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Anotace 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením vlivu redukce atributů dat na výsledky 

zpracování těchto dat pomocí různých klasifikačních metod soft computingu, především s 

ohledem na přesnost a časovou náročnost výsledného řešení. Teoretická část práce se věnuje 

problematice zpracování dat, redukci jejich atributů a popisu hlavních metod soft computingu 

s důrazem především na metody, které jsou v práci dále použity.  
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ÚVOD 

Informační exploze. Pojem, který není třeba vysvětlovat a který je s jednadvacátým 

stoletím, ve kterém žijeme, velmi často spojován. Masivní nárůst objemu informací, které 

jsou jak vytvářeny a ukládány, tak i dále zpracovávány, jež započal ve dvacátém století, se 

stále zvyšuje. Klade to velké nároky nejen na způsoby ukládání a uchování těchto dat, ale 

snad ještě větší na způsoby jejich zpracování. Týká se to samozřejmě i hledání odpovědí na 

nejrůznější otázky a řešení mnoha problémů. Tam, kde dříve stačily exaktní matematické 

metody a postupy pro přesné definování problému i pro jednoznačné nalezení jeho řešení, 

mohou být nyní ke zpracování data takového objemu, že je velmi obtížné je zmíněnými 

metodami i jen popsat. Nalezení jednoznačného řešení v reálném čase se pak může stát 

záležitostí nemožnou. Toto je o to více markantní v oblasti takzvaných „soft“ systémů – tedy 

systémů, ve kterých se více pracuje s faktory nejistoty a rizik. Takové systémy bývají obecně i 

hůře matematicky popsatelné. Jako typické příklady jsou zmiňovány vědy o chování, 

společenské vědy, právní vědy, apod. [1]. 

Již od konce dvacátého století si proto velkou popularitu začaly získávat metody, 

technologie a přístupy, které jsou tolerantnější vůči nepřesnosti, neúplnosti informací a 

nejistotě a umožňují tak lépe, rychleji a s nižšími náklady řešit tyto složité problémy. Tuto 

oblast zastřešuje pojem „soft computing“ (SC). Aplikace metod SC jsou opravdu široké. Od 

automatizace různých činností – ať se jedná o systémy řízení praček či klimatizace nebo o 

provozy ve výrobních podnicích – po predikční a diagnostické aplikace, které jsou např. 

schopny předpovídat vývoj na trhu nebo určit, do jaké míry je riskantní poskytnout klientovi 

půjčku [2 – 4]. 

I u SC je ale často vstupem ohromné množství dat, jejichž zpracování trvá déle, než je 

žádoucí, či klade větší nároky na nákladnost řešení, než je klient ochoten akceptovat. Data, 

která jsou k dispozici, přitom často obsahují redundantní informace, nejsou úplná nebo 

obsahují chybné údaje. To dává prostor pro zefektivnění řešení pomocí vhodné přípravy dat 

včetně redukce atributů dat, která jsou v řešení použita – ať již jde o využití pouze části dat, 

která jsou k dispozici nebo o transformaci dat do nižšího počtu atributů, které však stále 

obsahují co největší procento informací z původních dat. Příprava dat se tak stává jednou 

z nejdůležitějších součástí procesu jejich zpracování [2]. 
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Tématem této práce je zhodnocení vlivu redukce atributů dat na výsledky zpracování 

těchto dat pomocí různých metod SC, především s ohledem na přesnost a časovou náročnost 

výsledného řešení.  

Vzhledem k rozsahu problematiky a této práce není možné postihnout všechny oblasti, 

které jsou s pojmem soft computing a redukce atributů spojovány. Redukce atributů bude tedy 

provedena u tří různých vzorků dat vhodných pro klasifikační úlohu. Pro tato data bude 

následně řešena klasifikační úloha metodami SC, konkrétně pomocí neuronových sítí nebo 

naivního bayesovského klasifikátoru. Úloha bude řešena nad původními kompletními daty i 

nad daty s redukovaným počtem atributů. Cílem je určení vlivu redukce atributů dat na tyto 

výsledky. 

Teoretická část práce se věnuje problematice zpracování dat, redukce jejich atributů a 

popisu hlavních metod soft computingu s důrazem na metody, které jsou v práci dále 

používány.  

Pro technické zpracování dat je použit program IBM SPSS Statistics verze 20 [5] a 

program Weka verze 3.6.4 [6]. 
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1 Příprava a zpracování dat 

Dobývání znalostí z databází, anglicky Knowledge discovery in databases (KDD), lze 

definovat jako netriviální získávání implicitních, dříve neznámých a potenciálně užitečných 

informací z dat. KDD je chápán jako interaktivní a iterativní proces tvořený kroky selekce, 

předzpracování, transformace, vlastní data mining (dolování z dat) a interpretace [2]. Jedná se 

tedy o proces, jehož je SC součástí a který se také stal hnacím motorem pro rozvoj SC.  

Příprava a zpracování dat je většinou nejobtížnější a časově nejnáročnější krok celého 

procesu dobývání znalostí z databází. Současně je to ale krok, který má klíčový význam pro 

úspěch dané aplikace [2]. 

Tato kapitola ve zkratce pojednává o procesech získání dat, jejich revize (určení, která jsou 

relevantní pro vytyčenou úlohu KDD), zpracování a transformace do podoby, která je vhodná 

pro zpracování zvolenou metodou. Zabývá se tak i problematikou redukce atributů dat. 

1.1 Druhy a zdroje dat 

Data lze dělit různými způsoby. Je-li hlavním kritériem typ vztahů mezi jejich hodnotami, 

dělí se data na [7] 

 Nominální – nabývají jedné z konečného počtu hodnot, které ale nejsou navzájem 

uspořádány (např. atribut barva auta s možnými hodnotami červená, černá, modrá 

a stříbrná) 

 Ordinální – nabývají jedné z konečného počtu uspořádaných hodnot (např. atribut 

vzdělání s hodnotami základní, střední, vysokoškolské) 

 Intervalová (rozdílová) – pro tyto hodnoty je možné spočítat, o kolik je jedna větší 

(menší) než druhá, neobsahují ale tzv. racionální nulu a nelze tedy počítat, kolikrát 

je jedna hodnota jiná než druhá 

 Rozdílová (poměrová) – pro tyto hodnoty je možné počítat jak rozdíl, tak i poměr. 

