektory reálných čísel. Podobnost dvou 
objektů  zde  definujme jako  jako  převrácenou  hodnotu  jejich  vzdálenosti.  Tedy čím je 
vzdálenost mezi objekty menší, tím jsou si objekty podobnější. Pro vyjádření vzdálenosti 
mezi vektory x a y můžeme použít jednu z následujících definic:

Eukleidovská vzdálenost: d E x , y =∑i=1

n

x i− yi
2

Hammingova vzdálenost: d H x , y=∑
i=1

n

∣x i− y i∣

Čebyševova vzdálenost: d C x , y =maxi=1..n∣x i− y i∣

Eukleidovská vzdálenost  je  pro naše chápání nejpřirozenější,  ale  někdy je  z charakteru 
objektů vhodnější zvolit jinou variantu.

Pro klastrování je obvykle vhodné všechny vektory ve všech rozměrech normalizovat na 
stejný rozptyl, aby nenastala situace, kdy rozdíly v jednom rozměru budou natolik veliké, 
že se ostatní rozměry vůbec neprojeví.

 3.2 Vzdálenost shluků

Pro některé klastrovací algoritmy budeme muset umět určit  i  vzdálenost celých shluků 
objektů. Zde se opět nabízí více možných metod vyčíslení (shluky jsou označeny U a V): 

Metoda nejbližšího souseda: DU ,V =minx∈U , y∈V d x , y

Metoda nejvzdálenějšího souseda: D U ,V =max x∈U , y∈V d  x , y
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Metoda průměrné vzdálenosti: D U ,V = 1
∣U∣∣V∣∑x∈U

∑
y∈V

d x , y 

Metoda centroidů: D U ,V =d  x , y  , kde x a y jsou 
centroidy shluků (viz dále) U a V.

Zde  si  uvědomme,  že  jeden  objekt  je  speciálním  případem  shluku  (jednoprvková 
podmnožina),  a  umíme  tedy  určit  i  vzdálenost  mezi  shlukem  a  jediným  objektem. 
Používaná vzdálenost objektů d(x,y) může být libovolná z výše definovaných vzdáleností.

Výše zmíněný centroid  představuje  střed shluku jako vektor,  který  je  průměrem všech 
vektorů shluku. Vektor c je centroidem shluku U, právě když platí:

∀ i∈[1..n ]: ci=
1

∣U ∣∑x∈U
x i

 3.3 Algoritmus hierarchického shlukování

Klastrovací algoritmus hierarchického shlukování (Fisher a kolektiv, 1992, [10]) postupuje 
od jednotlivých objektů, které postupně sdružuje do čím dál tím větších shluků. Je také 
znám pod názvem aglomerační algoritmus. Princip algoritmu je následující:

Algoritmus 7 - Hierarchické shlukování

1. Každý objekt zařaď do samostatného shluku.

2. Spočítej všechny vzdálenosti mezi shluky.

3. Dokud není splněna koncová podmínka:

3.1. Najdi dva nejbližší shluky a spoj je do jediného.

3.2. Spočítej vzdálenosti od nového shluku ke všem ostatním shlukům.
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Obrázek 13: Vlevo: stav objektů před shlukováním. Vpravo: dendrogram - vývoj shlukovacího procesu.



Koncová podmínka tohoto algoritmu může být založena buď na maximální vzdálenosti, při 
které ještě chceme shluky slučovat, či na cílovém počtu shluků, kterého chceme dosáhnout. 
Optimální koncové podmínky ale nejsme obvykle schopni předem určit, což použití tohoto 
algoritmu značně omezuje.

Průběh algoritmu se  pro přehlednost  zachycuje  diagramem zvaným dendrogram,  jehož 
příklad  je  na  Obrázku  13.  Objekty  v  tomto  příkladu  mají  dvourozměrnou  povahu  a 
algoritmus používá při shlukování eukleidovskou vzdálenost.

 3.4 Metoda k-středů

Předchozí metoda klastrování byla striktně deterministická. Oproti tomu metoda k-středů 
(Duda a Hart, 1973, [7]) začíná náhodnou volbou, takže nemusí při více spuštěních dávat 
stejný výsledek. Metoda navíc vyžaduje určit na začátku procesu počet výsledných shluků 
(číslo k). Princip algoritmu je následující:

Algoritmus 8 - Metoda k-středů

1. Náhodně rozděl objekty do k shluků.

2. Dokud není splněna koncová podmínka:

2.1. Urči centroidy všech shluků (c1 .. ck).
2.2. Pro každý objekt x z množiny:

2.2.1. Urči vzdálenost d(x, ci) pro i = 1 … k.

2.2.2. Přesuň x do shluku k nejbližšímu centroidu.

Koncová podmínka je obvykle definována tak, že v posledním průchodu cyklem algoritmu 
již nedošlo k žádnému přesunu objektů mezi shluky. Po skončení procesu je každý shluk 
reprezentován svým centroidem.

Algoritmus  můžeme  modifikovat  tak,  že  na  začátku  prohlásíme  prvních  k objektů  za 
centroidy, čímž můžeme přeskočit první určování centroidů. Další modifikace spočívá v 
tom, že přepočítáváme centroidy ihned po přesunu objektu v bodě 2.2.2.

 3.5 QT klastrování

Tuto metodu publikoval Heyer a kolektiv v roce 1999 (viz [16]). Zkratka QT značí Quality 
Treshold,  což je míněno jako práh kvality shluků. Metoda nevyžaduje určit  na začátku 
procesu počet výsledných klastrů, ale maximální průměr shluků (dmax). Průměrem je zde 
největší  vzdálenost  mezi  libovolnými  objekty  shluku.  Základní  scénář  algoritmu  je 
následující:

Algoritmus 9 - QT klastrování

1. Utvoř  kandidáty na  shluky pro  každý objekt  x takto:  Vezmi  nejbližší  objekt  x, 
vezmi druhý nejbližší  objekt  x, atd.  Pokračuj  dokud nepřekročíš  průměr shluku 
dmax nebo dokud nevyčerpáš celou množinu.

2. Vyber kandidáta na shluk s největším počtem objektů a prohlaš ho za výsledný 
shluk.

3. Se zbylou množinou (mimo již výsledné shluky) opakuj postup od bodu 1, pokud je 
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tato množina neprázdná.

 3.6 Fuzzy klastrování metodou c-středů

Fuzzy  klastrování  (Bezdek,  1981,  [2];  tento  text  vychází  převážně  z  popisu  metody 
uvedené  v  [18])  nepoužívá  disjunktní  shluky  objektů,  ale  každému  objektu  přisuzuje 
stupeň  náležení  ke  shluku,  neboli  hodnotu  takzvané  členské  funkce.  Členskou  funkci 
objektu x shluku U označme pU(x). Obvykle je požadováno, aby platil následující vztah:

∀ x : ∑
∀U

pU  x=1

Centroid cU shluku U je definován jako vážený průměr všech objektů:

cU=
∑
∀ x

pU x 
m x

∑
∀ x

pU x 
m

Za  hodnotu  členské  funkce  objektu  x ke  shluku  U položme  převrácenou  hodnotu 
vzdálenosti objektu x od centroidu cU:

pU x =
1

d cU , x

Abychom  ale  dosáhli  požadované  vlastnosti  (vztah  (42)),  musíme  tuto  hodnotu 
normalizovat. Finální vztah vypadá následovně:

pU x =
1

∑
∀ shluk V  d cU , x

d cV , x 
1

m−1 , kde m > 1

Parametr  m (takzvaný  fuzzifier)  slouží  jako modifikátor  členské funkce  v  následujícím 
smyslu (pro detailnější vysvětlení viz [18]):

• Pokud je m = 2, pak hodnota členské funkce závisí lineárně na vzdálenosti objektu 
od centroidu.

• Pokud se m blíží k hodnotě 1, náleží body blíže centroidu příslušnému shluku více 
a se zvětšující se vzdáleností od centroidu hodnota členské funkce rychleji klesá.

Samotný  algoritmus  fuzzy  klastrování  metodou  c-středů  probíhá  obdobně  jako  výše 
zmíněná metoda k-středů. Na začátku je opět nutné určit požadovaný počet shluků, zde 
označovaný jako c. Algoritmus pracuje následovně:

Algoritmus 10 - Fuzzy klastrování

1. Nastav náhodně všechny stupně náležení pU(x).
2. Dokud není splněna koncová podmínka:

2.1. Urči všechny centroidy podle vztahu (43).

2.2. Přepočítej všechny koeficienty pU(x) podle vztahu (45).

Koncová  podmínka je  formulována  tak,  že  v  předchozím kroku nenastala  ve  stupních 
náležení celková změna větší  než určitá prahová hodnota, kterou stanovíme na začátku 
algoritmu.
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 3.7 Klasifikace podle nejbližšího souseda

Tato metoda má velmi blízko ke klastrování, ale je spíše metodou klasifikační. Používá se 
zejména  v  předběžné  analýze  dat  a  v  případech,  kdy  chceme  zařadit  nejednoznačně 
klasifikované  vzory po  aplikaci  jiné  klasifikační  či  klastrovací  metody.  V literatuře  se 
objevuje pod zkratkami NN (Nearest Neighbour) nebo NNR v různých obměnách již od 
padesátých let dvacátého století, viz [8][6].

Klasifikace, tedy zařazení neznámého vzoru do jedné z existujících tříd (klastrů), probíhá 
na základě znalosti  trénovací  množiny.  Nejjednodušší  varianta  metody (1-NNR) zařadí 
testovaný vzor do stejné třídy,  jaká je přiřazena nejbližšímu sousedovi.  Tedy takovému 
vzoru  z  trénovací  množiny,  ke  kterému  má  testovaný  vzor  nejmenší  vzdálenost 
v příznakovém prostoru. Varianta k-NNR určí k nejbližších sousedů a poté zařadí testovaný 
vzor  do  třídy,  ve  které  je  většina  z  těchto  k objektů.  Pro  názornost  jsou  obě  metody 
zachyceny na  Obrázku  14.  Ve znázorněném příkladu vidíme, že metoda 1-NNR zvolila 
zařazení  testovaného  objektu  mezi  třídu  čtverců,  zatímco  metoda  3-NNR  určila  třídu 
kruhů.

Parametr  k se  doporučuje  volit  spíše  menší  a  pokud  možno  tak,  abychom  vyloučili 
nerozhodné stavy,  kdy máme ve více  třídách stejný  počet  sousedů mezi  k nejbližšími. 
Například tedy pro dvě třídy volíme liché číslo. Se vzrůstajícím parametrem  k přestává 
záležet  na nejbližším okolí  testovaného vzorku a  při  volbě  k rovno velikosti  trénovací 
množiny klasifikujeme už jen podle velikosti jednotlivých tříd.

Metoda má veliké výpočetní a paměťové nároky,  neboť je pro každý testovaný vzorek 
nutné počítat vzdálenosti ke všem prvkům trénovací množiny. Můžeme aplikovat různé 
optimalizační postupy, kdy se například snažíme zmenšit testovací množinu na nejmenší 
možnou velikost při zachování přesnosti klasifikace.
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Obrázek 14: (a) - 1-NNR, (b) - 3-NNR. (Testovaný vzorek je kruh se symbolem '?'.) 



 4 Neuronové sítě
Umělé neuronové sítě se poprvé objevily v roce 1943, kdy Warren McCulloch a Walter 
Pitts vytvořili první matematický model biologického neuronu, který je základní buňkou 
nervové soustavy živých organismů. Tento model počítal s numerickými hodnotami -1, 0, 
1  a  jeho  autoři  ukázali,  že  je  jednoduchou  neuronovou  sítí  možné  v  principu  počítat 
libovolnou aritmetickou či  logickou funkci.  Myšlenkou se  inspirovali  mnozí  významní 
vědci a vývoj umělých neuronových sítí rychle postupoval.

 4.1 Formální neuron

Základem  umělé  neuronové  sítě  je  formální  neuron.  Jedná  se  o  uspořádanou  trojici
w ,b , f  , kde je význam jednotlivých členů následující:

• w∈ℝn - váhy vstupních hodnot

• b∈ℝ -  prahová  hodnota  neboli  bias  (tato  hodnota  se  v  některých  modelech 
nepoužívá)

• f :ℝℝ - přenosová funkce

Pro každý vstup z∈ℝn  má neuron svůj vnitřní potenciál  ∈ℝ  definovaný jako vážený 
součet vstupů zi s vahami wi (případně s přičtenou prahovou hodnotou b):

=∑
i=1

n

w i zib

Výstup  neuronu,  označme  jej  jako y∈ℝ ,  je  poté  hodnotou  přenosové  funkce  f nad 
potenciálem  :

y= f = f ∑
i=1

n

wi z ib

Pro názornost je model neuronu znázorněn na Obrázku 15.

Prahová hodnota bývá někdy definována jako další přidaná složka váhového vektoru w0 a 
ke vstupu se poté vždy pomyslně přidává složka z0 = 1.
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Obrázek 15: Model formálního neuronu.
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Pro přenosovou funkci f se používají například následující funkce:

• skoková funkce:

f x ={1, pro x≥0
0, pro x0

• saturovaná lineární funkce:

f x ={1, pro x≥0
x , pro0≤x1
0, pro x0

• sigmoidální funkce:

f x = 1
1e−x

• hyperbolický tangens:

f x =1−e− x

1e− x

Grafy těchto funkcí jsou na Obrázcích 16 až 19.
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Obrázek 16: Skoková funkce

Obrázek 17: Saturovaná lineární funkce

Obrázek 18: Sigmoidální funkce



 4.2 Neuronová síť

Neuronová  síť  je  množina  neuronů,  navzájem  propojených  synaptickými  vazbami 
ohodnocenými váhami  wi tak, že výstup jednoho neuronu navazuje na vstup jednoho či 
více dalších neuronů. Počet neuronů a vzájemné vazby vytvářejí společně architekturu či 
topologii sítě. Neurony v síti dělíme podle jejich zapojení na  vstupní,  skryté a  výstupní. 
Výstupem celé sítě je vektor, jehož jednotlivé složky představují výstupní hodnoty neuronů 
výstupní vrstvy. Vstupními neurony se obvykle míní neplnohodnotné neurony, které mají 
jen jeden vstup a na výstupu mají nepozměněnou hodnotu ze vstupu. Z tohoto pohledu jsou 
tedy v síti zbytečné a místo nich by mohl být vstup sítě přímo vstupem druhé vrstvy (již 
plnohodnotných)  neuronů.  Obvykle  jsou  však  vstupní  neurony  přes  tuto  skutečnost 
používány.

Souhrn všech vah a prahových hodnot v síti tvoří tzv. konfiguraci sítě. Šířením vstupních 
dat sítí po synaptických vazbách směrem k výstupům dochází ke změnám vnitřních stavů 
neuronů a souhrn všech těchto stavů v jednom okamžiku se nazývá stavem sítě.

Příklad vícevrstvé neuronové sítě je na Obrázku 20.
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Obrázek 19: Hyperbolický tangens

Obrázek 20: Ukázka třívrstvé neuronové sítě.



 4.3 Proces učení

Významnou vlastností neuronové sítě je její  schopnost se učit. To znamená měnit svou 
konfiguraci tak, aby síť vždy vracela ke vstupnímu vektoru takový výstup, který bude co 
nejpodobnější  požadované  funkci  sítě.  Požadovaná  funkce  je  obvykle  dána  trénovací 
množinou, tedy množinou vstupů a k nim odpovídajících požadovaných výstupů. Způsobu 
učení sítě, kdy předkládáme síti vstupy i požadované výstupy, říkáme  učení s učitelem. 
Pokud má síť k dispozici pouze vstup a ohodnocení výstupu známkou místo požadovaného 
výstupu,  jde  o  tzv.  klasifikované  učení [30].  Speciálním případem učení  je  učení  bez 
učitele,  při  němž  má  síť  k  dispozici  pouze  trénovací  vstupní  hodnoty  a  snaží  se  je 
organizovat do shluků, popsat jejich souhrnné vlastnosti a podobně.

 4.4 Kohonenovy mapy

Teuvo Kohonen navrhl samoorganizační neuronovou síť (SOM, Self-Organizing Map, viz 
[21][22])  velmi  podobnou  skutečným  neuronovým  sítím  v  mozku.  Základní  funkcí 
Kohonenovy mapy je  mapovat  vstupní  příznakový prostor,  hledat  reprezentanty shluků 
podobných  objektů  a  zachovat  přitom  prostorové  topologické  uspořádání  mezi  vzory. 
Algoritmu učení nejsou známy požadované výstupy, jedná se tedy o učení bez učitele a 
adaptace vah odráží pouze statistické vlastnosti trénovací množiny.

Kohonenova mapa je příkladem kompetiční sítě, ve které je vždy jen jeden či malá skupina 
neuronů  aktivních  a  tyto  neurony  potlačí  aktivitu  ostatních  neuronů.  Jelikož  hlavním 
úkolem  Kohonenových  map  je  nalézt  prostorovou  reprezentaci  vstupních  dat,  jsou 
aktivované  neurony  vždy  navzájem  fyzicky  blízké.  Ukázka  Kohonenovy  mapy  je  na 
Obrázku 21.

 4.4.1 Topologie

Kohonenova mapa je dvouvrstvá síť, kde je každý neuron vstupní vrstvy propojen se všemi 
neurony vrstvy  výstupní.  Výstupní  vrstva,  též  zvaná  Kohonenovská,  je  uspořádána  do 
určité topologické struktury,  například do dvourozměrné mřížky či jednorozměrné řady. 
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Obrázek 21: Kohonenova mapa



Tato struktura určuje, které neurony spolu sousedí, což je pro adaptační proces nezbytné. 
Definujme pojem okolí neuronu n o poloměru R následovně:
J n R={m ;d n ,m≤R} , kde m je neuron a d(n, m) je vzdálenost.

Ukázky topologických uspořádání výstupní vrstvy společně se znázorněním okolí neuronu 
jsou na Obrázku 22.

Každý aktivní (vítězný) neuron v kompetiční síti má tendenci ovlivňovat své okolí v míře 
jejich aktivace. Tento jev se nazývá laterální interakcí a bývá často popisován funkcí tzv. 
„mexického klobouku“. Tato funkce určuje míru a druh vzájemné interakce v závislosti 
vzdálenosti neuronů od středu aktivace a to následovně:

• Nejblíže středu je malá oblast laterální excitace (povzbuzení).

• Následuje oblast laterální inhibice (útlum).

• Následuje oblast slabé laterální excitace.

Funkci „mexického klobouku“ označme Φ.  Φ(n, m) vyjadřuje míru excitace (inhibice) pro 
vzdálenost mezi neurony n a m. Příklad takovéto funkce znázorňuje Obrázek 23.

 4.4.2 Adaptační algoritmus

Nechť  má  neuronová  síť  n vstupních  neuronů.  Trénovací  množina  tedy  obsahuje 
n-rozměrné vektory a každý neuron výstupní vrstvy má rovněž n-rozměrný váhový vektor
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Obrázek 22: Uspořádání Kohonenovské vrstvy, zleva: čtvercové, hexagonální, lineární.

Obrázek 23: Funkce laterální interakce tvaru "mexického klobouku".



w∈ℝn .  Tento  váhový  vektor  reprezentuje  pomyslnou  polohu  neuronu  v  příznakovém 
prostoru. Postupně předkládáme síti vzory z trénovací množiny a pro každý vzor určíme 
nejbližší neuron výstupní vrstvy, který označíme za vítězný. Vítězný neuron bude aktivní a 
bude adaptovat své váhy směrem ke vstupnímu vzoru. Podobně se bude adaptovat i okolí 
vítězného  neuronu.  Míra  adaptace  se  bude  v  čase  učení  postupně  zmenšovat,  aby  síť 
konvergovala k výsledné stabilní konfiguraci.

Algoritmus 11 - Adaptace Kohonenovy mapy

1. Nastavení počátečních podmínek
Za  všechny  váhy  wi výstupních  neuronů  (tedy  váhy  mezi  vstupní  a  výstupní 
vrstvou)  zvol malé náhodné hodnoty. Zvol počáteční poloměr okolí R.

2. Předložení vzoru

Předlož síti vstupní vektor z∈ℝn .

3. Kompetice
Spočítej vzdálenost dj mezi každým výstupním neuronem j a předloženým vstupem
z :

d j=∑i=1

n

 z i−w ji 
2 , kde w j je váhový vektor neuronu j.

(Zde jsme použili Eukleidovskou vzdálenost, nicméně je možné použít libovolnou 
vhodnou definici, viz výše.)

Za vítězný neuron c označ takový výstupní neuron, který má minimální vzdálenost 
dc od vstupního vzoru.

4. Adaptace
Adaptace vah probíhá pro vítězný neuron c a pro neurony j z jeho okolí JcR a to o 
hodnotu  w j definovanou následovně:

 w j=t c , jz− w j

Funkce Φ je výše zmíněná funkce laterální interakce.

Funkce  α  je  koeficient  bdělosti  (vigilance),  pro  který  platí ∀ t :t ∈0,1 . 
Vigilance s časem klesá a mělo by platit následující:

∑
t=0

∞

t=∞

∑
t=0

∞

t 2∞
 

Dále můžeme upravit hodnotu poloměru okolí  R. Typicky se tato hodnota v čase 
pomalu zmenšuje.

5. Vyhodnocení koncové podmínky
Jestliže nebyl překročen požadovaný počet kroků a koeficient bdělosti není menší 
než daná mez, přejdi ke kroku 2.

Naučená Kohonenova mapa má neurony výstupní vrstvy rozmístěny v centrech shluků 
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objektů z trénovací množiny. Navíc díky oblasti laterální inhibice mají sousedící neurony 
tendenci  se  vzdalovat,  takže typicky nedochází  ke shlukování  více neuronů na jednom 
místě. Při aplikaci naučené sítě na neznámé vzory již není důležité topologické uspořádání 
výstupní  vrstvy.  Za  vítězný  neuron  se  označí  pouze  jeden,  vstupnímu vzoru  nejbližší, 
neuron a žádné jeho okolí již nemá význam.

Problémem  popsaného  algoritmu  může  být  počáteční  náhodné  rozložení  neuronů 
v prostoru. Může se stát, že bude neustále vítězit jeden či malá skupinka vítězů a ostatní 
nedostanou šanci. Zde je možné použít takzvaný princip „svědomí“. Každý neuron si drží 
informaci o svých vítězstvích a pokud vítězí příliš často, je na nějakou dobu z kompetice 
vyřazen.

Dalším problémem je volba počtu a uspořádání neuronů výstupní vrstvy. Ideální je zvolit 
stejný počet neuronů, jako požadovaných shluků, což ale obvykle není možné dopředu 
vědět.  Jedná se  o  obdobný problém, jako volba  parametru  k u  algoritmu k-středů  (viz 
výše).

Kohonenovy mapy se hodí především na předzpracování dat, neboť dokáží identifikovat 
shluky  a  navíc  mohou  pomoci  při  výběru  důležitých  příznaků  mnohorozměrného 
příznakového prostoru z rozdělení váhových vektorů.

 4.5 LVQ

Metoda LVQ (Learning Vector Quantization) slouží ke klasifikaci dat a vyvinul ji Teuvo 
Kohonen (viz [23]). Topologie sítě i adaptační proces metody je podobný Kohonenovým 
mapám,  ale  zde  se  jedná  o  učení  s učitelem.  Trénovací  množina  tedy  obsahuje  již 
klasifikované vzory.

Neuronová síť pro LVQ má vstupní vrstvu, která je opět plně propojena s vrstvou výstupní. 
Ve výstupní vrstvě již ale nejsou definovány žádné vazby mezi sousedními neurony, pojem 
okolí neuronu není pro LVQ třeba znát. Každému neuronu n výstupní vrstvy je přiřazena 
třída cn z množiny všech možných tříd. Princip adaptačního algoritmu sítě spočívá v tom, 
že neurony v reakci na vstupní vzory přemísťujeme (upravujeme jejich váhy) tak, aby co 
nejlépe  vystihovaly  pozici  zástupců  své  třídy  v  příznakovém prostoru  a  přitom se  co 
nejvíce lišily od pozice zástupců jiných tříd.

Podrobnější postup adaptačního procesu je následující:

Algoritmus 12 - Adaptace LVQ

1. Nastavení počátečních podmínek

Neuronům výstupní vrstvy přiřadíme váhy wn∈ℝ
n a třídy  cn buď zcela náhodně, 

nebo výběrem náhodné podmnožiny trénovacích vzorů a jejich přiřazených tříd. 
Jinou alternativou je inicializace vah neuronů spuštěním klasického adaptačního 
procesu Kohonenových map a výsledné přiřazení neuronům třídy například podle 
nejbližšího trénovacího vzoru (pro tento postup je třeba dodefinovat okolí neuronů 
výstupní vrstvy, aby bylo možné spustit adaptaci algoritmem Kohonenových map).

2. Předložení vzoru

Předlož síti vstupní vektor z∈ℝn .

3. Kompetice
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Spočítej vzdálenost dj mezi každým výstupním neuronem j a vstupem z:

d j=∑
i=1

n

 z i−w ji 
2 , kde w j  je váhový vektor neuronu j.

(Vzdáleností  je  zde  obvykle  čtvercová  Eukleidovská  vzdálenost,  ale  je  možné 
nahradit dle potřeby jiným typem vzdálenosti.)

Za vítězný neuron c označ takový výstupní neuron, který má minimální vzdálenost 
dc od vstupního vzoru.

4. Adaptace

Adaptace vah probíhá výhradně pro vítězný neuron c o hodnotu  w c definovanou 
následovně:

 w c={t z− wc , procc=cz

−t z− wc  , pro cc≠cz

Člen cz značí třídu vstupního vzoru  z. Vítězný neuron se tedy přibližuje ke vzoru 
vlastní třídy a oddaluje se od vzoru příslušejícímu jiné třídě.

Funkce α je parametr učení, pro který opět platí  ∀ t :t ∈0, 1  a který klesá v 
čase t například podle následujícího vztahu:

t = t−1
t1 , kde t může být číslem aktuální iterace. 

5. Vyhodnocení koncové podmínky
Jestliže nebyl překročen požadovaný počet kroků a parametr učení není menší než 
daná mez, přejdi ke kroku 2.

Naučená síť pro LVQ dokáže klasifikovat vstupní neurony jednoduše tak, že vybere podle 
vzdálenosti vítězný neuron a jeho přiřazená třída je výsledkem klasifikace.

Uvedený  algoritmus  odpovídá  první  verzi  metody  nazvané  LVQ1.  Existují  mnohá 
vylepšení této metody, jako například LVQ2.1, LVQ3, RLVQ, GLVQ a GRLVQ. Náplní 
těchto vylepšení je především snaha lépe oddělit shluky tříd od sebe a poradit si s různou 
významností jednotlivých rozměrů příznakového prostoru. Modifikace se promítají hlavně 
do adaptačních pravidel v kroku 4 uvedeného algoritmu. Některá vylepšení jsou obsahem 
následujících kapitol.

 4.5.1 LVQ2.1

Kohonenova modifikace algoritmu, metoda LVQ2.1, se od předchozí verze liší v tom, že v 
adaptačním kroku upravuje  váhy hned dvou neuronů.  Pro vstupní  vzor  z  jsou vybrány 
takové dva nejbližší neurony, označme je i a j, které zároveň splňují následující podmínky:

1. Jeden z neuronů patří do stejné třídy jako vstupní vzor a druhý je z jiné třídy:
c z=ci ∧ cz≠c j

2. Vstupní vzor z spadá do takzvaného okna mezi vybranými neurony. To znamená, že 
jsou splněny vztahy:

min{d z , w j
d z , w i

,
d z , wi
d z , w j}s ,
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s=1−win
1win ,

kde parametr  win je volen v rozmezí 0,2 až 0,3. Význam  okna je pro názornost 
zachycen na Obrázku 24.

Váhové vektory vybraných  neuronů splňujících výše uvedené podmínky jsou upraveny 
podle vztahu:

 w i=t z− w i
 w j=−t z− w j

Uvedené  podmínky  mají  za  úkol  definovat  situaci,  kdy  má  vstupní  vzor  ke  dvěma 
nejbližším neuronům podobnou vzdálenost (viz Obrázek 24) a přitom jsou tyto neurony z 
různých tříd. V tomto případě odsunujeme neurony raději dále od sebe, abychom třídy lépe 
odlišili  od  sebe  a  zvýraznili  tak  hranici  mezi  nimi.  Při  klasifikaci  neznámých  vzorů 
bychom pak měli dostávat zřetelnější výsledky.

Pokud  nastane  situace,  že  dva  nejbližší  neurony  nesplňují  výše  uvedené  podmínky, 
neprovádíme žádnou adaptaci.

 4.5.2 LVQ3

Algoritmus LVQ3, jehož autorem je opět Kohonen, je téměř shodný s LVQ2.1, ke kterému 
přidává ještě jednu možnost adaptace a to v případě, že dva neurony nejbližší vstupnímu 
vzoru patří do stejné třídy jako tento vzor. Platí tedy:

 c z=ci ∧ cz=c j

Podmínka příslušnosti do okna je zde zachována stejně jako u LVQ2.1.

V popsaném případě tedy adaptujeme váhy neuronů i a j takto:
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Obrázek 24: Příklad okna mezi dvěma neurony pro hodnoty  
win = 0,25 a tedy s = 0,6. (Neurony jsou zobrazeny jako 

kružnice, oknem je oblast vyplněná symboly x.)
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 w i=t z− wi
 w j=t z− w j

Nový člen ε je sekundární parametr učení je volen v rozmezí 0,1 až 0,5. Oba neurony tedy 
přibližujeme vstupnímu vzoru, ale méně než tomu bylo v předchozích metodách.

 4.5.3 GLVQ

Následující text vedoucí k pokročilým modifikacím LVQ vychází především z článku B. 
Hammer a kolektivu autorů [13].

Metoda LVQ ve všech svých variantách pracuje v zásadě tak, že se snaží minimalizovat 
následující funkci:

COST LVQ=∑
z∈Z

f LVQ d z + , d z - ,

kde je význam jednotlivých členů následující:

• Z - trénovací množina

• fLVQ - funkce specifická pro danou variantu metody

• dz+ - vzdálenost od vzoru z k nejbližšímu neuronu třídy cz

• dz- - vzdálenost od vzoru z k nejbližšímu neuronu třídy různé od cz

Adaptační vektory  w c jsou sestupné gradienty k funkci COSTLVQ.

Pro metodu LVQ1 platí:

f LVQ1d z+ , d z -={d z + , pokud d z+≤d z -

−d z - , jinak

Funkce  COSTLVQ1 je  výsledně  nespojitá  a  velmi  nestabilní,  zvláště  pro  data,  kde  se 
jednotlivé třídy překrývají. Mírné vylepšení přinesla LVQ2.1 s funkcí:
f LVQ2.1d z+ , d z -=I w d z +−d z - ,

kde Iw je identitou v oblasti okna, jak bylo definováno vztahem (59). Mimo oblast okna je 
Iw nulová.

Spojitou funkci přinesla až metoda GLVQ  (Generalized Learning Vector Quantization), 
kterou publikovali  A.S. Sato a K. Yamada v roce 1995 (viz  [29]).  Tato funkce vypadá 
následovně:

f GLVQd z + , d z -=sgd d z+−d z -

d z+d z - ,

kde sgd x = 1
1e− x .

Derivací  této  funkce  bychom získali  konkrétní  adaptační  vektory,  které  zde  nebudeme 
uvádět. Algoritmus v adaptačním kroku upravuje váhy dvou neuronů: nejbližšího ze stejné 
třídy a nejbližšího z jiné třídy, než je třída vstupního vzoru. Výhoda spojité cílové funkce 
spočívá ve stabilnějším procesu učení. Výsledná hranice mezi klasifikačními třídami bývá 
při použití této metody velmi blízká optimu.
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 4.5.4 RLVQ

Metoda RLVQ (Relevance Learning Vector Quantization) obohacuje základní metodu LVQ 
o  váhový  vektor  λ,  který  upravuje  váhu  každé  dimenze  příznakového  prostoru.  Tento 
vektor se v učícím procesu rovněž adaptuje a není ho tedy nutné specifikovat na začátku 
algoritmu. Výhodou RLVQ je tedy především schopnost umět určit důležitost jednotlivých 
dimenzí  příznakového  prostoru  a  brát  na  ni  v  adaptačním procesu  ohled.  Autory  této 
modifikace jsou T. Bojer a kolektiv, kteří RLVQ publikovali v roce 2001, viz [3].