Tato data obsahují racionální nulu, což ale na druhou stranu vylučuje záporné 

hodnoty 

Podle způsobu vyjádření se data dělí na: 

 Kvantitativní (numerická) – data jsou vyjádřena číselnými hodnotami (výška, 

množství, apod.), sem patří data intervalová a rozdílová (případně ordinální data 

vyjádřená číselnými hodnotami) 
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 Kvalitativní (kategoriální) – data jsou vyjádřena nečíselně pomocí popisných 

pojmů (např. barva, pohlaví, apod.), do této kategorie patří data nominální a 

ordinální 

Zpracování kategoriálních a numerických dat je různé a většina metod požaduje, aby jí 

zpracovávaná data byla jednoho nebo druhého druhu. Pokud pak v datech jsou atributy, které 

zvolená metoda neumí zpracovat, je třeba je převést (viz kapitoly 1.1.1 a 1.1.2.). 

Numerická data je možné dále dělit na data: 

 Spojitá – mohou nabývat libovolné hodnoty z určitého intervalu 

 Diskrétní – nabývají pouze omezeného počtu hodnot  

Dále je možné data dělit podle způsobu jejich uložení na data [2]: 

 Strukturovaná – nejčastěji se jedná o data uložená v relačních databázích, může jít 

ale i o složitější data, jako časová data, prostorová data či strukturální data 

 Nestrukturovaná – například volný text. Tato data postrádají jakoukoli strukturu. Je 

tedy nejen třeba upravit (či vytvořit nové) postupy pro jejich zpracování, především 

je ale nejdříve nutné vyřešit, jak taková data vůbec reprezentovat. Více o tomto 

tématu pojednává např. [2]. 

Časová data jsou obvykle tvořena hodnotami téže veličiny (nebo více veličin) 

zaznamenávaných v různých okamžicích. Veličinou (většinou numerickou) může být kurz 

ceny akcií, spotřeba elektrické energie, transakce na účtu nebo sekvence navštívených 

webových stránek. Údaje mohou být zaznamenávány jak v ekvidistantních časových 

intervalech (denní kurzy akcií), tak v libovolných okamžicích (návštěvy u lékaře). Obvyklou 

úlohou pro časová data je předpověď budoucí hodnoty veličiny na základě hodnot zjištěných 

v minulosti. Tomu odpovídá i způsob předzpracování. Z časové řady se postupně vybírá úsek 

dané délky tak, že jeho „začátek“ představuje hodnoty vstupních atributů a jeho „konec“ 

hodnoty cílového atributu [2]. Tuto transformaci zobrazují Obrázek 1 a Obrázek 2. 
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Obrázek 1 Původní časová řada [2] 

 

 

Obrázek 2 Časová řada po transformaci [2] 

 

V případě Prostorových dat (např. geografické informační systémy) hraje mezi 

jednotlivými objekty roli implicitní relace sousednosti. Obvykle se předpokládá, že hodnoty 

atributů u „sousedních“ objektů nebudou příliš odlišné. Většina analytických metod nedokáže 

tuto vazbu mezi objekty vzít do úvahy. Spíše je tedy použita při interpretaci nebo jako 

dodatečný požadavek na nalezené znalosti [2]. 

 

 

Obrázek 3 Strukturální data - příklad chemické sloučeniny [2] 
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U strukturálních dat popisují data určitou strukturu. Tomu je nutné přizpůsobit i 

reprezentaci takových dat.  Příkladem mohou být chemické sloučeniny (Obrázek 3). Ty 

mohou být reprezentovány např. pomocí tzv. smile kódů „ClC(Cl)Cl“, souboru faktů 

v programovacím jazyce Prolog, nebo tuto strukturu lze převést na hodnoty atributů (pak jde o 

problém konstrukce nových atributů a problém více propojených tabulek) [2]. 

Již z podoby dat je často vidět, pro jaké typy úloh je bude vhodné použít. Například časová 

data bývají obvykle používána pro predikční úlohy, texty pro vyhledávání či extrakci 

informací, apod. 

Až na výjimky (např. induktivní logické programování, podrobněji např. v [8]) pracují 

metody s jednou datovou tabulkou. Pokud tedy existuje více zdrojů dat, které budou využity, 

nebo více tabulek v databázi, je třeba tato data spojit. Toto téma je hlouběji rozpracováno 

např. v [9]. 

Při zpracování zdrojových dat je také velmi často výhodné, někdy i nezbytné (může to 

např. vyžadovat metoda použitá pro zpracování dat) vytvářet tzv. odvozené atributy. Zde je 

vhodné pamatovat na doporučení, že původní atributy dat by neměly být měněny, případně 

odmazány (např. po jejich využití pro vytvoření jiných odvozených atributů). Úpravou 

atributů se vytváří atributy nové, které se přidávají k datům. 

1.1.1 Převod numerických dat na kategoriální 

Pro převod numerických dat na kategoriální je nutné nejprve provést diskretizaci dat, tedy 

rozdělit hodnoty dat do intervalů. Diskretizaci je vhodné přenechat expertovi na daná data, 

pokud ale není k dispozici, je možné využít metod, které diskretizaci provádí automaticky.  

Mezi základní (a nejjednodušší) metody patří diskretizace na předem určený počet 

ekvidistantních nebo ekvifrekvenčních intervalů, kde ekvidistantní intervaly značí stejně 

dlouhé intervaly, ekvifrekvenční jsou potom intervaly, ve kterých leží zhruba stejný počet 

prvků (viz Obrázek 4 a Obrázek 5). 

Složitější metody pro diskretizaci je možné nalézt například ve [2]. 
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Obrázek 4 Diskretizace dat na 5 ekvidistantních intervalů (sestavil autor diplomové práce) 

 

 

Obrázek 5 Diskretizace dat na 5 ekvifrekvenčních intervalů (sestavil autor diplomové práce) 

 

 

Po rozdělení oboru hodnot na intervaly se hodnota atributu změní z původní číselné 

hodnoty na identifikátor intervalu, do kterého hodnota spadá. 
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1.1.2 Převod kategoriálních dat na numerická 

Při převodu kategoriálních dat na numerická se vytvoří místo původního atributu tolik 

nových atributů, kolik je počet možných hodnot původního atributu mínus jedna (hodnotu 

posledního nového atributu je možné odvodit z ostatních nových atributů). Ty pak budou 

nabývat hodnoty 1, pokud původní atribut nabývá hodnoty příslušející danému novému 

atributu, nebo 0 v opačném případě.  