Každá vzdálenost mezi vektory je počítána podle vztahu:

d  x ,y =∑
i=1

n

i xi− yi
2

Případně počítáme analogickým způsobem jinou vzdálenost než zde uvedenou čtvercovou 
Eukleidovskou.

Funkce, kterou se RLVQ snaží minimalizovat je:

COST RLVQ=∑
z∈Z

f LVQ d z +
 , d z -

  ,

kde dz+
λ  značí d  z ,n , váženou vzdálenost k nejbližšímu neuronu n ze stejné třídy jako 

vzor je  z . Analogicky je definováno  dz-
λ. Funkce  fLVQ je shodná s výše uvedenou funkcí 

(65).

Konkrétní  adaptační  pravidla  nebudeme  u  této  metody  uvádět,  budou  uvedeny  až  u 
následující metody, která myšlenku RLVQ přejímá.

 4.5.5 GRLVQ

Metoda GRLVQ (Generalized Relevance Learning Vector Quantization) je sjednocením 
GLVQ a RLVQ a byla publikována v roce 2002 B. Hammer a T. Villmannem, viz [12][14]. 
Cílová minimalizační funkce je následující:

COST GRLVQ=∑
z∈Z

f GRLVQ d z+
 , d z -

  ,

kde platí:

f GLVQ d z +
 , d z -

 =sgd d z +
 −d z -



d z +
 d z -

  .

Sigmoidální funkce sgd je definována ve vzorci (68).

V každém adaptačním kroku algoritmu jsou upravovány váhy dvou neuronů stejně jako u 
GLVQ, tedy nejbližší neuron ze stejné třídy jako vstupní vzor  z a nejbližší z jiné třídy. 
Označme tyto neurony i a j tak, aby platilo c z=c i ∧ cz≠c j . Konkrétní změny vah  w i  
a   w j  získáme parciální  derivací  funkce  COSTGRLVQ.  Podobným způsobem získáme i 
 ,  změnu váhového vektoru  dimenzí  příznakového prostoru.  Výsledné vektory jsou 
následující (dle [14]):

 w i=−
+ t 

∂COST GRLVQ

∂ w i
=−+ t  sgd '  d z +

 −d z -


d z +
 d z -

 . 2d z -


d z +
 d z -

 2
.
∂ d z+



∂ wi
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 w j=
-t 

∂COST GRLVQ

∂ w j
=- t  sgd '  d z +

 −d z -


d z +
 d z -

 . 2dz +


d z +
 d z -

 2
.
∂ d z -



∂ w j

=− t 
∂COST GRLVQ

∂
=− t  sgd '  d z +

 −d z -


d z +
 d z -

 .
2 d z -

 ∂d z +


∂
− 2 d z +

 ∂ d z -


∂
d z +

 d z -
 2

Ze  výše  zavedeného  značení  plyne,  že  v  uvedených  vztazích  (73)  -  (75)  platí
d z +
 =d  z , w i  a d z -

 =d  z , w j .

Členy γ+(t),  γ-(t) a  γ λ(t) jsou parametry učení, které jsou klesající v čase t a pro které by 
mělo platit:

0≤ t ≪-t ≤+ t ≤1

Hodnoty  parciálních  derivací  
∂d z +



∂ w i
,  
∂d z -



∂ w j
,  
∂d z +



∂
 a  

∂d z -


∂
 závisí  na  použité  míře 

vzdálenosti a jsou odvozeny v [14]. Uvedeme zde pouze parciální derivace pro čtvercovou 
Eukleidovskou vzdálenost:

∂d z +


∂ w i
=∂ d z +



∂wi 1
,
∂ d z +



∂wi 2
, ...

∂ d z +


∂wi n  , kde jednotlivé složky vektoru jsou:

∂d z +


∂wi j
=
∂ d z , wi

∂w i j
=
∂∑

k=1

n

k  zk−w i k 
2

∂wi j
=2 j z j−wi j

Vzorec pro 
∂d z -



∂ w j
 je obdobný předešlému. Pro složky vektoru 

∂d z +


∂
 platí:

∂d z +


∂ j
=
∂ d z , wi

∂ j
=
∂∑

k=1

n

k  z k−wi k 
2

∂ j
= z j−w i j

2

Pro 
∂d z -



∂
 platí analogický vzorec.

Celý  algoritmus GRLVQ má stejné  schéma jako algoritmus LVQ (viz  Algoritmus  12). 
Odlišnosti  spočívají  především  ve  způsobu  kompetice  (krok  3),  kde  je  pro  počítání 
vzdáleností  použit  vztah  (69).  Dále  pak  v  adaptačních  vektorech  (krok  4),  pro  které 
použijeme vztahy (73) - (75).

Algoritmus  GRLVQ  dosahuje  obecně  na  datech  lepších  výsledků  než  jiné  zmiňované 
varianty  LVQ.  Poskytuje  výhodu  různě  vážených  dimenzí  příznakového  prostoru  jako 
RLVQ, ale  rychleji  konverguje  a  lépe se  vypořádá s  šumem v datech  [11].  Zajímavou 
možností je extrakce pravidel typu „if – then“ z naučených sítí GRLVQ [25].

 4.6 Algoritmus zpětného šíření

Algoritmus  zpětného  šíření  (backpropagation)  byl  publikován  v  roce  1974 Paulem 
Werbosem  [31] a je dnes jedním z nejpoužívanějších algoritmů učení neuronových sítí. 
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Uplatnění nachází v mnoha oborech jako například v medicíně, ekonomii, robotice, umělé 
inteligenci a dalších. Důležitá je jeho schopnost zobecňovat naučené znalosti.

Algoritmus provádí učení na  vrstevnatých neuronových sítích, což jsou takové sítě, které 
mají  neurony uspořádány do jedné vstupní,  několika skrytých a  jedné výstupní  vrstvy. 
Každá synaptická vazba v síti spojuje neurony ze sousedních vrstev. V rámci jedné vrstvy 
žádné vazby mezi neurony neexistují a neexistují ani vazby vedoucí přes mezilehlé vrstvy. 
Ukázka takové sítě je na Obrázku 20.

Trénovací množina pro algoritmus zpětného šíření obsahuje vstupní vektory a příslušné 
požadované  výstupní  vektory,  jedná  se  tedy  o  učení  s  učitelem.  Cílem  adaptačního 
algoritmu je zmenšit rozdíly mezi skutečnými a požadovanými výstupy sítě.

Nechť T je trénovací množina:

T={ z1 , d 1 , z 2 , d 2 , ... z p , d p}
∀ k∈[1 .. p ]: z k∈ℝ

n , d k∈ℝ
m ,

kde z k  jsou vstupní vektory a d k  požadované výstupní vektory.

Symbolem  yk  označme  skutečný  výstup  sítě  pro  vstup  z k .  Snažíme  se  tedy 
minimalizovat chybovou funkci E definovanou takto:

E=1
2 ∑
 zk , d k∈T

∑
l=1

m

 yk l−d k l
2

Dále definujme váhu synaptické vazby mezi neurony i a j jako wi,,j, přičemž neuron j vždy 
leží  o právě jednu vrstvu blíže k  výstupní  vrstvě než neuron  i.  Prahovou hodnotu zde 
nebudeme uvažovat zvlášť, ale budeme za ni považovat jednu složku z váhového vektoru, 
ke které přísluší vždy konstantní vstup o hodnotě 1 (viz poznámka v kapitole o formálním 
neuronu). Vnitřní potenciál i výstupní hodnota neuronu jsou definovány v předešlém textu 
(viz vztahy (46) a (47)).

Přenosovou funkcí neuronu zde bude výše uvedená sigmoidální funkce (viz vztah (50), 
Obrázek 18) modifikovaná parametrem 0 , zvaným strmost přenosové funkce.

f i=
1

1e− i

 4.6.1 Minimalizace chybové funkce

Algoritmus zpětného šíření chyby pracuje tak, že pro každý vstupní vzor provede nejprve 
dopředné šíření signálu sítí, vyhodnotí odchylku skutečného výstupu od požadovaného a 
tuto chybu následně propaguje zpět ke vstupní vrstvě. Při zpětném šíření chyby upravuje 
váhy  synaptických  vazeb  ve  snaze  minimalizovat  chybu.  K  vyčíslení  nejlepší  úpravy 
váhových koeficientů používá gradientní  metodu minimalizace chybové funkce  E (81). 
Tato metoda hledání lokálních extrémů funkce používá gradientu, jako směrnici největšího 
růstu funkce v daném bodě.

Koeficient wi,,j, pro neuron j z výstupní vrstvy, je podle gradientní metody minimalizace E 
upraven o zápornou hodnotu parciální derivace E podle wi,,j, tedy následovně (rovnost není 
úplná, protože výraz bude posléze modifikován parametrem učení):

w i , j≈−
∂ E
∂wi , j
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Princip gradientní metody zachycuje Obrázek 25, kde je zobrazen průběh funkce E(wi,,i) a 
tečné  vektory  ve  vybraných  bodech  (znázorněno  šipkami).  Projekce  těchto  vektorů  na 
svislou  osu  (znázorněno  silnou  čarou)  jsou  hodnotami  zmíněné  parciální  derivace. 
Z obrázku  je  zřejmé,  že  v  bodě  lokálního  minima  bude  tato  hodnota  nulová  a  tudíž 
gradientní metoda nebude schopna tento lokální extrém opustit a nalézt extrém globální.

Nyní vztah (83) rozvedeme:

w i , j≈−
∂ E
∂w i , j

=−∂ E
∂ j

∂ j

∂w i , j
=−∂ E

∂ j

∂
∂w i , j

∑
k

w k , j yk=−
∂E
∂ j

yi=

=−∂E
∂ yi

∂ yi

∂ j
y i=− y j−d j f '  j y i= j yi

kde je  f je přenosová funkce neuronu  j,  yj je jeho výstupní hodnotou a  δj je zástupným 
členem sloužícím ke zjednodušení dalších výpočtů a popisu algoritmu.

Výše uvedená úprava vah platí jen pro neuron j z výstupní vrstvy. Pro neurony ve skrytých 
vrstvách platí následující vztah:

w i , j≈−∑
k

∂ E
∂k

∂k

∂ y j

∂ y j

∂ j
y i=−∑

k

∂E
∂k

∂
∂ y j

∑
j

w j , k y j
∂ y j

∂ j
y i=

=−∑
k

∂ E
∂k

w j , k 
∂ y j

∂ j
y i=∑

k
k w j ,k  f '  j y i= j yi

Povšimněme si, že člen δj je počítán různě podle toho, zda je neuron j ve výstupní či skryté 
vrstvě. Konkrétně bude tento rozdíl uveden v popisu algoritmu.

Pro sigmoidální přenosovou funkci f ze vztahu (82) nyní odvoďme potřebnou derivaci:

f '  j= 1
1e− j 

'

=
e− j

1e− j2
= 1e− j−1

1e− j2
= 1

1e− j
− 1
1e− j2=

= y j− y j
2= y j1− y j
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Poslední řádek uvedeného vztahu plyne jednoduše z faktu, že f  j= y j  (výstup neuronu 
j).

 4.6.2 Popis algoritmu

Výsledný adaptační algoritmus zpětného šíření chyby je následující:

Algoritmus 13 - Zpětné šíření chyby

1. Nastavení počátečních podmínek
Váhy (a prahové hodnoty) neuronů nastav na malé náhodné hodnoty.

Zvol strmost λ.

2. Předložení vzoru

Předlož síti vstupní vzor z∈ℝn  a odpovídající požadovaný výstup označ d∈ℝm . 
Platí tedy  z ,d ∈T , kde T je trénovací množina.

3. Zpracování vzoru sítí

Spočítej  neuronovou  sítí  odpovídající  skutečný  výstup  y∈ℝm  za  použití 
přenosové funkce f ze vztahu (82).

4. Adaptace
Upravuj váhy wi,j směrem od výstupní vrstvy ke vstupní o hodnotu:

w i , j= j y i ,

kde je význam uvedených členů následující:

• wi,j - váha synaptické vazby vedoucí od neuronu i k neuronu j.

• α - parametr učení, pro který platí stejná pravidla jako ve výše uvedených 
adaptačních algoritmech neuronových sítí.

• δj - člen vypočtený dle výrazu:

 j={ y j1− y jd j− y j proneuron j z výstupní vrstvy

 y j1− y j∑
k
k w j , k proneuron j ze skryté vrstvy

kde k je iterátor přes všechny neurony ležící ve vrstvě blíže k výstupu než 
neuron j.

• yi - výstup neuronu i.
5. Vyhodnocení koncové podmínky

Pokud nastane jedna z následujících podmínek, pak skonči:

• Hodnota chybové funkce E je menší než určitá mez.

• Předchozí celková změna vah ∑
i , j
wi , j  je menší než určitá mez.

• Počet iterací překročil danou mez.

Jinak přejdi ke kroku 2.
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 4.6.3 Modifikace základní metody

Základní  algoritmus  zpětného  šíření  chyby  má  jisté  nedostatky  související  hlavně 
s pomalou konvergencí sítě a špatným hledání globálního minima chybové funkce E. Tyto 
nedostatky se snaží částečně odstranit následující modifikace.

První modifikace zvyšuje adaptivní schopnost sítě přidáním dalšího stupně volnosti a tím 
zajišťuje lepší hledání lokálního minima chybové funkce. Novým stupněm volnosti bude 
parametr strmosti λ, který bude nyní pro každý neuron nastaven zvlášť. V průběhu učení jej 
budeme  adaptovat  podobně  jako  váhy.  Adaptace  probíhá  opět  gradientní  metodou 
minimalizace chybové funkce, tedy platí:

i=−
∂E
∂i

,

kde λi značí strmost pro neuron i. Odvození tohoto výrazu je obdobné předešlým derivacím 
a nebudeme jej zde uvádět. Opět je nutné provést úpravu rozdílně pro výstupní a skryté 
vrstvy.

Další  modifikace  slouží  k  rychlejší  konvergenci  sítě.  Využívá  takzvaný  moment,  který 
zohledňuje adaptační změnu z předešlého kroku. Je jakousi „setrvačností“ učení. Změna 
váhy pak vypadá takto:

w i , j= j y iLAST w i , j ,

kde dosud neuvedené členy mají následující význam:

•   je  parametr  momentu,  který  určuje  míru  vlivu  předešlé  změny.  Je  volen 
z intervalu (0, 1).

• LAST wi , j  značí předešlou změnu váhy wi,j.

 4.7 Neuronové sítě typu RBF

RBF sítě (Radial Basis Function, viz  [5]) mají podobný základ jako Kohonenovy mapy, 
který  spojují  v  jeden celek s  klasickými vrstevnatými  neuronovými  sítěmi  a  s  učením 
s učitelem.  Mají  schopnost  klasifikovat  vzory  a  zároveň  uvažovat  jejich  zařazení  do 
klastrů.
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Topologie RBF sítě,  znázorněná na  Obrázku  26,  obsahuje jednu vstupní,  jednu skrytou 
(takzvanou RBF vrstvu) a jednu výstupní vrstvu.

Neurony v sousedních vrstvách jsou zpravidla plně propojeny. Neurony RBF vrstvy mají, 
podobně jako v případě Kohonenových map, význam center shluků a jejich váhový vektor 
w určuje  jejich  pomyslnou  pozici  v  příznakovém  prostoru.  Nepoužívá  se  zde  úplná 
kompetice, kdy je pouze jeden vítězný neuron aktivní, ale může být aktivních více neuronů 
současně a to podle hodnoty spojité přenosové funkce (definované níže).

V RBF vrstvě sítě definujme vnitřní potenciál neuronu takto:

=∑i=1

n

w i−z i
2

Potenciálem tedy je eukleidovská vzdálenost vstupního vzoru z∈ℝn  a váhového vektoru.