 

Tabulka 1 Převod kategoriálních dat na numerická (sestavil autor diplomové práce) 

Auto Barva auta Modrá Červená Zelená Stříbrná 

1 modrá 1 0 0 0 

2 červená 0 1 0 0 

3 stříbrná 0 0 0 1 

4 zelená 0 0 1 0 

5 stříbrná 0 0 0 1 

6 žlutá 0 0 0 0 

7 modrá 1 0 0 0 

… … … … … … 

 

Příklad převodu kategoriálního atributu na numerický ukazuje Tabulka 1. Z nominálního 

atributu Barva auta, který nabývá pěti různých hodnot, jsou vytvořeny čtyři nové numerické 

atributy Modrá, Červená, Zelená a Stříbrná. Dané auto má hodnotu jedna u toho nového 

atributu, který odpovídá barvě auta, ostatní nové atributy jsou nulové. Žlutá auta mají všechny 

nové hodnoty nulové. 

1.2 Validace dat 

Před použitím dat je vhodné ověřit, zda v datech nejsou obsaženy chybné hodnoty.  To 

samozřejmě lze provést pouze v případech, kdy je možné definovat pravidla, která musí daná 

data splňovat. Například u řetězce znaků určujících nějaké datum lze nastavit podmínku, která 

ověří, zda se opravdu jedná o smysluplné datum. Je možné takto nastavit podmínky i pro více 

atributů najednou – potom se jedná o tzv. křížovou validaci, kdy jsou porovnávány hodnoty 

atributů proti sobě navzájem. Takto je možné kontrolovat například atributy datum narození a 

rodné číslo, protože v rodném čísle je datum narození obsažen. 

Nalezené chybné hodnoty je pak možné ošetřit stejným způsobem, jako hodnoty chybějící. 
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1.3 Chybějící hodnoty 

Řada metod pro zpracování dat ve chvíli, kdy se v nich objeví chybějící hodnoty, selhává 

(ať již částečně nebo úplně). Je proto většinou třeba data během jejich zpracování upravit tak, 

aby v nich chybějící hodnoty nebyly. 

Způsobů, jak naložit s chybějícími hodnotami v datech, je několik [2]:  

 Ignorovat objekt s nějakou chybějící hodnotou 

 Nahradit chybějící hodnotu novou hodnotou „nevím“ 

 Nahradit chybějící hodnotu některou z existujících hodnot atributu, a to: 

a) Nejčetnější hodnotou 

b) Proporcionálním podílem všech hodnot (střední hodnota, medián, apod.) 

c) Libovolnou hodnotou 

Záleží samozřejmě především na konkrétních datech a metodě použité pro jejich 

zpracování, který z popsaných postupů bude nejvhodnější. Někdy může být i fakt, že určitý 

atribut není v datech vyplněný, zajímavou informací, kterou stojí za to vyhodnotit. 

Například při zpracování výsledků dotazníku lze očekávat, že často nebude některá 

z odpovědí vyplněna, protože si dotazovaný prostě není jistý odpovědí. Vynecháním všech 

objektů z dat (dotazníků), ve kterých je alespoň jedna chybějící hodnota, by mohlo způsobit, 

že dojde k vyloučení převážné většiny dotazníků. Přitom fakt, že dotazovaný odpověď nezná, 

může být také informací. Vhodným řešením by tedy mohlo být nahradit chybějící hodnoty 

hodnotou „nevím“ – pak nedojde ke ztrátě žádného dotazníku. Dojde ale k přidání nové 

možné hodnoty k atributům, u kterých se chybějící hodnota vyskytuje. 

Při nahrazení chybějících hodnot jinou existující hodnotou se datová sada jeví jako 

kompletní, ovšem za cenu toho, že variabilita datové sady je uměle snížena, což vede 

k podhodnocení rozptylu, respektive směrodatné odchylky. Ovlivněny mohou být i další 

statistické parametry dat. 

Tabulka 2 ukazuje příklad zpracování chybějících dat v dotaznících, které obsahují šest 

otázek, z nichž na každou lze zvolit odpověď 1, 2 nebo 3. 
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Tabulka 2 Zpracování dat s chybějícími hodnotami (sestavil autor diplomové práce) 

ID 
Číslo otázky 

 
ID 

Číslo otázky   

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 

1 2 
 

1 3 3 1 
 

2 1 1 3 2 3 2 

2 1 1 3 2 3 2 
 

5 1 2 2 1 3 1 

3 
 

2 2 3 
 

1 
 

Vynechání dotazníků s chybějícími  

4 3 3 2 1 
 

3 
 

hodnotami 
     5 1 2 2 1 3 1 

        Původní data         
        

               
ID 

Číslo otázky 
 

ID 
Číslo otázky 

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 

1 2 9 1 3 3 1 
 

1 2 2 1 3 3 1 

2 1 1 3 2 3 2 
 

2 1 1 3 2 3 2 

3 9 2 2 3 9 1 
 

3 1 2 2 3 3 1 

4 3 3 2 1 9 3 
 

4 3 3 2 1 3 3 

5 1 2 2 1 3 1 
 

5 1 2 2 1 3 1 

Nahrazení chybějících hodnot  
  

Nahrazení chybějících hodnot 
 hodnotou 9 - nevím 

    
nejčastější hodnotou 

    

 

Zajímavou alternativou je použít pro doplnění chybějící hodnoty některý z algoritmů pro 

modelování. Atribut s chybějícími hodnotami se považuje za cílový atribut, pro trénování a 

testování se použijí objekty se známou hodnotou tohoto atributu a chybějící hodnoty se pak 

doplní na základě tohoto modelu [2]. 