Za přenosovou funkci v RBF vrstvě vezměme jednu z následujících funkcí:

• f RBF1 =e
−

2

22 , kde 0

•
f RBF2 =

1

  2

d 2 , kde  , d0

Tyto funkce nabývají maxima při hodnotě potenciálu nula a s rostoucí vzdáleností od nuly 
klesají.  Parametry  σ a  d ovlivňují  strmost funkce a hodnotu maxima. Obě funkce jsou 
zobrazeny na Obrázcích 27 a 28.
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Obrázek 27: Přenosová funkce fRBF1

(strmější varianta je pro hodnotu parametru σ = 2, méně strmá pro σ = 1)

Obrázek 28: Přenosová funkce fRBF2

(varianta s větším maximem je pro d = 1, menší pro d = 2, obě varianty mají hodnotu σ = 1)



Ve  výstupní  vrstvě  je  potenciál  definován  klasicky  jako  skalární  součin  vstupního  a 
váhového vektoru (viz vzorec (46)) a přenosová funkce je buď lineární, sigmoidální či 
skoková.

 4.7.1 Adaptační proces

Proces učení neuronové sítě typu RBF je rozdělen do dvou nezávislých částí. V první je 
naučena RBF vrstva sítě a to tak, aby její neurony reprezentovaly shluky vstupních vzorů. 
Ve druhé části procesu se již jedná o učení s učitelem, ve kterém se výstupní vrstva snaží 
přizpůsobit požadovaným výstupům.

Pro první část učení můžeme použít například následující postupy:

• Náhodně vybereme z trénovací množiny vzory, které prohlásíme za váhové vektory 
RBF vrstvy.

• Použijeme adaptační proces Kohonenových map (zde je nutné dodefinovat vazby 
uvnitř RBF vrstvy).

• Použijeme klastrovací metodu k-středů, kde k bude rovno počtu neuronů v RBF 
vrstvě. Výsledné centroidy shluků budou váhovými vektory neuronů.

Ve druhé části učení použijeme obdobu algoritmu zpětného šíření chyby, přičemž adaptaci 
provádíme pouze s výstupní vrstvou. Pro obecnou přenosovou funkci použijeme vztah pro 
výpočet úpravy váhy Δwi,j odvozený ve vzorci (84).

52



 5 Předzpracování dat
Fáze předzpracování dat zahrnuje použití mnoha různých technik, vedoucích k tomu, aby 
byly  analytické  metody  nad  daty  co  nejúspěšnější.  V  některých  případech  může  být 
předzpracování před samotnou analýzou zcela nutné, například kvůli omezením formátu 
dat. Otázky technických převodů mezi různými typy souborů a databázemi zde nebudeme 
rozvádět a zaměříme se na významnější transformace. Zde tento text čerpá především z 
publikací [28], [1].

 5.1 Čištění dat

Ve fázi čištění dat odstraňujeme z dat takové vzory, které by mohly způsobit nesprávné či 
málo  úspěšné  provedení  následné  analýzy.  Mezi  takové  vzory  patří  zejména  ty,  které 
obsahují chybné hodnoty či nepovolené hodnoty atributů.

Rozpoznat  chybné  hodnoty  může  být  obtížný  úkol  vyžadující  odbornou  znalost 
sledovaného  oboru.  Často  se  tento  krok  omezuje  na  odstranění  extrémních  hodnot,  u 
kterých je  vysoká  pravděpodobnost,  že  vznikly jako důsledek chyby.  Citlivé  stanovení 
podezřelých extrémů může být  provedeno pohledem na  histogram atributu  v sadě  dat. 
Všechny okrajové hodnoty, které mají výrazně malé zastoupení, označíme za extrémní a 
vzory,  které je obsahují,  z dat odstraníme. Pokud máme vstupních dat dostatečně velké 
množství,  můžeme jednoduše odstranit  určitý podíl  (například 5%) vzorů s  nejmenší  a 
největší hodnotou atributu.

Dále obvykle z dat odstraňujeme vzory s chybějícími hodnotami atributů. To se netýká 
případu,  kdy  chceme  používat  analytickou  metodu,  která  se  dokáže  s  chybějícími 
hodnotami  sama  vypořádat  (jako  například  výše  uvedená  metoda  konstrukce 
rozhodovacích stromů C4.5). Další alternativou k odstraňování chybějících hodnot je jejich 
doplňování (viz dále).

V  některých  případech  je  informace  o  tom,  že  hodnota  atributu  chybí,  sama  o  sobě 
zajímavá a důležitá. V tom případě uděláme z chybějících hodnot speciální platné hodnoty 
atributu.

 5.2 Doplnění chybějících hodnot

Některé  vzory  s  chybějícími  hodnotami  pro  nás  mohou  být  v  ostatních  atributech 
statisticky cenné a není tedy vhodné je z dat odstraňovat. V tom případě musíme přistoupit 
k  nahrazení  chybějících  hodnot  platnými  hodnotami.  Snažíme  se  pro  substituci  zvolit 
takové hodnoty, které budou co nejlépe reprezentovat skutečné neznámé hodnoty atributu 
pro daný vzor. U numerických atributů můžeme použít nahrazení všech chybějících hodnot 
mediánem  nebo  střední  hodnotou.  Pro  kategoriální  atributy  pak  zvolíme  nahrazení 
nejčastější hodnotou atributu.

Dále je možné použít složitější modely nahrazování, které predikují neznámou hodnotu 
atributu ze známých hodnot atributů a z ostatních vzorů. Takové metody se pak podobají 
predikčním metodám dobývání znalostí a nebudeme se jimi zde zabývat.
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 5.3 Spojování dat a agregační funkce

Data  pro  analýzu  často  získáváme ve  formě více  navzájem propojených  tabulek.  Tato 
forma  je  vhodná  pro  databázové  aplikace,  ale  většina  implementací  metod  dobývání 
znalostí obvykle vyžaduje zdrojová data v jedné tabulce. Takovouto jednu tabulku v tomto 
případě získáme SQL operací JOIN nebo její obdobou.

Velmi  často  je  vhodné  nad  některými  atributy  provádět  agregační  funkce  (ať  už  v 
kombinaci  se  spojováním  tabulek  či  nikoliv).  Těmito  funkcemi  mohou  být  například 
součet, počet, průměr, medián a podobně. Poté se můžeme rozhodnout, zda je pro nás lepší 
použít  pouze  výsledky  agregačních  funkcí  nebo  je  použít  společně  s  původními 
agregovanými daty.

Například  pokud  máme  tabulku  klientů  banky  a  tabulku  peněžních  transakcí,  která 
obsahuje  obvyklé  údaje  o  transakci  a  identifikaci  klienta,  tak  můžeme  pro  jednotlivé 
klienty dopočítat agregačními funkcemi takové atributy, jako celkovou sumu pohybu peněz 
za měsíc, průměrnou sumu v jedné transakci, počet transakcí za měsíc a podobně. Tyto 
proměnné pak mohou být při analýze mnohem cennější než detailní informace o každé 
transakci. Záleží však vždy na konkrétním cíli dobývání znalostí a nelze stanovit obecné 
předpoklady pro použití agregačních funkcí.

 5.4 Numerické transformace

 5.4.1 Diskretizace

Diskretizace  je  proces,  kterým  ze  spojité  proměnné  získáme  množinu  disjunktních 
intervalů pokrývajících celý obor původní proměnné. Tyto intervaly můžeme považovat za 
hodnoty  nové  (kategoriální)  proměnné.  Diskretizaci  je  vhodné  použít  v  případě,  že 
potřebujeme  zmenšit  počet  hodnot  číselné  proměnné,  nebo  pokud  vybraná  metoda 
dobývání  znalostí  podporuje  pouze  kategoriální  atributy.  Například  pokud  chceme 
provádět nad daty klasifikaci pomocí rozhodovacích stromů a přitom cílová proměnná je 
číselná,  použijeme  diskretizaci  na  získání  tříd  (tedy  kategoriální  proměnné)  z  tohoto 
číselného atributu.

Pro diskretizaci existuje velké množství metod, které se liší především v tom, zda používají 
při  vytváření  intervalů  informaci  o  zařazení  vzorů  do  tříd  (případně  hodnotu  jinak 
formulovaného  cílového  atributu)  či  nikoliv.  Výsledné  intervaly  se  liší  zejména  svým 
počtem, svými velikostmi, počtem vzorů v jednotlivých intervalech a kvalitou rozdělení 
hodnocenou podle statistických ukazatelů jako například 2  [chí kvadrát] či entropie [19]. 
Posledně jmenované kvalitativní kritérium je založeno na znalosti tříd obsažených vzorů.

Nejjednodušší metodou diskretizace je rozdělení číselného oboru atributu rovnoměrně do 
stanoveného počtu  intervalů  nebo takové rozdělení,  které  vytváří  vyvážené intervaly z 
hlediska počtu obsažených vzorů. Pokročilejší metody diskretizace zde nebudeme uvádět.

 5.4.2 Normalizace

Normalizace hodnot  x∈M ⊂ℝ  transformuje tyto hodnoty na hodnoty  x '∈M '⊆[i o , i1]  
tak,  že  uspořádání  prvků  zůstane  zachováno.  Interval  [i 0,i1]  je  zadaný  požadovaný 
interval.  Normalizace  se  uplatní  v  například  případech,  kdy  má  každý  atribut 
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z příznakového prostoru  jiný  rozptyl  a  my je  potřebujeme sjednotit,  aby jeden  rozměr 
nemohl zcela potlačit vliv ostatních. Časté je použití normalizace při aplikaci neuronových 
sítí, kde normalizujeme hodnoty atributů do intervalu [0, 1] či [-1, 1].

Vzorec základní metody normalizace, takzvané min-max normalizace, je následující:

x '=
x − min y∈M y

max y∈M y − min y∈M y
i1−i 0i 0

 5.5 Redukce počtu atributů

V některých případech může být velké množství atributů u zkoumaných vzorů na závadu. 
Obecně  se  doporučuje  volit  maximální  počet  atributů  okolo  padesáti  [28].  Příliš  velký 
počet  zvyšuje  výpočetní  nároky  analýzy  a  navíc  zhoršuje  kvalitu  výsledků,  protože 
obvykle ne všechny atributy mají  prediktivní  vlastnosti  vůči  cílovému atributu.  Jinými 
slovy,  hodnota  cílového atributu  na  hodnotách  těchto  atributů  závisí  jen  minimálně  či 
vůbec nezávisí.

Zmenšit  počet  atributů a  respektovat  přitom jejich  užitečnost  pro stanovený analytický 
záměr je velmi obtížnou úlohou, na kterou můžeme použít jeden z následujících postupů:

1. Atributy vybere manuálně odborník na danou problematiku.

Toto řešení je zdaleka nejcitlivější a mělo by být použito v každém případě i před 
případnou aplikací ostatních postupů.

2. Atributy  se  transformují  do  menšího  počtu  atributů  pomocí  jejich  lineární 
kombinace  či  podobných  metod.  Jako  zástupce  tohoto  postupu  zde  uvedeme 
metodu PCA.

Při  použití  tohoto  postupu  nastává  obvykle  problém,  že  nově  vzniklé  atributy 
nemají jasnou interpretaci. V některých případech to ale nemusí být na závadu.

3. Vytvoříme  analytické  modely  pro  různé  podmnožiny  atributů  a  výsledky  poté 
vyhodnotíme. Podmnožinu atributů s nejlepšími výsledky použijeme jako finální 
výběr.

Při vytváření podmnožin můžeme postupovat buď „zdola – nahoru“, kdy vytváříme 
modely pro jednotlivé atributy a postupně množiny atributů sléváme, nebo „shora – 
dolů“, kdy naopak postupně ubíráme atributy z výchozí úplné sady.

4. Vybereme atributy takzvanou metodou filtru, což znamená, že určíme pro každý 
atribut jeho vhodnost a poté vybereme požadovaný počet nejlepších atributů dle 
tohoto kriteria.

Na tento postup redukce počtu atributů a na jednotlivá používaná kriteria vhodnosti 
se zaměříme podrobněji.

 5.5.1 PCA

Metoda PCA (Principal Component Analysis) hledá pro data nové bázové vektory takové, 
aby  se  mohl  snížit  počet  dimenzí  příznakového  prostoru  a  přitom  zůstala  informační 
hodnota dat zachována v co největší míře. Postup metody je v principu následující:

Algoritmus 14 - PCA

55

(94)



1. Normalizuj vstupní data, aby měly všechny atributy stejný vliv na další proces.

2. Najdi  množinu  ortogonálních  vektorů  tak,  že  největší  možný  rozptyl  hodnot 
vstupních  dat  bude  mít  projekce  dat  na  první  vektor.  Každý  další  vektor  bude 
ortogonální ke všem předchozím vektorům a přitom bude mít opět největší možný 
rozptyl  hodnot ve svém směru. Pro názornou ukázku hledání těchto vektorů viz 
Obrázek 29, který byl převzat z [15].

3. Transformuj data do nového příznakového prostoru, který je určen bází získanou 
předchozím krokem.

4. Vyber požadovaný počet atributů. Při výběru postupuj od první dimenze, aby se do 
výběru dostaly více významné atributy.

 5.5.2 Metoda filtru

Při výběru atributů metodou filtru musíme být schopni určit pro každý atribut míru jeho 
vhodnosti pro analýzu s požadovaným cílovým atributem. Z obvyklých kriterií, která se 
pro tuto úlohu používají, zde uvedeme 2  [chí kvadrát]. Nevýhodou tohoto postupu při 
vyhodnocování atributů je to, že posuzujeme každý atribut nezávisle a může nám uniknout 
vhodnost některých kombinací více atributů, pokud samostatně tyto atributy příliš vhodné 
nejsou.  Je  proto  možné  modifikovat  metodu  i  pro  kombinace  atributů,  čímž  ale 
pochopitelně vzrůstá výpočetní náročnost.

Pro uvedení obou jmenovaných kriterií nejprve definujme takzvanou kontingenční tabulku 
a zaveďme značení, která s ní souvisejí.
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Obrázek 29: Příklad PCA pro dvourozměrný prostor: Osy x1 a x2 jsou bází  
původního příznakového prostoru. Osy y1 a y2 jsou nové bázové vektory 

získané použitím PCA. Vyplněná oblast znázorňuje vstupní data.
(Převzato z [15].)



C1 C2 ⋯ C k ∑
A1 a11 a12 ⋯ a1k r 1

A2 a21 a22 ⋯ a2k r 2

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮

A x a x1 a x2 ⋯ a xk r x

∑ s1 sk ⋯ sk n

Tabulka 7: Kontingenční tabulka pro atribut A a cílový atribut C.

Kontingenční  tabulka  (viz  Tabulka  7)  znázorňuje  vztah  mezi  atributem  A a  cílovým 
atributem C. Význam jednotlivých členů je následující:

• A1 ... Ax  - hodnoty atributu A.

• C1 ... C k  - hodnoty cílového atributu C (např. třída vzoru pro klasifikaci).

• a ij  - počet případů (vzorů), pro které platí A=Ai∧C=C j .

• s j=∑
i=1

x

aij  - počet případů, pro které platí C=C j .

• r i=∑
j=1

k

aij  - počet případů, pro které platí A=Ai .

• n=∑
i=1

x

∑
j=1

k

aij  - celkový počet případů.

Kriterium 2

Kriterium 2  roste s odchylkami skutečných hodnot a ij  od jejich očekávaných hodnot e ij

počítaných následovně:

e ij=
ri s j

n

Kriterium 2  pro atribut A se poté určí takto:

2 A=∑
i=1

x

∑
j=1

k a ij−eij

e ij

Čím je hodnota 2 A  větší, tím má atribut A větší vliv na cílový atribut C a tím je tedy 
pro analýzu vhodnější.
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 6 Experimenty
Pro  porovnání  vybraných  algoritmů  a  byla  provedena  řada  experimentů.  Hlavním 
zaměřením  byly  klasifikační  úlohy.  Experimenty  byly  prováděny  s  využitím  těchto 
softwarových nástrojů:

• Matlab 7.0, komerční produkt pro technické výpočty a modelování od společnosti 
The MathWorks, Inc.

• Weka  3.4.8,  otevřený  systém  pro  dobývání  znalostí  vyvíjený  na  University  of 
Waikato, New Zealand

 6.1 Testovací databáze

Studované metody byly testovány na sadách reálných dat, jejichž základní údaje shrnuje 
Tabulka 8:

Název 
databáze

Počet 
atributů 
(vstupní
/cílové)

Počet 
vzorů

Počet 
tříd

Počet vzorů v 
jednotlivých 
třídách

Stručný popis

Iris [9] 4/1 150 3 50/50/50 Netransformovaná data.

CHDD [17] 8/1 114500 2 88100/26400

(76,94% / 23,06%)

Netransformovaná data, 
celá databáze.

CHDD_A1 8/1 10000 2 5000/5000 Podmnožina sady CHDD s 
vyváženým zastoupením 
tříd.

CHDD_A2 8/1 10000 2 5000/5000 Data CHDD_A1 
transformovaná pomocí 
sigmoidální funkce a 
normalizace (detaily viz 
dále).

CHDD_A3 7/1 10000 2 5000/5000 Data CHDD_A2 
transformovaná pomocí 
PCA (detaily viz dále).

Tabulka 8: Základní údaje o testovacích databázích.

Detailní informace k jednotlivým sadám dat jsou uvedeny v následujícím textu. 

 6.1.1 Databáze Iris

Databáze Iris  [9] uchovává údaje o květinách třech druhů kosatců, kde druh je cílovým 
atributem. Jedná se o malou a jednoduchou sadu dat, která bývá v literatuře často citována. 
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Úkolem analýzy je vytvořit model, na jehož základě bude možné určit druh neznámého 
kosatce.

Tabulka 9 popisuje všechny atributy této databáze:

Atribut Typ Význam
sepal_lenght numerický Délka kališního lístku

sepal_width numerický Šířka kališního lístku

petal_lenght numerický Délka okvětního lístku

petal_width numerický Šířka okvětního lístku

class (cílový atribut) kategoriální (Iris-setosa, Iris-versicolor, 
Iris-virginica)

Druh

Tabulka 9: Popis atributů databáze Iris.

Pro základní  představu o charakteru  dat  uveďme histogramy jednotlivých atributů,  viz 
Obrázek  30.  Každý histogram reprezentuje  jeden atribut  tak,  že na vodorovné ose leží 
všechny hodnoty tohoto atributu a  na svislé  ose je  pro každou hodnotu vynesen počet 
příslušných vzorů. Pro každou třídu je histogram uveden zvlášť.

Z histogramů je patrné, že není obtížné nalézt takové dělící hodnoty atributů, které by 
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Obrázek 30: Histogramy atributů databáze Iris. Vodorovná osa histogramu představuje  
hodnotu daného atributu (jméno atributu je napsáno vlevo) a svislá osa počet vzorů v daném 

intervalu hodnot. Každý sloupec histogramů představuje vzory jedné třídy.
Zleva: Iris-setosa, Iris-versicolor, Irid-virginica.



dobře rozdělovaly data do tříd.

 6.1.2 Databáze CHDD

Databáze CHDD („Coronary Heart Disease Database“,  [17]) je databáze pacientů, kteří 
onemocněli  či neonemocněli srdeční chorobou. Úkolem analýzy je zkonstruovat takový 
model,  který  bude  schopen  co  nejspolehlivěji  určit  pro  nového  pacienta,  zda  touto 
chorobou onemocní či nikoliv.

Databáze  CHDD  má  nerovnoměrné  zastoupení  tříd,  což  značně  ovlivňuje  výsledky 
některých  metod.  Testování  bylo  proto  prováděno  i  s  její  podmnožinou,  sadou  dat 
CHDD_A1, která má stejný počet zástupců obou tříd. Tato odvozená sada dat byla dále 
transformována  různými  metodami  na  CHDD_A2  a  CHDD_A3  ve  snaze  získat  lepší 
výsledky klasifikace. Tyto transformace jsou detailně popsány níže.

Tabulka 10 popisuje všechny atributy této databáze:

Atribut Typ Význam
TC numerický Hladina cholesterolu

SBP numerický Systolický krevní tlak

DBP numerický Diastolický krevní tlak

LVH kategoriální (0, 1) Hypertrofie srdeční komory

ORIGIN kategoriální (0, 1) Původ (cizinec či místní občan)

EDUCATE kategoriální (0 ... 3) Úroveň vzdělání

TABACCO kategoriální (0 ... 4) Míra kouření tabáku

ALCOHOL numerický Míra konzumace alkoholu

CHD (cílový atribut) kategoriální (0, 1) Vývoj srdeční choroby

Tabulka 10: Popis atributů databáze CHDD.

Pro většinu testovaných algoritmů je zapotřebí používat pouze numerické atributy. Budeme 
to  pro  snadnější  porovnatelnost  předpokládat  i  u  metod,  které  dokáží  pracovat  s 
kategoriálními atributy,  jako je například C4.5. Na sledované výsledky to bude mít jen 
nepatrný vliv (například konkrétní pravidla v rozhodovacím stromu budou jiná, úspěšnost 
klasifikace však zůstane velmi podobná).

Úplné výsledky všech experimentů budou uvedeny pouze pro variantu CHDD_A2, která 
byla zvolena jako nejreprezentativnější z následujících důvodů:

• Má vyrovnaný poměr zastoupení tříd (tuto podmínku nesplňuje kompletní CHDD).

• Obsahuje původní atributy CHDD, takže její výsledky jsou interpretovatelné (tuto 
podmínku nesplňuje CHDD_A3, viz níže).

• Obvykle  je  na  ní  dosaženo lepších výsledků než  na variantě  netransformované 
variantě CHDD_A1.

Pro ostatní  databáze odvozené od CHDD uvedeme vždy jen  nejlepší  či  nejzajímavější 
dosažené výsledky jednotlivých metod.

60



Opět  uveďme  histogramy  pro  jednotlivé  atributy  této  databáze,  viz  Obrázek  31. 
Z histogramů  je  patrné,  že  zde  na  rozdíl  od  databáze  Iris  není  možné  určit  hodnotu 
nějakého atributu, která by dobře oddělovala vzory z různých tříd od sebe. Zřejmě tedy 
nepůjde o jednoduchý klasifikační problém a úspěšnost klasifikace nebude příliš vysoká.

 6.1.3 Databáze CHDD_A1

Databáze CHDD_A1 je podmnožinou databáze CHDD. Obsahuje 10000 vzorů a má stejné 
zastoupení obou tříd. Velikost této databáze byla stanovena s ohledem na výpočetní nároky 
testovaných metod a na dostupný výpočetní výkon. Histogramy atributů této databáze jsou 
znázorněny na Obrázku 32.
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Obrázek 31: Histogramy atributů kompletní databáze CHDD.
Třídy zleva: 0 (srdeční choroba nevyvinuta), 1 (srdeční choroba vyvinuta).



Histogramy pro jednu i druhou třídu vzorů vypadají velmi podobně. Opět se tedy zná, že 
bude velmi obtížné vzory klasifikovat.

 6.1.4 Databáze CHDD_A2

Databáze  CHDD_A2  vznikla  z  CHDD_A1  pomocí  transformací  sigmoidální  funkcí  a 
lineární normalizace. Transformace sigmoidální funkcí byla použita na numerické atributy 
a měla za cíl rovnoměrněji rozložit hodnoty po celém intervalu přípustných hodnot. Obě 
dvě  transformace  transformovaly data  do  intervalu  [0,1,  0,9],  což  je  bylo  motivováno 
snahou zvýšit úspěšnost učení především neuronových sítí typu zpětného šíření. Výsledky 
těchto transformací jsou nejlépe vidět z histogramů, které jsou uvedeny na Obrázku 33.

Jednotlivé transformace byly provedeny podle následujícího postupu:

1. Všechny atributy byly normalizovány do intervalu [-1, 1].

2. Na numerických atributech byla provedena transformace:

A2= 0,8
1e−k∗A−d 0,1
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Obrázek 32: Histogramy atributů databáze CHDD_A1.
Třídy zleva: 0 (srdeční choroba nevyvinuta), 1 (srdeční choroba vyvinuta).
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kde  A2 je  nová  hodnota  atributu,  A je  původní  hodnota  atributu,  k je  strmost 
sigmoidální funkce a  d je posunutí. Toto posunutí bylo použito pouze u atributu 
ALCOHOL, který v původním stavu výrazně nesouměrný. Použitá  strmost  k se 
pohybovala v rozmezí 3 až 6.

3. Na  kategoriálních  atributech  (reprezentovaných  čísly)  byla  provedena  pouze 
normalizace:

A2=0,8 A1
2

0,1

Z histogramů takto transformovaných atributů již jsou některé rozdíly mezi třídami patrné. 
Pro všechny numerické atributy bychom mohli vyslovit hypotézu, že čím je jejich hodnota 
větší,  tím  je  pravděpodobnost  onemocnění  srdeční  chorobou  větší.  U  kategoriálních 
atributů žádné takové pravidlo patrné není.
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Obrázek 33: Histogramy atributů databáze CHDD_A2.
Třídy zleva: 0 (srdeční choroba nevyvinuta), 1 (srdeční choroba vyvinuta).
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 6.1.5 Databáze CHDD_A3

Databáze  CHDD_A3  byla  získána  z  CHDD_A2  pomocí  PCA (Principal  Component 
Analysis, viz výše). Po jejím provedení byl odstraněn poslední atribut, který měl výrazně 
menší  rozptyl  hodnot,  než  prvních  sedm.  Na  takto  získaná  data  byly  opět  použity 
transformace  sigmoidální  funkcí  a  normalizace  do  intervalu  [0,1,  0,9].  Výsledek  je 
znázorněn v histogramech na Obrázku 34.

Všech  sedm  atributů  je  nyní  numerických  a  u  většiny  z  nich  je  jistý  rozdíl  mezi 
histogramy obou tříd patrný. Interpretace těchto atributů je již ale nejasná.

 6.2 C4.5

Pro testování rozhodovacích stromů C4.5 byla použita implementace algoritmu v systému 
Weka.  Nejprve  uveďme výsledky pro  jednoduchou  databázi  Iris,  které  jsou  shrnuty v 
Tabulce  11.  Tabulka  ukazuje  vliv  klíčového  parametru  algoritmu  C4.5,  a  to  faktoru 
spolehlivosti (faktor c). Tento faktor ovlivňuje míru prořezání stromu, a čím menší hodnoty 
nabývá, tím je strom menší. Nejlepší výsledek v tabulce je zvýrazněn tučně.

Úspěšnost  klasifikace  uvedená  v  tabulce  znamená  procentuální  vyjádření  počtu  vzorů, 
které  byly  správně  klasifikovány.  Tato  hodnota  je  průměrem deseti  hodnot  úspěšnosti 
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Obrázek 34: Histogramy atributů databáze CHDD_A3.
Třídy zleva: 0 (srdeční choroba nevyvinuta), 1 (srdeční choroba vyvinuta).



klasifikace, získaných 10-ti násobnou křížovou validací. Pro každý krok křížové validace 
se jedná se o hodnotu úspěšnosti  získanou pro testovací množinu, tedy vždy pro jednu 
desetinu  dat.  Směrodatná  odchylka  je  počítána  ze  stejných  deseti  hodnot  jako průměr. 
Počet listů stromu a průměrný počet vzorů v jednom listu jsou udávány pro rozhodovací 
strom zkonstruovaný nad celou trénovací množinou, tedy nad celou databází Iris. Nejde 
tedy o průměrnou hodnotu z deseti modelů křížové validace.

Spolehlivost 
(faktor c)

Konstrukce modelu nad celou 
množinou

10-ti násobná křížová validace

Počet listů 
stromu

Průměrný 
počet vzorů v 
listu

Úspěšnost 
klasifikace (%)

Směrodatná 
odchylka

0,20 - 0,60 5 30,00 96,00 5,62

0,10 - 0,15 4 37,50 95,33 7,06

0,0005 - 0,05 4 37,50 94,00 6,63

Tabulka 11: Výsledky C4.5 pro databázi Iris. Tabulka ukazuje vliv faktoru spolehlivosti.

Faktor  spolehlivost  zde  má  jen  nepatrný  vliv,  protože  vzniklý  rozhodovací  strom  je 
v každém případě velmi malý a jeho prořezávání vždy působí značnou ztrátu klasifikační 
schopnosti.  Pro  velké  rozsahy spolehlivosti  se  úspěšnost  ani  počet  listů  stromu vůbec 
nemění.  Nejlepšího  výsledku  96%  je  dosaženo  při  doporučené  hodnotě  faktoru 
spolehlivosti c = 0,25 a v jejím okolí. Směrodatná odchylka je ve všech případech poměrně 
vysoká,  což je způsobeno malou velikostí  trénovací množiny a tedy značně rozdílnými 
výsledky jednotlivých testů křížové validace.

Pro získané údaje úspěšnosti spočítáme tzv.  confidence interval [24]. V tomto intervalu, 
který  symetricky  obklopuje  získanou  průměrnou  hodnotu  úspěšnosti,  se  s  jistou 
pravděpodobností  nachází  skutečná  úspěšnost  klasifikačního  modelu.  Běžně  používaná 
pravděpodobnost  je  95%,  kterou  použijeme  i  zde.  Vzorec  pro  vyjádření  confidence 
intervalu (I0, I1) pro pravděpodobnost 95% je následující (dle [24]):

I 0,1=Y±1,96 1
k k−1∑i=1

k

Y i−Y 

kde Y  značí průměr hodnot úspěšnosti získaných křížovou validací, Yi hodnotu úspěšnosti 
v i-té iteraci křížové validace a k násobnost křížové validace (zde tedy k = 10). Konstanta 
1,96 je odvozena od zvolené pravděpodobnosti [24].

Meze confidence intervalů pro získané hodnoty jsou následující, jak ukazuje Tabulka 12:

Průměr Směrodatná 
odchylka I0 I1

96,00 5,62 92,52 99,48

95,33 7,06 90,95 99,71

94,00 6,63 89,89 98,11

Tabulka 12: Meze confidence intervalů pro úspěšnost metody C4.5 s databází Iris.
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Všimněme si, že všechny uvedené intervaly se překrývají. Můžeme proto konstatovat, že 
rozdíly mezi jednotlivými získanými výsledky nejsou statisticky významné. Dále se již 
confidence intervaly nebudeme zabývat a u všech testů budeme udávat pouze průměrnou 
hodnotu úspěšnosti a směrodatnou odchylku.

Zde  je  uveden  kompletní  rozhodovací  strom  pro  c  =  0,25  zkonstruovaný  nad  celou 
trénovací  množinou  Iris  (čísla  uvedená  v  závorce  u  listů  stromu  jsou  počty  vzorů 
jednotlivých zastoupených tříd):

petal_width <= 0.6: Iris-setosa (50.0)
petal_width > 0.6
|   petal_width <= 1.7
|   |   petal_length <= 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0)
|   |   petal_length > 4.9
|   |   |   petal_width <= 1.5: Iris-virginica (3.0)
|   |   |   petal_width > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)
|   petal_width > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)

Ze stromu je patrné, že pro byly použity pouze parametry okvětního lístku (výška a šířka) a 
že parametry kališního lístku nebyly algoritmem v žádném uzlu stromu vybrány. Ze stromu 
je poměrně snadné určit pravidla pro klasifikaci, jejichž interpretaci zde uvádíme:

• petal_width≤0,6 ⇒  Iris-setosa

• petal_width∈(0,6, 1,7]∧petal_length≤4,9 ∨
petal_width∈(1,5, 1,7]∧petal_length4,9  ⇒  Iris-versicolor

• petal_width∈(0,6, 1,5]∧petal_length4,9 ∨
petal_width1,7  ⇒  Iris-virginica

Nyní uveďme výsledky obdobného experimentu pro databázi CHDD a její varianty, viz 
Tabulku  13.  Připomínáme,  že  pouze  pro  CHDD_A2  uvádíme  kompletní  výsledky. 
U ostatních variant se jedná o nejlepší dosažené výsledky.