1.4 Velké objemy dat 

Může jít o dva případy:  

 Data s vysokým počtem atributů – zde je vhodné redukovat počet atributů dat (je 

popsáno v následující kapitole) 

 Data s vysokým počtem objektů – může jít o tak obsáhlá data, že je nelze načíst 

najednou do paměti počítače 

Ve druhém případě záleží také na tom, v jakém režimu pracuje metoda, která je pro 

zpracování dat použita. Při inkrementálním režimu lze data zpracovat postupně a jejich objem 

tak nepředstavuje takový problém. Pokud jde ale o dávkový režim, tedy režim, kdy se celá 

data zpracují naráz v operační paměti, jsou nutné určité úpravy [2]: 
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 Vzorek dat – ze všech dat je vybrán jen určitý vzorek (tato operace se v relační 

algebře nazývá selekce). Zde je nezbytné zajistit, aby zvolený vzorek co nejlépe 

vystihoval, respektive reprezentoval, všechna data 

 Uložení dat – použít takový způsob uložení dat, který by umožnil přístup ke všem 

objektům, aniž by musela být všechna ukládána do operační paměti 

 Více modelů – vytvořit více modelů na základě podmnožin dat a modely poté 

zkombinovat 

1.5 Redukce atributů 

V případě příliš vysokého počtu atributů dat může být vhodné jejich počet zredukovat – ať 

již z důvodu rychlejšího zpracování, lepší přehlednosti vytvořeného modelu nebo lepší 

interpretovatelnosti výsledků v případě menšího počtu použitých atributů. V ideálním případě 

se této úlohy zhostí expert, který se v datech vyzná a je tak schopný určit, které atributy 

nejsou pro zvolenou úlohu relevantní a které je tedy možné vynechat. 

Pokud není k dispozici expert, či i po jím navržených úpravách je atributů stále příliš 

mnoho, je možné využít automatické metody redukce dat, které je možné rozdělit na dva 

způsoby [2]: 

 Transformace – z existujících atributů se vytvoří menší počet atributů nových 

 Selekce – z existujících atributů se vyberou ty nejdůležitější (feature selection) 

Pro transformaci atributů je možné použít například metody Karhounenův-Loevův rozvoj, 

faktorovou analýzu nebo analýzu hlavních komponent. Základem uvedených metod je 

reprezentace objektů pomocí hodnot nových atributů, které vzniknou jako lineární kombinace 

atributů původních [2]. Nevýhodou tohoto způsobu je fakt, že při použití transformovaných 

atributů je často obtížnější jejich následná interpretace. Tyto metody také vyžadují použití 

výhradně numerických atributů. 

Z transformačních metod je v této práci využita faktorová analýza, která je detailněji 

popsána v následující podkapitole. 

1.5.1 Faktorová analýza 

Faktorová analýza je metoda, která se řadí mezi statistické metody. Pomáhá řešit problém, 

zda a proč spolu proměnné významně korelují. Ukazuje na existenci další proměnné, která je 

skrytá, ale jejíž korelace s každou z pozorovaných proměnných je prvotní a následně pak 
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spolu korelují i sledované proměnné. Umožňuje tedy popsat strukturu závislosti velkého 

množství veličin tak, že veličiny přiřadí k určitému počtu hypotetických faktorů a na základě 

toho je roztřídí do skupin. Veličiny mohou být rovněž vysvětlovány prostřednictvím jejich 

závislosti na nepozorovatelné charakteristice, kterou lze za určitých předpokladů matematicky 

zkonstruovat. Veličiny přiřazené stejnému faktoru by měly být silně závislé, přičemž je 

současně požadován co nejnižší počet těchto faktorů [10].  

 

 

 

Seznam manifestních proměnných, tedy původních proměnných z dat, je vysvětlován 

pomocí latentních proměnných, což jsou nové uměle zkonstruované proměnné. U každé 

původní proměnné pak obecně zůstane určitá část, která není novými proměnnými zachycena 

a vysvětlena, tedy určitá odchylka (viz Obrázek 6, kde X1 až X6 jsou manifestní proměnné, 

F1 až F3 latentní proměnné a e1 až e6 jsou nevysvětlené části manifestních proměnných). 

Faktorovou analýzu lze rozdělit na [11]: 

 Explorativní faktorovou analýzu – má za cíl analyzovat korelace většího množství 

měřitelných (manifestních) proměnných, na základě této analýzy vytvořit skupiny 

proměnných, které statisticky „patří k sobě“, tj. za kterými stojí společný faktor 

(latentní proměnná) a ten určit. Nově vytvořené faktory je pak možné použít při 

analýze dat namísto původních proměnných, obecně jich totiž bývá výrazně méně 

X1 

 

F1 

F2 

F3 

X2 

 

X3 

 

X5 

 

X4 

 

X6 

 

e1 

e3 

e6 

e2 

e4 

e5 

Latent variables Manifest variables Manifest means 

Obrázek 6 Schéma faktorové analýzy (sestavil autor diplomové práce) 
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než původních proměnných. Explorativní faktorovou analýzu tak lze úspěšně 

použít pro redukci počtu atributů v datech. 

 Konfirmativní faktorovou analýzu – na rozdíl od explorativní faktorové analýzy, 

kde je snahou k původním proměnným nalézt vhodný počet faktorů, který je 

dostatečně přesně popíše a tyto faktory pak určit, při konfirmativní analýze jsou již 

počet a povaha faktorů známy a úkolem je ověřit, zda dostatečně přesně popisuje 

původní data. Je samozřejmě možné nejprve použít explorativní faktorovou analýzu 

pro určení faktorů a ty následně ověřit pomocí konfirmativní faktorové analýzy. 

V této práci bude použita explorativní faktorová analýza. 

Výsledkem faktorové analýzy je vyjádření zkoumaných manifestních proměnných pomocí 

lineární kombinace menšího počtu hypotetických faktorů. To je možné vyjádřit matematicky 

následovně [11]: 

                                                                      (1) 

pro i = 1, 2, 3, ... , n, kde n je počet manifestních proměnných, m počet faktorů Fj a ei je 

část Xi nevysvětlená faktory. Přitom musí platit, že m < n. Konstanty aij se nazývají faktorové 

zátěže, nabývají hodnot mezi -1 a +1 a lze je interpretovat jako korelační koeficienty mezi 

pozorovanými proměnnými a faktory [11]. 

Detailnější popis matematického aparátu spojeného s faktorovou analýzou (včetně 

možných postupů pro výpočet faktorů) je možné nalézt například ve zdrojích [10] nebo [11]. 

Otázkou explorativní faktorové analýzy zůstává stanovení vhodného počtu faktorů. 

V ideálním případě je možné využit experta a počet faktorů určit na základě jeho znalostí. 