Pro  kompletní  databázi  CHDD  uvádíme  v  závorce  hodnotu  úspěšnosti  modelu  pro 
množinu s vyváženým zastoupením tříd, která byla získána následujícím způsobem:

1. Pro  nejlepší  parametrizaci  metody,  která  byla  zjištěna  při  křížové  validaci, 
zkonstruujeme  znovu  klasifikační  model.  Za  trénovací  množinu,  je  náhodně 
zvoleno 90% vzorů kompletní databáze CHDD. Tato trénovací  množina je  tedy 
utvořena stejně, jako v každé iteraci křížové validace, ale je na původní validaci 
zcela nezávislá.

2. Ze zbývajících vzorů  (10%) je  vybrána  největší  možná podmnožina se  stejným 
zastoupením obou tříd. Tato množina je použita pro validaci modelu a dosažená 
úspěšnost je hodnotou uvedenou v závorce.

Tento postup je proveden u všech testovaných metod v této práci.
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Spolehlivost 
(faktor c)

Konstrukce modelu nad celou 
množinou

10-ti násobná křížová validace

Počet listů 
stromu

Průměrný 
počet vzorů v 
listu

Úspěšnost 
klasifikace (%)

Směrodatná 
odchylka

CHDD_A1

0,05 78 128,21 67,81 1,27

CHDD_A2

0,60 526 19,01 66,06 1,77

0,50 448 22,32 66,28 1,83

0,40 393 25,45 66,68 1,79

0,30 338 29,59 66,93 1,70

0,25 278 35,97 67,43 2,04

0,20 229 43,67 67,65 1,67

0,10 96 104,17 67,79 1,54

0,05 64 156,25 67,86 1,30

0,005 21 476,19 67,54 1,64

0,0005 19 526,32 66,52 1,22

CHDD_A3

0,25 15 666,67 68,71 1,76

CHDD

0,60 8058 14,21 86,08 (81,89) 0,29

Tabulka 13: Výsledky C4.5 pro databázi CHDD. Tabulka ukazuje vliv faktoru spolehlivosti.
(Vyjma varianty CHDD_A2 se jedná pouze o nejlepší dosažené výsledky.)

Výsledky  pro  variantu  CHDD_A2  jasně  dokumentují  význam  faktoru  spolehlivosti, 
zejména na velikost stromu (počet jeho listů). Největší úspěšnosti (67,86%) bylo dosaženo 
při faktoru c = 0,05. Úspěšnost pro variantu CHDD_A1 mírně nižší a pro CHDD_A3 téměř 
o procento vyšší.

Zajímavé je, že rozhodovací stromy pro všechny testované faktory spolehlivosti s databází 
CHDD_A3  měly  počty  listů  13  až  16  a  přitom  dosáhly  větší  úspěšnosti  než  stromy 
postavené na jiných variantách CHDD, které měly výrazně větší počet listů. Je to výsledek 
transformace  PCA,  která  dokázala  většinu  klasifikační  informace  z  dat  soustředit  do 
menšího počtu atributů.

Výsledek pro kompletní databázi CHDD je nutno chápat s ohledem na rozložení tříd. Toto 
rozložení je zde 76,94% a 23,06%, tedy triviální klasifikátor, který by stále ohodnocoval 
všechny vzory majoritní třídou, by dosáhl úspěšnosti 76,94%. Výsledek 86,08% tedy není 
natolik vysoký, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tento fakt je nutno brát v úvahu při 
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vyhodnocování úspěšnosti všech metod.

Naopak úspěšnost klasifikace množiny s vyváženým zastoupením tříd (81,89%) je velmi 
vysoká. Tato hodnota je překvapivá zvláště v porovnání s hodnotami pro modely, které 
byly přímo zkonstruovány nad sadou dat s vyváženým zastoupením tříd. Zde tedy zřejmě 
rozdílná  rozložení  tříd  v  trénovací  a  v  testovací  množině  ovlivnily  výsledek  velmi 
pozitivně.

 6.3 CART

Algoritmus CART byl testován v implementaci programu Matlab. Důležitým parametrem 
rozhodovacího stromu vzniklého metodou CART je stupeň jeho prořezání. Čím je tento 
stupeň větší, tím je strom menší. Stupeň prořezání nabývá pro jeden konkrétní rozhodovací 
strom hodnot celých čísel v rozmezí 0 až k, přičemž 0 znamená neprořezaný strom a k je 
stupeň maximálního prořezání, tedy  k  přísluší rozhodovacímu stromu s jediným listem. 
Hodnota  k je pro konkrétní strom stanovena  při jeho konstrukci. Výsledky testování nad 
databází Iris jsou uvedeny v Tabulce 14, která ukazuje vliv stupně prořezávání na velikost 
stromu a úspěšnost klasifikace. Maximální stupeň prořezání (hodnota k) je zde 5.

Stupeň 
prořezání

Konstrukce modelu nad celou 
množinou

10-ti násobná křížová validace

Počet listů 
stromu

Průměrný 
počet vzorů v 
listu

Úspěšnost 
klasifikace (%)

Směrodatná 
odchylka

0 9 16,67 94,67 5,72

1 7 21,43 94,67 5,72

2 4 37,50 94,67 5,69

3 3 50,00 94,00 6,00

4 2 75,00 66,67 0,00

5 1 150,00 33,33 0,00

Tabulka 14: Výsledky CART pro databázi Iris. Tabulka ukazuje vliv stupně prořezání.

Nejlepší  úspěšnosti  klasifikace  (94,67%)  bylo  dosaženo  pro  stupně  prořezání  0  až  2. 
Zajímavé je, že neexistuje stupeň prořezání, při kterém bychom dosáhli počtu pěti listů, při 
kterém byl algoritmus C4.5 nejúspěšnější. Při stupni prořezání 1 bylo dosaženo počtu listů 
7 a při prořezání stupně 2 již jen počtu uzlů 4. Žádnou možnost mezi těmito dvěma již 
algoritmus  CART nenabízí.  Pokud  přihlédneme  ke  směrodatné  odchylce,  můžeme  za 
nejlepší považovat strom při stupni prořezání 2, který zde uvádíme:

petal_length < 2.45: Iris-setosa (50.0)
petal_length >= 2.45
|   petal_width < 1.75
|   |   petal_length < 4.95: Iris-versicolor (47.0/1.0)
|   |   petal_length >= 4.95: Iris-virginica (4.0/2.0)
|   petal_width >= 1.75: Iris-virginica (45.0/1.0)

Všimněme si, že je zde vybrán jiný atribut pro větvení v kořeni stromu, než tomu bylo u 
C4.5. Dělící hodnoty atributů si však jsou v obou stromech velmi podobné.
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Nyní  uveďme  výsledky  algoritmu  CART  pro  databázi  CHDD,  které  jsou  shrnuty 
v Tabulce 15.

Stupeň 
prořezání

Konstrukce modelu nad celou 
množinou

10-ti násobná křížová validace

Počet listů 
stromu

Průměrný 
počet vzorů v 
listu

Úspěšnost 
klasifikace (%)

Směrodatná 
odchylka

CHDD_A1

70 39 256,41 67,74 1,48

CHDD_A2

0 2956 3,38 61,77 1,55

10 1812 5,52 62,69 1,52

20 1499 6,67 63,04 1,52

50 155 64,52 67,09 1,48

69 33 303,03 68,35 1,48

77 11 909,09 66,50 1,48

84 1 10000,00 48,92 1,58

CHDD_A3

60 26 384,62 68,62 1,45

CHDD

10 13684 8,37 85,19 (88,96) 0,32

Tabulka 15: Výsledky CART pro databázi CHDD. Tabulka ukazuje vliv stupně prořezání.
(Vyjma varianty CHDD_A2 se jedná pouze o nejlepší dosažené výsledky.)

Nejlepší výsledek pro CHDD_A2 je 68,35%, kterého bylo dosaženo pro stupeň prořezání 
69. Tento výsledek je lepší než nejlepší výsledek C4.5 a navíc má příslušný strom výrazně 
menší počet uzlů. Pro jiné varianty CHDD se ale ukázala C4.5 jako mírně lepší než CART. 
Opět  se  zde  potvrdila  smysluplnost  obou  transformací,  protože  na  CHDD_A3  bylo 
dosaženo nejlepších výsledků a na CHDD_A1 nejhorších. Rozdíly jsou ale velmi malé.

Zajímavý je výsledek pro kompletní databázi CHDD, kde došlo k maximální úspěšnosti 
pro  stupeň  prořezání  10.  To  je  velmi  malá  hodnota,  uvážíme-li,  že  maximální  stupeň 
prořezání pro tuto variantu byl 228.

Hodnota  úspěšnosti  uvedená  v  závorce  (tedy  úspěšnost  klasifikace  pro  množinu  s 
vyrovnaným zastoupením tříd) je opět velmi vysoká a platí o ní to samé, jako u metody 
C4.5. Zde dokonce převýšila průměrnou hodnotu úspěšnosti získanou při křížové validaci.
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 6.4 Vrstevnaté neuronové sítě

V případě vrstevnatých neuronových sítí byl zvolen nástroj Weka a algoritmus zpětného 
šíření.  Použitá  implementace  sama provádí  normalizaci  všech  atributů  před  započetím 
adaptačního či validačního procesu.

Nejprve  chceme  zjistit,  jaký  počet  skrytých  neuronů  je  pro  naše  data  nejvhodnější. 
Začneme opět s daty Iris. Počet trénovacích epoch byl ponechán na výchozí hodnotě 500. 
Výsledky jsou shrnuty v Tabulce 16.

Počet skrytých neuronů 10-ti násobná křížová validace

Úspěšnost klasifikace (%) Směrodatná odchylka

0 95,33 4,71

2 97,33 3,44

3 97,33 3,44

4 98,00 3,22

5 96,67 4,71

10 98,00 3,22

20 96,67 4,71

4, 4 (dvě skryté vrstvy) 95,33 4,50

Tabulka 16: Výsledky algoritmu zpětného šíření na vrstevnatých neuronových sítích pro databázi Iris.  
Tabulka ukazuje vliv počtu skrytých neuronů.

Výsledky ukazují, že úspěšnost klasifikace je velmi vysoká a to i v případě, že nejsou v síti 
obsaženy žádné skryté neurony. To ukazuje na fakt, že u většiny dat je možné určit třídu 
lineární kombinací atributů. Nejlepších výsledků (98%) bylo dosaženo pro počty skrytých 
neuronů 4 a 10. Výchozí počet skrytých neuronů je v aplikaci Weka volen podle vztahu:

počet skrytýchneuronů= počet atributů počet tříd
2

To by pro  náš  případ  odpovídalo  hodnotě  4,  pro  kterou  bylo  bylo  skutečně  dosaženo 
nejlepšího výsledku.

Ponecháme nyní nastavení počtu skrytých neuronů na hodnotě 4 a budeme sledovat vliv 
počtu trénovacích epoch, jak ukazuje Tabulka 17.
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Počet epoch 10-ti násobná křížová validace

Úspěšnost klasifikace (%) Směrodatná odchylka

50 96,67 3,52

100 96,00 6,44

500 98,00 3,22

1000 96,67 3,52

5000 96,67 3,52

Tabulka 17: Výsledky algoritmu zpětného šíření na vrstevnatých neuronových sítích pro databázi Iris.  
Tabulka ukazuje vliv počtu trénovacích epoch.

Nejlepšího výsledku bylo dosaženo při počtu 500 epoch, ačkoliv vliv tohoto parametru je 
pro databázi Iris velmi malý.

Nyní proveďme experimenty pro databázi CHDD. Výsledky pokusů s počtem skrytých 
neuronů ukazuje  Tabulka  18.  Pro varianty databáze, kde nebyly dříve provedeny žádné 
transformace dat  (CHDD a CHDD_A1),  musela  být  provedena normalizace hodnot  do 
intervalu  [0, 1].  V  ostatních  případech  (CHDD_A2  a  CHDD_A3)  bylo  zachováno 
rozložení hodnot v intervalu [0,1, 0,9].

Počet skrytých neuronů 10-ti násobná křížová validace

Úspěšnost klasifikace (%) Směrodatná odchylka

CHDD_A1

3 68,87 1,99

CHDD_A2

0 68,64 1,83

2 68,67 2,06

3 68,64 1,93

4 68,77 1,98

5 68,91 1,89

10 68,81 2,11

20 69,02 1,96

4, 4 (dvě skryté vrstvy) 68,87 1,85

CHDD_A3

5 69,14 1,72

CHDD

20 79,46 (60,17) 0,50

Tabulka 18: Výsledky vrstevnatých neuronových sítích typu zpětného šíření pro databázi CHDD. Tabulka 
ukazuje vliv počtu skrytých neuronů.
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(Vyjma varianty CHDD_A2 se jedná pouze o nejlepší dosažené výsledky.)

Zde se ukazuje, že počet skrytých neuronů má poměrně malý vliv na kvalitu klasifikace. 
Dokonce i při úplné absenci skrytých neuronů bylo dosaženo poměrně dobrého výsledku 
klasifikace, podobně jako u databáze Iris.  Nejlepšího výsledku pro variantu CHDD_A2 
bylo  dosaženo  při  počtu  20-ti  skrytých  neuronů  a  to  69,02%.  Vztah  pro  výpočet 
doporučeného počtu skrytých neuronů (100) nám pro databázi CHDD dává výsledek 5. Pro 
tento  počet  skrytých  neuronů  bylo  skutečně  dosaženo  výsledku  velmi  blízko  nejlepší 
hodnoty.

Výsledek  pro  kompletní  databázi  CHDD  je  výrazně  horší  než  výsledky  dosažené 
rozhodovacími stromy. Je to zřejmě dáno rozložením vzorů do tříd. Neuronové sítě typu 
zpětného šíření se tedy s nerovnoměrným zastoupením tříd vyrovnávají velmi špatně. Také 
hodnota  úspěšnosti  modelu  získaného  nad  kompletní  databází  CHDD  pro  množinu 
s vyváženým zastoupením tříd je výrazně menší, než úspěšnosti jiných modelů.

Výsledky  neuronových  sítí  typu  zpětného  šíření  jsou  zde  pro  varianty  CHDD 
s vyrovnaným rozložením tříd  lepší  než  výsledky rozhodovacích stromů a  opět  se  zde 
potvrzuje přínos provedených transformací. Pro testování těchto neuronových sítí je již na 
takto objemných datech zapotřebí značný výpočetní výkon. Testování vlivu počtu epoch 
zde bylo provedeno pouze do hodnoty 1000, protože při vyšších hodnotách je již výpočetní 
náročnost modelu neúnosná. Nicméně vliv tohoto parametru se u testovaného počtu epoch 
projevil pouze v řádu jedné setiny procenta.

 6.5 RBF sítě

Neuronové sítě typu RBF byly opět testovány v programu Weka. Pro první etapu učení 
(tedy určení centroidů shluků) se zde používá metoda k-středů. Důležitým faktorem, který 
ovlivňuje výsledky této metody, je tedy počet klastrů (faktor  k).  Tabulka 19 ukazuje vliv 
volby počtu klastrů na úspěšnost klasifikace pro databázi Iris.

Počet klastrů 10-ti násobná křížová validace

Úspěšnost klasifikace (%) Směrodatná odchylka

2 95,33 4,50

3 96,00 4,66

4 95,33 5,49

6 95,33 4,50

10 96,67 3,52

20 96,67 3,52

Tabulka 19: Výsledky RBF sítě pro databázi Iris. Tabulka ukazuje vliv počtu klastrů.

Výsledky jsou nejlepší pro počty klastrů 10 a 20 a dá se očekávat, že by se vzrůstajícím 
počtem klastrů úspěšnost dále rostla. Je nutné si ale uvědomit, že databáze Iris má pouze 
150 vzorů a proto větší počet klastrů nemá příliš smysl.

Zajímavější mohou být tyto testy pro databázi CHDD, jak ukazuje Tabulka 20. Nejlepšího 
výsledku pro variantu CHDD_A2 (67,83%) bylo dosaženo pro 20 klastrů. Zajímavé je, že 
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nejlepšího výsledku pro CHDD_A3 bylo dosaženo už při dvou klastrech. Toto je zcela 
v rozporu  s  výsledky  na  ostatních  variantách  databáze.  Jedná  se  zřejmě  o  důsledek 
transformace PCA.