Pokud není expert k dispozici, grafickou metodou pro stanovení počtu faktorů je sutinový 

graf (scree plot). Jedná se o graf vlastních čísel (rozptylů) všech faktorů. Křivka grafu je 

klesající a mez oddělující vhodný počet faktorů lze hledat například tam, kde dochází k 

největšímu poklesu vlastních čísel mezi dvěma faktory. Na Obrázku 7 je vidět, že pokud 

nebude vhodné omezit se pouze na jeden nebo dva faktory, dochází k většímu poklesu grafu 

až zase mezi čtvrtým a pátým faktorem. Proto bude vhodné omezit se v tomto případě na 4 

faktory [11]. 



 20 

 

Obrázek 7 Sutinový graf (scree plot) pro stanovení počtu faktorů [11] 

 

Počet faktorů lze také určit dle tabulky pokrytí informací z původní množiny. Každému 

faktoru je možné přiřadit, kolika procenty přispívá k pokrytí informací v původních datech. 

Sumací těchto hodnot pro prvních n faktorů lze zjistit, kolik informací z původních dat těchto 

prvních n faktorů obsahuje. Je tak možné zvolit hodnotu, která je již přípustná a zároveň vzít 

v úvahu počet transformovaných atributů, který jí odpovídá. 

Další možností je využít porovnání rozptylu faktorů s rozptylem manifestních proměnných 

(tzv. Kaiserovo pravidlo) [11]. 

Další z otázek faktorové analýzy se týká interpretace faktorů. 

Všeobecná praxe při interpretaci faktorů spočívá v tom, že faktor je popisován jako něco, 

co je obsahově společné s těmi proměnnými, které mají u tohoto faktoru vysoké faktorové 

zátěže (tedy které podstatným způsobem ovlivňují hodnotu faktoru). Pokud se vyskytnou 

vysoké záporné zátěže, je možné si je představit jako skórované na opačné škále (takovou 
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opačně skórovanou škálou je například známkování ve škole). Při interpretaci faktorů je třeba 

být opatrný a zamýšlet se nad tím, zda za pojmenováním faktoru skutečně stojí jeho reálná 

existence. Je třeba si uvědomit, že názvy faktorů jsou pouze pokusy stručně vystihnout jejich 

podstatu [11]. 

1.5.2 Selekce atributů 

V případě selekce atributů je hledána taková podmnožina všech atributů, která má příznivý 

počet atributů a zároveň zachovává při dané metodě zpracování dat co nejvyšší přesnost 

výsledků. 

K tomuto problému je možné se postavit dvěma způsoby [2]: 

 Metoda filtru (filter approach) – ke každému atributu je spočítána nějaká 

charakteristika (tzv. klasifikační síla), která vyjadřuje jeho vhodnost pro klasifikaci  

 Metoda obálky (rapper approach) – využívá hrubé výpočetní síly počítačů. 

Z množiny všech použitelných atributů se opakovaně vybírá určitá část, na základě 

které je vytvořen model. Modely jsou následně porovnány a ten, který je 

nejvýhodnější, potom určí, která podmnožina atributů bude použita (podmnožina, 

která byla použita k vytvoření zvoleného modelu). 

U metody obálky je možné postupovat zdola nahoru, kdy se začíná u modelů s minimem 

atributů a další jsou postupně přidávány, shora dolů, kde je první model vytvořen nad celou 

množinou atributů a pro další modely jsou atributy postupně odebírány, nebo se podmnožiny 

atributů vybírají náhodně. 

V každém případě je tento postup výpočetně velmi náročný – je nutné zpracovat velké 

množství modelů, které s narůstajícím počtem atributů rychle narůstá.  

 

Tabulka 3 Kontingenční tabulka pro atribut A a třídu C [2] 

 
C(v1) C(v2)  

………… 
 

C(vS) ∑ 

A(v1) a11 a12 
 

………… 
 

a1S r1 

A(v2) a21 a22 
 

………… 
 

a2S r2 

: : : 
   

: : 

: : : 
   

: : 

A(vR) aR1 aR2  
………… 

 
aRS rR 

∑ s1 s2  
………… 

 
sS n 
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Pro spočtení klasifikační síly u metody filtru lze použít kritéria obvykle používaná k volbě 

atributu při větvení rozhodovacího stromu [2], tj. entropii (míra neurčitosti či neuspořádanosti 

systému), informační zisk, vzájemnou informaci nebo χ
2
-test. Tato kritéria vycházejí 

z kontingenční tabulky. Její podobu pro vstupní atribut A (s hodnotami v1 až vR) a cílový 

atribut C (s hodnotami v1 až vS) ukazuje Tabulka 3, v níž akl je četnost (frekvence) kombinace 

(A(vk)   C(vl)) a pro název veličiny rk platí 

   ∑    
 
    ,      ∑    

 
     a     ∑ ∑    

 
   

 
                                 (2) 

Tyto četnosti lze použít pro odhad pravděpodobností 

 ( (  )  (  ))  
   

 
 ,    ( (  ))  

  

 
  a   ( (  ))  

  

 
                          (3) 

Příslušná kritéria jsou pak ve tvaru [2]: 

a) χ
2
 (čím větší hodnota, tím lépe) 

   ∑ ∑
(       )

 

   

 
   

 
     ∑ ∑

(    
    
 

)
 

    

 
   

 
                                 (4) 

b) Entropie H(A) (čím menší hodnota, tím lépe) 

 ( )  ∑
  

 

 
    ( (  )) ,  kde    ( (  ))   ∑

   

  
    

   

  

 
                      (5) 

c) Informační míra závislosti ID(A,C) (čím větší hodnota, tím lépe) 

  (   )  
  (   )

 ( )
 

  (   )

 ∑
  
 
   

  
 

 
   

                                        (6) 

Kde MI(A,C) je vzájemná míra informace, pro kterou platí 

  (   )  ∑ ∑  ( (  )  (  ))
 
      

 ( (  )  (  ))

 ( (  )) ( (  ))

 
     

 ∑ ∑
   

 
    

   
 

  
 

  
 

 
   

 
    

 

 
∑ ∑        

    

    

 
   

 
                                 (7)  

Jakmile jsou jednotlivé atributy zvolenou metodou ohodnoceny, je možné vybrat jejich 

vhodný počet pro další zpracování. Stejně jako u obálkové metody, i zde je možné postupovat 

zdola nahoru a atributy postupně přidávat – jako první ty s nejlepším ohodnocením, nebo 
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shora dolů a atributy naopak z celkové množiny ubírat – zde se naopak ubírají jako první 

atributy s ohodnocením nejhorším. 