Z výsledků také plyne, že provedené transformace měly u RBF sítí zcela opačný efekt, než 
bylo očekáváno a ukázáno na ostatních metodách, protože výsledek CHDD_A3 je nejhorší 
a  naopak výsledek CHDD_A1 dopadl  nejlépe.  Nerovnoměrné  rozložení  tříd  kompletní 
databáze  CHDD  opět  není  pro  RBF  síť  vhodné.  Testování  sítí  RBF  je  stejně  jako 
u předchozí metody velmi náročné na výpočetní výkon a také na paměťový prostor.

Počet klastrů 10-ti násobná křížová validace

Úspěšnost klasifikace (%) Směrodatná odchylka

CHDD_A1

50 68,46 1,68

CHDD_A2

2 67,53 2,24

3 67,04 2,45

4 66,49 1,62

6 67,03 2,16

10 66,49 1,59

20 67,83 1,47

50 67,37 1,07

CHDD_A3

2 67,31 1,56

CHDD

50 79,39 (61,67) 0,24

Tabulka 20: Výsledky RBF sítě pro databázi CHDD. Tabulka ukazuje vliv počtu klastrů.
(Vyjma varianty CHDD_A2 se jedná pouze o nejlepší dosažené výsledky.)

 6.6 Kohonenovy mapy

Samoorganizující  se Kohonenovy mapy byly opět testovány v programu Weka. Jelikož 
samotné Kohonenovy mapy jsou nástrojem klastrovacím a nikoliv klasifikačním, byl pro 
testování použit následující postup:

1. Aplikací  adaptačního algoritmu Kohonenových map na  trénovací  množinu bylo 
získáno  k centroidů (finální  váhy neuronů kompetiční  vrstvy).  Zároveň byl  pro 
každý trénovací vzor z znám nejbližší centroid, který označíme N(z).

2. Nyní  byla  pro  každý  centroid  n určena  třída,  kterou  reprezentuje,  jako  nejvíce 
zastoupená třída všech trénovacích vzorů z, pro které platí N(z) = n. Třídu centroidu 
n označme jako C(n).
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3. Testovací  množina  byla  klasifikována  podle  nejbližšího  souseda  (1-NNR) 
jednoduše tak, že byl každý testovací vzor z ohodnocen třídou C(N(z)).

Výsledkem je tedy klasifikovaná testovací množina, takže již je  možné určit  úspěšnost 
klasifikace stejně jako u předchozích metod. Dá se očekávat, že tento způsob klasifikace 
nebude tak úspěšný,  jako dříve testované metody, protože při klastrování nejsou vůbec 
zohledněny třídy trénovacích vzorů. Ty jsou zohledněny až při mapování klastrů na třídy. 
Jedná se tedy jen ve své podstatě pouze o test, zda v datech existují shluky stejných tříd, 
případně v jakém rozsahu.

Klíčovým parametrem adaptace Kohonenových map je topologie kompetiční vrstvy. Byla 
testována jednorozměrná a dvourozměrná mřížka s  různými počty neuronů,  uspořádání 
topologie bylo zvoleno hexagonální. Počet trénovacích epoch byl zvolen 1000.

Výsledky pro databázi jsou shrnuty Iris v Tabulce 21.

Topologie kompetiční 
vrstvy

10-ti násobná křížová validace

Úspěšnost klasifikace (%) Směrodatná odchylka

2 x 1 66,67 0,00

3 x 1 74,67 4,22

4 x 1 86,00 6,63

3 x 2 85,33 6,89

4 x 2 92,00 5,26

5 x 2 92,00 5,26

5 x 3 91,33 5,49

6 x 3 94,00 5,84

5 x 4 93,33 5,44

Tabulka 21: Výsledky Kohonenových map pro databázi Iris v závislosti na topologii kompetiční vrstvy.

Z výsledků vyplývá, že v databázi Iris lze dobře nalézt klastry s klasifikační schopností. Při 
topologii 6 x 3 neurony bylo dosaženo největší úspěšnosti 94%, která je již velmi dobrá i 
ve srovnání s klasifikačními metodami.

Nyní  uveďme výsledky testů  pro  databázi  CHDD,  jak  jsou  znázorněny v  Tabulce  22. 
Nejlepší dosažený výsledek pro variantu CHDD_A2 byl 64,46% při topologii kompetiční 
vrstvy 30 x 20. Transformace CHDD_A1 na CHDD_A2 se pro nalezení klastrů neukázala 
přínosnou, za to PCA mírně výsledek zlepšila. Obecně ale můžeme říct, že v malé míře je 
možné  ve  vyvážených  variantách  CHDD  nalézt  klastry  vzorů,  které  by  vyjadřovaly 
příslušnost ke třídě. V kompletní databázi CHDD se takové klastry příliš nalézt nepodařilo.
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Topologie kompetiční 
vrstvy

10-ti násobná křížová validace

Úspěšnost klasifikace (%) Směrodatná odchylka

CHDD_A1

9 x 9 65,07 1,69

CHDD_A2

5 x 4 57,48 1,95

8 x 6 59,65 1,96

8 x 8 61,18 2,65

9 x 9 61,92 1,99

10 x 10 61,88 1,77

15 x 10 63,06 1,43

20 x 10 63,47 1,75

15 x 15 63,63 1,48

20 x 20 63,34 1,02

30 x 20 64,46 2,19

30 x 30 64,34 1,62

CHDD_A3

20 x 10 65,80 1,73

CHDD

30 x 20 77,75 (55,06) 0,34

Tabulka 22: Výsledky Kohonenových map pro databázi CHDD v závislosti na topologii kompetiční vrstvy.
(Vyjma varianty CHDD_A2 se jedná pouze o nejlepší dosažené výsledky.)

 6.7 LVQ

Klasifikace LVQ byla opět testována v programu Weka. Otestovány byly varianty LVQ1, 
LVQ2.1  a  LVQ3.  Stejně  jako  u  předchozích  experimentů  byla  použita  10-ti  násobná 
křížová  validace.  U  metod  pracujících  s  oknem,  tedy  LVQ2.1  a  LVQ3,  byla  použita 
velikost okna w = 0,3, jakožto výchozí a doporučená hodnota uvedené implementace.

Získané hodnoty pro databázi Iris jsou uvedeny v Tabulce 23.
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Počet 
neuronů

LVQ1 LVQ2.1 LVQ3

Úspěšnost 
klasifikace 
(%)

Směrodatná 
odchylka

Úspěšnost 
klasifikace 
(%)

Směrodatná 
odchylka

Úspěšnost 
klasifikace 
(%)

Směrodatná 
odchylka

2 40,00 14,05 48,67 16,35 48,67 16,35

3 59,33 28,54 65,33 14,33 62,67 17,55

4 63,33 26,71 77,33 15,46 74,67 12,49

6 74,00 28,01 84,00 15,46 85,33 13,63

10 94,00 8,58 96,67 4,71 95,33 5,49

20 96,00 4,66 96,67 4,71 93,33 8,31

Tabulka 23: Výsledky LVQ pro databázi Iris v závislosti na počtu neuronů kompetiční vrstvy. Nejlepší  
výsledek pro každý řádek tabulky je zvýrazněn tučným písmem. Pro přehlednost je navíc nejlepší výsledek 

každé metody barevně odlišen.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo pro počty klastrů 10 a 20. Nejlepším klasifikátorem se 
ukázala být metoda LVQ2.1 s nejvyšší úspěšností 96,67%. Tato metoda byla nejlepší pro 
většinu všech testovaných počtů neuronů kompetiční vrstvy. Druhou nejlepší metodou je 
zde  LVQ3.  LVQ1  byla  ve  většině  případů  na  posledním  místě,  ale  její  schopnost 
klasifikace při počtu neuronů 10 a 20 byla již také velmi dobrá.

Výsledky testování  LVQ na  databázi  CHDD ukazuje  Tabulka  24.  Nejlepších  výsledků 
dosáhla ve všech případech LVQ1. Výjimkou je pouze kompletní databáze CHDD, kde 
mírně zvítězila LVQ2.1. Nejhorší metodou se ukázala být LVQ3. Pro databázi CHDD s 
nerovnoměrným rozložením tříd dopadly výsledky opět poměrně špatně.

Pro všechny tři testované varianty LVQ se ukázaly transformace prováděné na databázi 
CHDD_A1  a CHDD_2 jako užitečné. Ve všech případech došlo ke zvýšení úspěšnosti 
klasifikace.

76



Počet 
neuronů

LVQ1 LVQ2.1 LVQ3

Úspěšnost 
klasifikace 
(%)

Směrodatná 
odchylka

Úspěšnost 
klasifikace 
(%)

Směrodatná 
odchylka

Úspěšnost 
klasifikace 
(%)

Směrodatná 
odchylka

CHDD_A1

10 66,45 1,59 65,90 1,67 65,23 1,18

CHDD_A2

2 58,36 8,83 53,53 7,44 53,53 7,44

3 64,11 7,69 55,65 7,65 53,86 8,11

4 67,24 1,62 62,20 7,28 60,28 6,87

6 66,45 1,67 66,29 3,35 63,06 6,25

10 65,92 1,28 65,77 2,26 65,40 3,78

20 65,73 1,88 64,45 2,95 65,40 1,03

50 64,97 2,19 64,50 2,24 63,71 2,15

100 63,18 2,02 63,10 2,22 63,26 2,16

200 61,49 2,27 61,99 2,00 61,87 1,76

500 60,99 1,56 60,83 1,46 60,79 1,46

CHDD_A3

4 68,31 1,57 61,77 8,34 63,29 8,04

10 67,10 0,95 67,17 1,74 67,60 2,12

CHDD

4 77,50 (53,23) 0,42 77,58 0,45 77,44 0,41

6 77,47 0,5 77,59 (51,02) 0,49 77,56 (53,77) 0,43

Tabulka 24: Výsledky LVQ pro databázi CHDD v závislosti na počtu neuronů kompetiční vrstvy. Nejlepší  
výsledek pro každý řádek tabulky je zvýrazněn tučným písmem. Pro přehlednost je navíc nejlepší výsledek 

každé metody pro každou variantu databáze barevně odlišen. (Vyjma varianty CHDD_A2 jsou uvedeny pouze 
řádky obsahující nejlepší výsledek pro alespoň jednu z testovaných metod.)

 6.8 Porovnání výsledků

Nejlepší  výsledky  jednotlivých  metod  pro  všechny  testovací  databáze  jsou  shrnuty  v 
Tabulce  25.  Sloupec  CHDD  (*)  udává  úspěšnost  klasifikace  množiny  s  vyváženým 
zastoupením tříd. Tato hodnota je blíže vysvětlena výše. Čas je uveden pouze řádově a 
vztahuje se ke křížové validaci na největší sadě dat, kompletní databázi CHDD. Měření 
proběhlo na počítači s procesorem Intel T2300 na frekvenci 1,66GHz a s fyzickou pamětí o 
velikosti 1GB. Uvedený čas má význam spíše jen jako relativní veličina, neboť vychází z 
experimentů prováděných na jednom konkrétním počítači a na jeho hodnoty nemá vliv 
pouze samotný výkon počítače, ale i kvalita použité implementace.
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Metoda Iris CHDD_A1 CHDD_A2 CHDD_A3 CHDD CHDD (*) Čas 
(CHDD)

C4.5 96,00 67,81 67,86 68,71 86,06 81,89 1 h

CART 94,67 67,74 68,35 68,62 85,19 88,96 1 h

Vrstevnaté neuronové sítě 98,00 68,87 69,02 69,14 79,46 60,17 12 h

RBF sítě 96,67 68,46 67,83 67,31 79,39 61,67 3 h

Kohonenovy mapy 94,00 65,07 64,46 65,80 77,75 55,06 2 min

LVQ1 96,00 66,45 67,24 68,31 77,50 53,23 1 min

LVQ2.1 96,67 65,90 66,29 67,17 77,59 51,02 1 min

LVQ3 95,33 65,23 65,40 67,60 77,56 53,77 1 min

Tabulka 25: Srovnání nejlepších dosažených výsledků klasifikace jednotlivých metod.

Na  databázi  Iris  byly  všechny  testované  metody  velmi  úspěšné.  Tato  databáze  ale 
reprezentuje téměř ideální data. Pro porovnání metod je mnohem lepší databáze CHDD a 
její varianty, kde jsou výsledky o poznání rozmanitější a celkově horší. Budeme se tedy 
více zajímat o výsledky nad databází CHDD, ale je nutno mít na paměti, že i ta má svá 
specifika a získané výsledky nelze zobecňovat příliš.

Pro varianty databáze s vyrovnaným zastoupením tříd přinesly provedené transformace 
očekávaný efekt,  tedy zlepšení  výsledků.  Výjimku zde  tvoří  pouze  sítě  typu RBF a  v 
jednom  případě  též  Kohonenovy  mapy,  kde  naopak  došlo  k  mírnému  zhoršení. 
Nejúspěšnější klasifikační metodou nad těmito daty se ukázaly vrstevnaté neuronové sítě 
typu zpětného šíření. Jejich velkou nevýhodou je ale značná výpočetní náročnost, kvůli 
které  se  tato  metoda  může  stát  v  některých  případech  nepoužitelnou.  Druhá  nejlepší 
metoda již není jednoznačně určena a pro každou variantu dat se jedná o jinou metodu. 
Jedná se o RBF sítě, rozhodovací stromy CART a rozhodovací stromy C4.5.

Klasifikace nad kompletní databází CHDD, tedy nad databází s nevyváženým poměrem 
tříd, ukázala značné rozdíly mezi rozhodovacími stromy a neuronovými sítěmi. Zatímco 
oba algoritmy rozhodovacích stromů si s touto situací poradily poměrně dobře, všechny 
modely vystavěné na základě neuronových sítí přinesly velmi špatné výsledky, které se 
velmi blíží úspěšnosti triviálního klasifikátoru (viz výše). Tento rozdíl je ještě výraznější 
při  klasifikaci  množiny s  vyváženým zastoupením tříd  modelem, který  byl  získán nad 
nevyváženou množinou.

Velmi dobrý poměr úspěšnosti klasifikace a výpočetní náročnosti mají algoritmy z rodiny 
LVQ, které ale také vyžadují trénovací množiny s vyváženým zastoupením  tříd. Mezi nimi 
kupodivu dominuje LVQ1 jako nejlepší,  následovaná metodou LVQ2.1. Tyto metody je 
tedy vhodné použít pro rychlé první odhady úspěšnosti klasifikace pro neznámá data.

Dalšími hledisky při porovnání metod mohou být obecné vlastnosti modelů, jako například 
možnost extrakce pravidel typu „if – then“. Ty je pochopitelně možné snadno a intuitivně 
extrahovat  z  rozhodovacích stromů.  Je  ale  nutné  zmínit,  že  možnost  extrakce  pravidel 
existuje i u vrstevnatých neuronových sítí, sítí typu RBF i u metod z rodiny LVQ. Tato 
extrakce je velmi ztížena při použití transformace PCA, neboť získané nové atributy již 
nemají  jasnou interpretaci.  Jelikož se ale jedná o lineární transformaci,  bylo by možné 
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převést  data  do  původního  příznakového  prostoru  a  pravidla  příslušně  transformovat. 
Nicméně taková pravidla by ztratila  na své přehlednosti,  neboť by byla vystavěna nad 
lineárními kombinacemi atributů.
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 7 Vlastní implementace rozhodovacích stromů
Vlastní  implementace  rozhodovacích stromů „DecisionTrees“,  která  je  přiložena  k  této 
práci na CD, vychází ze softwarového projektu Knocker [20]. Z tohoto projektu zůstaly v 
současné implementaci následující součásti:

• Základ implementace rozhodovacích stromů – autorem je autor této práce

• Modul  pro  zobrazování  rozhodovacích  stromů  –  autorkou  je  převážně  Petra 
Vaníčková

• Některé prvky GUI – autory jsou téměř všichni členové projektu

Tento základ z projektu Knocker byl přepracován v samostatný program „DecisionTrees“, 
jehož vlastnosti jsou srhnuty zde:

• Platforma .NET 2.0, jazyk C#.