Nevýhodou uvedeného způsobu selekce je [2], že posuzuje každý atribut zvlášť a 

nezachycuje současný vliv více atributů na správnost zpracování dat. Není totiž pravda, že 

atributy, které jsou samy o sobě nejlepší (ve smyslu uvažovaného kritéria), vytvoří i nejlepší 

množinu. Vhodnější, ale výpočetně náročnější je místo pro jeden atribut počítat hodnotu 

kritéria pro množinu atributů. Algoritmus pro selekci pak bude vytvářet množiny atributů a 

počítat pro ně hodnoty kritéria. Jádrem algoritmu selekce je pak prohledávání prostoru všech 

podmnožin původní množiny atributů.  

Pro tento způsob selekce atributů (hodnocení množin atributů místo jednotlivých atributů) 

je možné úspěšně využít například i teorii hrubých množin (popsáno například v práci [12]). 
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2 Soft Computing 

Tak, jak roste složitost nějakého systému, klesá naše schopnost uskutečnit precizní a 

přitom ještě dále použitelné tvrzení o jeho chování, dokud není dosažen práh, za kterým se 

stávají preciznost a použitelnost téměř vzájemně se vylučujícími charakteristikami [13]. 

Soft computing (SC) je vědní obor zaštiťující metody umělé inteligence, které využívají 

toleranci vůči nepřesnosti, nejistotě, částečné pravdě a aproximaci k dosažení zvládnutelnosti, 

robustnosti, nižší ceny řešení a lepšího souladu s realitou.  

Mimo neuronových sítí a metod pravděpodobnostního usuzování, které jsou popsány dále 

v této práci, se do SC řadí například také  

 fuzzy logika - základní prvek, na kterém stojí fuzzy logika, jsou fuzzy množiny, 

které pracují se sémantickou neurčitostí přirozeného jazyka. Na rozdíl od klasické 

teorie množin, kde prvek do množiny buď patří, nebo ne, u fuzzy množin je možné 

pro popsání příslušnosti prvku k množině použít hodnoty celého uzavřeného 

intervalu [0,1]. Podrobněji například v [13] nebo [14]. 

 evoluční postupy - algoritmy, které využívají evoluční procesy na řešení úloh, 

hledání a optimalizaci ve složitých systémech. Cílem řešení je nalézt takový stav 

systému, který je možné z hlediska předem definovaných podmínek považovat za 

optimální. Podrobněji například v [3] nebo [14]. 

 hrubé množiny - základním pojmem teorie hrubých množin je relace 

nerozlišitelnosti, která se používá k popisu hrubých množin pomocí dolní a horní 

aproximace množiny. S každou množinou dat je pak nakládáno jako se speciálním 

druhem rozhodovací tabulky a dolní a horní aproximace se používají k analýze 

vlastností rozhodovacích tabulek [15]. Podrobněji například v [12]. 

Metody SC jsou při dobývání znalostí nejčastěji používány ve fázi modelování. 

Modelování je proces tvorby modelu. Model musí vyjadřovat ty stránky daného jevu, které 

jsou z hlediska jeho studia a zkoumání důležité. Využívá se přitom vzájemné analogie. Je-li 

vytvořen umělý systém, jehož chování bude podobné chování původního systému, potom 

umělý systém je modelem původního systému. Při tvorbě modelu dochází z hlediska přesnosti 

k redukci vzhledem k původnímu systému [1]. 

Systémem se rozumí obecně soubor prvků, mezi nimiž existují vzájemné vztahy a jako 

celek má určité vztahy ke svému okolí [1]. 
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2.1 Učení se z dat 

Důležitou vlastností živých organismů je schopnost přizpůsobovat se měnícím se 

podmínkám (adaptovat se), eventuálně se učit na základě vlastních zkušeností. Schopnost učit 

se bývá někdy dokonce považována za definici umělé inteligence. Je proto přirozené, že 

vybavit touto vlastností i systémy technické je jedním z cílů umělé inteligence. Navíc v řadě 

praktických případů, kdy není dostatek apriorních znalostí o řešeném problému, ani jinak 

postupovat nelze [2]. 

Učení se z dat je tedy neoddělitelnou součástí SC. Lze je ale nalézt i v řadě dalších vědních 

disciplín – od statistiky (explorační analýza dat), přes umělou inteligenci (rozpoznávání 

obrazů, automatizované získávání znalostí) a kybernetiku (adaptivní a učící se systémy) po 

získávání dat z databází.  

2.1.1 Způsoby učení se z dat 

Na základě toho, jaké informace má systém k dispozici, je možné učení se rozdělit na [3]: 

 Učení se s učitelem (supervised learning) – systém dostane k datům k dispozici 

informaci o správném výsledku, kterou se má naučit. 

 Posilované učení (reinforced learning) – místo informace, co dělat, se systém 

rozhoduje sám na základě systému odměn a trestů. Tento způsob se často používá, 

je-li cílem naučení se nějaké činnosti nebo chování (pohyb robota v bludišti). 

 Učení se bez učitele (unsupervised learning) – systém nedostane k dispozici žádnou 

informaci o tom, jak se zachovat či jaké má být správné řešení. Koncepty v datech 

si tedy hledá sám (typické pro učení se pozorováním a objevováním). 

V [2] je k tomuto dělení doplněno navíc: 

 Učení se napodobováním (apprenticeship learning) – systém pozoruje učitele a 

z jeho chování usuzuje, co je příklad a co protipříklad učeného konceptu (např. 

inteligentní vyhledávací systém v prostředí internetu z toho, které nalezené odkazy 

uživatel aktivoval, dedukuje, které www stránky jsou odpovídající a představují 

tedy příklady konceptu popsaného uživatelovým dotazem). 

Dle způsobu zpracování příkladů lze učení dělit na:  

 Dávkové – všechna data jsou zpracovávána naráz. Pokud je tedy třeba systém něco 

doučit, je nutné provést učení od začátku znova. 
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 Inkrementální – data se zpracovávají postupně po určitých dávkách. Při učení se 

z nových dat dochází k úpravě již získaných znalostí. 

Pro zvolení správné metody učení se z dat je také velmi důležité, jakým způsobem mají být 

znalosti získané z dat reprezentovány. To již většinou velmi úzce souvisí s metodou, která 

byla vybrána pro zpracování dat. Jiná metoda tedy bude zvolena při uložení znalostí 

v neuronové síti, bayesovské síti či v rozhodovacích stromech.  

Podrobnější informace a popis různých metod učení se z dat je možné nalézt v literatuře,  

např. [2] či [3]. 

2.1.2 Rozdělení vstupních dat 

Po naučení se určitých dat je třeba vyhodnotit, zda je vytvořený model vyhovující, tedy zda 

je schopný na základě naučených dat zpracovávat data nová. Proto je před započetím 

vlastního učícího procesu z původní množiny dat odebrána jejich část, na které je pak toto 

vyhodnocení provedeno.  

Data jsou tak rozdělena na: 

 Data trénovací – jsou použita ve fázi učení k vytvoření modelu 

 Data testovací – na těchto datech je následně ověřena kvalita modelu, hodnotí se 

shoda výstupních hodnot určených modelem s hodnotami v datech 

Někdy jsou navíc použita (často např. v neuronových sítích) 

 Data validační – v případě použití této množiny se testovací množina použije pro 

modifikaci znalostí získaných na základě trénovacích dat, pomocí validační 

množiny je pak ověřena kvalita modelu. 

Metod pro rozdělení dat na trénovací a testovací (případně i validační) množinu je více. 

Podrobněji je toto téma rozebráno v publikaci [2]. V této práci jsou data rozdělena do množin 

náhodně při zachování přibližně stejného poměru tříd klasifikovaného atributu v jednotlivých 

množinách. 

2.2 Neuronové sítě 

Neuronové sítě jsou oblastí SC, která si jako vzor vzala jeden z nejpropracovanějších 

systémů přírody – lidský mozek. 
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Lidský mozek se skládá z asi 10
10

 nervových buněk (neuronů), které jsou mezi sebou 

navzájem propojeny ještě řádově vyšším počtem vazeb [16]. Pomocí vazeb se mezi neurony 

přenáší vzruchy. V důsledku chemických reakcí se v neuronech mění membránový potenciál. 

Účinky z jednotlivých vazeb, respektive synapsí (vrstva mezi vstupní vazbou do neuronu a 

neuronem) se kumulují a ve chvíli, kdy membránový potenciál neuronu dosáhne určité 

prahové hodnoty, začne neuron působit na další neurony, se kterými je spojen. 

Neuron tedy, zjednodušeně řečeno, přijímá kladné a záporné podněty od jiných neuronů a 

ve chvíli, kdy souhrn těchto podnětů překročí daný práh, sám se aktivuje. Výstupní hodnota 

neuronu je obvykle nějakou nelineární transformací souhrnu podnětů. Z tohoto pohledu 

vycházejí matematické modely neuronu [2]. 

Neuronové sítě jsou oblíbené zejména pro své schopnosti 

 Učení se z dat – hledání a učení se závislostem v datech, které nejsou jednoduše 

viditelné, tyto znalosti mohou být dále použity pro hodnocení nových dat 

 Generalizace (zobecnění) – schopnost vyvodit obecné závěry o datech na základě 

sledování jejich jednotlivých prvků 

 Řešit i silně nelineární úlohy 

 Pracovat se šumy, nepřesnými daty 

Je nutné podotknout, že neuronové sítě vyžadují, aby byly vstupní atributy v číselné 

podobě – neumí tedy zpracovávat kategoriální data. Ta je nutné před použitím převést na data 

numerická (viz kapitola 1.1.2). 

Možností aplikace neuronových sítí je mnoho. Nejčastěji jsou používány jako nástroj pro 

klasifikaci, aproximaci nebo predikci. Neuronové sítě je ale možné využít i např. k řízení, 

kompresi dat, atd. 

Existuje velké množství různých druhů neuronových sítí, které se liší ať již svou 

strukturou, topologií nebo způsobem učení. Tato kapitola se zabývá pouze těmi, které mají 

nějaký vztah k metodám použitým v této práci. Pro detailnější studium neuronových sítí je 

možné využít například publikaci [17]. 

2.2.1 Struktura neuronových sítí 

Neuronové sítě se skládají z neuronů propojených vazbami. Matematický model neuronu 

zobrazuje Obrázek 8. Jakmile suma vstupů do neuronu (xi) vynásobených jejich vahami (wi) 



 28 

(tzv. přenosová funkce) překročí prahovou hodnotu (w0), je spočítán výstup neuronu f(∑) 

pomocí aktivační funkce neuronu (f) a ten je předán výstupními vazbami do dalších neuronů. 

 

 

Obrázek 8 Schematický model neuronu [18] 

 

Je žádoucí, aby aktivační funkce byla nelineální – v opačném případě totiž celá neuronová 

síť působí jako lineární funkce [3], což podstatným způsobem omezuje její využitelnost. 

Jedna z nelineárních funkcí, které je možno využít, je funkce skoková, většinou jsou ale 

používány funkce hladké, z nichž nejpoužívanější jsou funkce [2]: 

 Sigmoidální:   (   )   
 

       
 

 Hyperbolický tangens:   (   )      (   ) 

Základní dělení neuronových sítí dle jejich struktury je podle [3] následující: 

 Dopředné neuronové sítě – tyto sítě neobsahují žádný cyklus, vzruchy se tedy šíří 

pouze „dopředu“ – od vstupní vrstvy po vrstvu výstupní. 

 Rekurentní neuronové sítě – tyto sítě obsahují cykly, výstup jednoho neuronu může 

ovlivnit i vstup toho samého neuronu. Znamená to tedy, že tyto sítě obsahují 

dynamický prvek a mohou tedy podporovat i krátkodobou paměť. Znamená to ale 

také, že tyto sítě jsou obtížněji pochopitelné. Představitelem tohoto typu sítí je např. 

Hopfieldova síť. 
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V této práci jsou použity pouze dopředné neuronové sítě, dále se tedy tato kapitola bude 

věnovat pouze jim. 

Neuronové sítě mohou, mimo vstupní a výstupní vrstvy, obsahovat také jednu nebo i více 

vrstev prostředních. Tyto vrstvy se nazývají skryté vrstvy.  