• Práce s daty nad databází MySQL přes ODBC rozhraní.

• Konstrukce rozhodovacích stromů metodami CART a C4.5.

• Klasifikace dat rozhodovacími stromy s možností výpočtu úspěšnosti (pokud je v 
datech známa třída vzorů).

• Ukládání stromů ve formátu XML a jejich načítání.

• Možnost krokování konstrukčních algoritmů s detailním zobrazením jednotlivých 
možností rozdělení a zdůvodnění výběru nejlepšího rozdělení.

• Možnost snadné implementace nových metod konstrukce rozhodovacích stromů a 
jejich začlenění do programu.

Hlavním účelem vzniku tohoto software byla možnost použití ve výuce. Je zde tedy kladen 
důraz na vizualizaci  a  názorné vysvětlování  procesu konstrukce rozhodovacích stromů. 
Aplikace není optimalizována pro výkon, ale spíše pro samovysvětlující, přehledný kód. 
V programovém  kódu  je  navrženo  API,  které  umožňuje  snadné  programování  nových 
metod konstrukce využívajících rozsáhlou hotovou funkcionalitu. Toto API je podrobněji 
rozebráno v následující kapitole.

Na přiloženém CD s programem je obsažena technická dokumentace a uživatelský manuál. 
Oboje v anglickém jazyce.

 7.1 API pro implementaci nových metod

Pro implementaci nové metody konstrukce rozhodovacích stromů je nutné naprogramovat 
tyto součásti:

• Nový potomek třídy DecTreeSplitter – Třída, která popisuje větvení uzlu stromu.

• Nový potomek třídy DecTreeMethod  –  Třída,  která  obsahuje  specifické  funkce 
nové metody.

• Volitelně:  Nový  potomek  třídy  ToolWindow  –  Třída  reprezentující  okno,  které 
obsahuje uživatelské nastavení pro novou metodu.

• Zaregistrovat novou metodu v hlavním okně aplikace, aby byla dostupná v menu.
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Za  vzor  implementace  nových  metod  lze  použít  stávající  metody  CART a  C4.5.  Pro 
podrobnější informace o API a dalších záležitostech programového kódu je u programu 
přiložena dokumentace. Následující odstavce jsou jen stručným náhledem na architekturu 
API, nikoliv dostačujícím návodem pro programování.

 7.1.1 DecTreeSplitter

Tato třída reprezentuje společného předka všech specifických způsobů rozdělování stromu. 
Každá instance potomka této třídy odpovídá jednomu konkrétnímu uzlu stromu. Navenek 
musí každý potomek DecTreeSplitter implementovat tyto prvky:

• public int Count
Počet větví.

• public abstract string HumanReadable()
Krátký popis větvení.

• public abstract string Description()
Podrobný  popis  větvení  včetně  kvalitativních  kritérií  pro  zobrazení  v  okně 
krokování procesu.

• public abstract string SQLWhere(int order)
SQL klauzule, která reprezentuje větev stromu s pořadovým číslem order. Parametr 
order tedy vždy nabývá hodnot 1 až Count.

 7.1.2 DecTreeMethod

Obecná metoda, reprezentovaná třídou DecTreeMethod, sama zajišťuje rekurzivní tvorbu 
stromu. Potřebuje překrýt pouze malý počet funkcí specifických pro novou metodu, které 
jsou uvedeny zde:

• public abstract string DescribeMethod()
Vrátí popis metody a její aktuální nastavení pro výpis v okně krokování procesu.

• protected abstract int BuildSpecific()
Specifické  kontroly  či  jiné  akce  nutné  před  samotnou  konstrukcí  stromu.  tato 
metoda je povinna volat a vrátit výsledek obecné funkce BuildRecursive().

• protected  abstract  int  CompareSplitters(int  node,  DecTreeSplitter  splitter1, 
DecTreeSplitter splitter2)
Zajistí  porovnání  kvality  dvou  instancí  potomka  třídy  DecTreeSplitter,  které 
reprezentují různé způsoby větvení stromu v daném uzlu.

• protected abstract ArrayList GetSplitters(int node)
Vrátí všechny možné způsoby větvení stromu v daném uzlu.

 7.1.3 Registrace metody

Registrace  nově  vytvořené  metody  se  uvádí  v  konstruktoru  třídy  hlavního  okna 
DecTreeForm.  Zde  je  příklad  úryvku  kódu,  který  provádí  registraci  pro  stávající 
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implementované metody:
//Register all methods
methods = new ArrayList();
methods.Add(new CART());
methods.Add(new C45());

 7.2 Implementace výkonného jádra

Hlavní  tělo  obecného  algoritmu  pro  konstrukci  rozhodovacích  stromů  je  v  metodě 
BuildRecursive třídy DecTreeMethod. Tato metoda řeší kromě samotné konstrukce stromu 
i některé záležitosti zobrazování stromu v okně programu a případného přerušení procesu 
ze strany uživatele. Tím složitost metody narůstá, ale přesto zůstává poměrně dobře čitelná 
a pochopitelná. Pro celý algoritmus je zřejmě nejdůležitější metoda BestSplit (řádek výpisu 
41),  která  využívá  výše  zmíněné  metody  GetSplitters  a  CompareSplitters  k  určení 
nejlepšího způsobu větvení.

Kompletní výpis zdrojového kódu této klíčové metody je zde:
1. /// <summary>
2. /// The "kernel" of the decision tree algorithms.
3. /// </summary>
4. /// <param name="node">Actual node of the tree.</param>
5. /// <param name="actualNode">Actual node of the tree view, must be already 

created.</param>
6. /// <param name="depth">Depth of the node.</param>
7. protected void BuildRecursive(int node, DecisionTreeNode actualNode, int 

depth)
8. {
9.     //first call - make root
10.    if (actualNode == null)
11.    {
12.        actualNode = new DecisionTreeNode();
13.        Tree.Root = actualNode;
14.    }
15.    
16.    //set the count of records in the node      
17.    actualNode.Records = GetCount(node);
18.    
19.    //set the majority class in node and its probability
20.    actualNode.Class = GetNodeClass(node, out actualNode.Prob);
21.    
22.    //refresh window with the tree
23.    this.Window.Invalidate();
24.    
25.    //if the process is aborted, finish
26.    if (this.abortedProcess) return;
27.
28.    //evaulate end-condition, if it success the node is leaf
29.    if (EndCondition(node)) 
30.    {
31.        MethodProgressBar.Increment(actualNode.Records);
32.        MethodProgressBar.Invalidate();
33.    }
34.
35.    //if end-condition failed and depth is not too high, continue recursive 

algorithm
36.    else if ((depth+1) < GeneralProperties.MaxDepth)
37.    {
38.        DecTreeSplitter splitter = null;
39.        
40.        //create subnodes by best splitter
41.        ArrayList subnodes = BestSplit(actualNode, depth, node, ref splitter);

82



42.
43.        if (subnodes != null) //splitted
44.        {
45.            actualNode.SplitterDescription = splitter.HumanReadable();
46.            
47.            int index = 0;
48.            foreach (int i in subnodes)
49.            {
50.                //make a new node for subnode
51.                DecisionTreeNode newNode = new DecisionTreeNode();
52.                newNode.SQLWhere = splitter.SQLWhere(index++);
53.                
54.                //add the new node to the tree
55.                actualNode.Nodes.Add(newNode);
56.
57.                //recursive call
58.                BuildRecursive(i, newNode, depth + 1);
59.
60.                //if the process is aborted, finish
61.                if (this.abortedProcess) return;
62.            }
63.        }
64.    }
65.}

 7.3 Optimalizace výkonu

Jak  již  bylo  výše  uvedeno,  tato  implementace  rozhodovacích  stromů  klade  důraz  na 
snadnost pochopení algoritmů, nikoliv na výkon. Nicméně přesto byly jisté úpravy pro 
efektivitu provedeny a to tak, aby co nejméně narušily čitelnost ostatního kódu. Jedná se 
především o uchovávání  výsledků dotazů z  databáze  v mezipaměti  a  jejich opakované 
používání,  místo kladení opětovných dotazů do databáze.  Toto řešení  značně urychluje 
konstrukci stromů hlavně v případě, že je databáze připojena přes počítačovou síť a neběží 
na stejném stroji jako aplikace.

Konkrétně jsou takto uchovávány pouze výsledky dotazů na počet vzorů splňujících daná 
kriteria v tabulce a v určitém uzlu stromu. Těchto dotazů se totiž během konstrukce stromu 
pokládá velké množství. Pro rychlost implementace mezipaměti je zvolen dvouúrovňový 
přístup.  Na první úrovni  je pole (ArrayList)  indexované číslem uzlu stromu. Toto pole 
obsahuje hašovací tabulky (HashTable), které již obsahují páry klíč – hodnota, kde klíčem 
jsou  parametry podmínky a  hodnotou  skutečný  počet  prvků  v  daném uzlu  splňujících 
danou podmínku.

Pokud  je  tedy  třeba  položit  databázi  dotaz  tohoto  optimalizovaného  typu,  aplikace  se 
nejprve podívá do mezipaměti, kde díky dvěma úrovním najde poměrně rychle uložený 
výsledek. Pokud jej nenajde, provede se dotaz do databáze a výsledek se do mezipaměti 
uloží. Mezipaměť je realizována třídou CacheCountDB a je volána z metod GetCount (s 
různými  parametry),  které  realizují  všechny  tyto  optimalizované  dotazy  ve  třídě 
DecTreeMethod. Konkrétní algoritmy pak využívají výhradně tyto metody a neobchází je 
vlastním řešením pokládání dotazů. Tuto konvenci je nutno zachovat i pro implementaci 
vlastních algoritmů.
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 8 Závěr
První část práce představila významné metody z oblasti dobývání znalostí. Jednalo se o 
rozhodovací stromy, modely založené na principu umělých neuronových sítích, klastrovací 
techniky  a  techniky  vhodné  pro  předzpracování  dat.  Rozhodovací  stromy  byly 
reprezentovány metodou C4.5 a algoritmem CART. Metoda C4.5 byla představena včetně 
jejího  vývojového  stadia,  algoritmu  ID3.  Z  oblasti  neuronových  sítí  byly  popsány 
vrstevnaté neuronové sítě typu zpětného šíření, sítě typu RBF, Kohonenovy mapy a různé 
metody  z  rodiny  LVQ.  Za  reprezentanty  klastrovacích  technik  byly  zvoleny  metody 
hierarchického shlukování, QT klastrování, metoda k-středů a její fuzzy obdoba.

Experimentální  část  této práce porovnala vlastnosti  vybraných metod na základě jejich 
výsledků na různých databázích a zabývala se nejen porovnáváním metod vůči sobě, ale i 
porovnáním výsledků jedné metody při různé parametrizaci. Také byl ukázán vliv různého 
předzpracování dat. Mezi zkoumané transformace patřila transformace sigmoidální funkcí 
pro lepší rozložení hodnot v přípustných intervalech, normalizace a také hledání hlavních 
komponent (PCA).  Uvedené výsledky lze v mnohých případech zobecnit a použít  jako 
vodítka pro vlastní práce. Proces dobývání znalostí je velmi časově a výpočetně náročný, 
proto je znalost doporučených metod a hodnot jejich parametrů velmi cennou informací.

Provedené experimenty neurčily jednoznačně nejlepší metodu, což ani nebylo očekávaným 
výsledkem. Pro data s vyrovnaným zastoupením tříd se ukázaly jako nejlepší neuronové 
sítě typu zpětného šíření. Tyto sítě byly následované RBF sítěmi a rozhodovacími stromy 
CART a C4.5, přičemž každá z těchto metod zaujala druhé místo pro jinou variantu dat. Na 
datech s nevyrovnaným zastoupením tříd modely založené na principu neuronových sítí 
selhaly, zatímco oba testované algoritmy rozhodovacích stromů si vedly dobře. Zajímavé 
výsledky přineslo  testování  úspěšnosti  klasifikace  množiny s  vyrovnaným zastoupením 
tříd,  které  použilo  klasifikační  model  zkonstruovaný  nad  trénovací  množinou 
s nevyrovnaným zastoupením tříd. Neuronové sítě při tomto testu podle očekávání opět 
selhaly, ale rozhodovací stromy přinesly neočekávaně vysoké výsledky.

Jednoznačného  vítěze  mezi  metodami  také  není  možné  určit,  vezmeme-li  v  úvahu 
výpočetní náročnost jednotlivých metod. Čas, který potřebovala metoda zpětného šíření 
pro 10-ti násobnou křížovou validaci, byl pro kompletní databázi CHDD (114500 vzorů) 
zhruba 12  hodin  (měření  proběhlo  na  počítači  s  procesorem Intel  T2300 na  frekvenci 
1,66GHz a s fyzickou pamětí o velikosti 1GB). Jedná se samozřejmě o výsledek jedné 
konkrétní  implementace  a  na  jednom  konkrétním  počítači,  ale  pro  srovnání 
s rozhodovacími stromy (cca 1 hodina) se jedná o  relevantní údaj. Naopak nejrychlejšími 
metodami byly metody LVQ1, LVQ2.1 a LVQ3, které mohou být pro tuto vlastnost použity 
jako první průzkumné metody klasifikace dat. Mezi těmito metodami byla nejlepší LVQ1 
následovaná LVQ2.1.

Změna parametrizace  zkoumaných metod často  nepřinesla  výrazné  změny v úspěšnosti 
klasifikace, vyjma extrémních hodnot parametrů, kdy se pochopitelně jejich vliv projevil a 
to obvykle směrem k menší úspěšnosti. Mnohem více kvalitu klasifikace ovlivňuje kvalita 
dat  samotných,  jejich  případné  předzpracování  a  výběr  použité  metody.  Vzhledem  k 
omezenému rozsahu této práce je v oblasti testování uvedených metod ještě velký prostor 
pro další experimenty. To ovšem vyžaduje značné výpočetní kapacity a také dostatek času.

Významnou součástí práce je vlastní implementace rozhodovacích stromů v jazyce C#. 
Jejím původním účelem byla vizualizace a detailní popis jednotlivých kroků algoritmů, aby 
mohl být tento nástroj využit i  pro výuku. Důležitou vlastností tohoto produktu je také 
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precizně  navržené  API  pro  programování  vlastních  metod  konstrukce  rozhodovacích 
stromů a jejich začlenění do programu. V programu byly autorem implementovány metody 
C4.5 a CART. Detailní sledování práce těchto algoritmů, které program umožňuje, bylo 
cenným příspěvkem pro lepší pochopení jejich funkčnosti.

Dalších  možností  rozšíření  aplikace  se  nabízí  celá  řada.  Především  jde  o  možnost 
prořezávání  stromů  s  názornou  vizualizací  a  s  okamžitým  přepočítáváním  úspěšnosti 
klasifikace pro danou testovací množinu. Dále lze aplikaci více přizpůsobit pro objemnější 
data a optimalizovat její rychlost.

Další možností přispět oboru dobývání znalostí by byl vývoj programu Weka, který byl 
použit pro testování většiny metod. Některé jeho vlastnosti by bylo možné modifikovat pro 
pohodlnější  a  rychlejší  práci.  Dále  by  bylo  velmi  užitečné  zaměřit  se  na  ukládání 
mezivýsledků časově náročných metod a možnost přerušení a opětovného spuštění jejich 
činnosti.  Celý  program je  napsán  v  jazyce  Java  a  má  volně  dostupné  zdrojové  kódy. 
Možnost vlastních úprav je velkou předností programu Weka.

Spektrum existujících metod a nástrojů pro dobývání znalostí je velmi široké a neustále se 
rozšiřuje. Tato práce nemohla zdaleka obsáhnout tuto škálu celou, ale ukázala alespoň její 
reprezentativní část, která představuje jedny z nejlepších metod z oboru, a s jejíž znalostí je 
možné základní dobývání znalostí provádět. Nicméně je zřejmé, že bez širšího rozhledu po 
oboru není možné provádět získávání znalostí zodpovědně. Neustále si musíme připouštět 
možnost, že nám některé skryté souvislosti v datech unikají a že možná i existuje metoda, 
jak je získat.
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