2.2.2 Perceptron 

Perceptrony, jinak také single-layerfeed forward neural network (jednovrstvá dopředná 

neuronová síť) jsou nejjednodušší z neuronových sítí. Je to také historicky nejstarší typ 

neuronové sítě – první pochází z padesátých let dvacátého století. V této síti jsou neurony ve 

vstupní vrstvě spojeny přímo s neurony ve vrstvě výstupní bez přítomnosti vrstvy skryté.  

Aproximační schopnosti těchto jednoduchých sítí jsou však poměrně omezené. Existuje 

mnoho jednoduchých funkcí, které tyto sítě nejsou schopny reprezentovat – nejčastěji bývají 

uváděny booleovské funkce ekvivalence nebo exkluzivní disjunkce (XOR). To byl také důvod 

dlouhé stagnace zájmu o neuronové sítě. Ty sice obecně jsou schopny (při více vrstvách) 

reprezentovat i tyto funkce, původně ale nebyl pro vícevrstvé neuronové sítě znám učící 

algoritmus. 

Perceptrony jsou tak schopny reprezentovat pouze lineárně reparabilní funkce (či 

množiny). Přes toto jejich podstatné omezení mají i své výhody – a to především jednoduchý 

učící algoritmus [3]. 

2.2.3 Multi-layer perceptron (MLP) 

Multi-layer perceptron, respektive vícevrstvý perceptron, nebo také vícevrstvá dopředná 

neuronová síť, je jednou z nejpoužívanějších neuronových sítí. Je složena z více vrstev 

neuronů (oproti perceptronu obsahuje alespoň jednu skrytou vrstvu). Vazbami jsou propojeny 

všechny neurony jedné vrstvy se všemi neurony z vrstvy následující. V rámci stejné vrstvy 

nebo do vrstvy předchozí nejsou vazby povoleny.  

Algoritmy pro učení těchto sítí byly poprvé popsány v osmdesátých letech dvacátého 

století, především algoritmus zpětného šíření chyby (error back propagation), který je 

nejpoužívanějším učícím algoritmem tohoto typu neuronových sítí dodnes. Je založený na 

minimalizaci součtu čtverců chyb a požaduje přítomnost učitele. Od té doby zájem o 

neuronové sítě opět prudce vzrostl. 
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Princip učícího algoritmu zpětného šíření chyby spočívá ve spočtení odchylky výsledků 

generovaných neuronovou sítí od výsledků očekávaných. Na základě spočtené chyby jsou pak 

upravovány váhy neuronů směrem od výstupní vrstvy k vrstvě vstupní (odtud také název 

algoritmu). To se opakuje, dokud není dosaženo jedné z podmínek pro ukončení procesu 

učení, konkrétně [2] 

 ustálení chybové funkce (v minimu) 

 dosažení předem zadaného počtu iterací 

 poklesu pod předem zadanou hodnotu chybové funkce 

Jak je vidět z učícího algoritmu, potřebuje MLP síť ke svému naučení znát správné 

výsledky pro trénovací množinu dat, jedná se tedy o učení s učitelem. 

Mezi MLP sítěmi se nejčastěji používá síť s jednou skrytou vrstvou. Pomocí takové sítě lze 

s libovolnou přesností aproximovat libovolnou spojitou funkci [2], tedy přidání jediné vrstvy 

do původního perceptronu značně rozšířilo možnosti této sítě. 

Jednoduchou třívrstvou neuronovou MLP síť zobrazuje Obrázek 9. Obsahuje pět neuronů 

ve vstupní vrstvě, tři neurony ve skryté (střední) vrstvě a dva neurony ve vrstvě výstupní. 

Obecně může síť obsahovat libovolný počet skrytých vrstev i neuronů v nich.  

 

 

Obrázek 9 Jednoduchá třívrstvá neuronová síť [18]  
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2.2.4 RBF neuronová síť 

RBF (Radial Basis Function, radiální bázové funkce) neuronová síť je dopředná neuronová 

síť s právě jednou skrytou vrstvou. Své jméno dostala podle radiálních bázových funkcí, které 

používá namísto dříve jmenovaných funkcí jako aktivační funkce u neuronů ve skryté vrstvě.  

Neurony v jednotlivých vrstvách jsou obvykle úplně propojeny. Váhy vazeb jsou v tomto 

typu neuronových sítí použity pouze mezi skrytou a výstupní vrstvou. Do skryté vrstvy 

vstupují hodnoty ze vstupní vrstvy, které nejsou modifikované.  

Zatímco neurony ve výstupní vrstvě mají přenosovou funkci ve tvaru váženého součtu 

vstupů a aktivační funkcí bývá identita (tedy lineární funkce), neurony ve skryté vrstvě 

fungují na trochu odlišném principu [19].  

Jako aktivační funkci používají RBF sítě ve skryté vrstvě radiální bázovou funkci. Tu je 

možné interpretovat jako funkci, která vrací funkční hodnotu na základě vzdálenosti 

argumentu od tzv. středu funkce. Pro stejně vzdálené argumenty vrací radiální bázová funkce 

stejnou funkční hodnotu. Nejčastěji je používán tzv. Gaussián: 

 ( )    
(
 ‖   ‖

   
)
                                                             (8) 

Kde x = (x1,…,xn) je vstupní vektor, c = (c1,…,cn) je střed funkce a σ
2
 je rozptyl. 

V přenosové funkci se pak na rozdíl od váženého součtu vstupů u perceptronů počítá 

vzdálenost vstupního vektoru od středu radiální funkce daného neuronu. Obvykle se počítá 

euklidovská vzdálenost, tedy  

‖   ‖  √∑ (     ) 
 
                                                        (9) 

Učení RBF neuronové sítě také probíhá jinak, než u MLP sítí. Nejdříve je nutné určit 

parametry radiálních funkcí. Ty se většinou určují pomocí shlukovacích algoritmů, případně 

je možné použít např. Kohonenovy neuronové sítě (jedná se o síť s učením bez učitele, která 

se často používá pro shlukování prvků v trénovací množině [2]). 

Poté je možné přistoupit k nastavení vah neuronů ve výstupní vrstvě. Zde se již jedná o 

učení s učitelem. Protože jsou váhy určovány pouze u jedné vrstvy neuronů, není nutné 

používat složitější algoritmy (např. algoritmus zpětného šíření chyby) a stačí použít např. 

metodu nejmenších čtverců nebo gradientní metody. 
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RBF neuronové sítě se s úspěchem používají především pro klasifikaci nebo aproximaci 

funkcí. Kromě obecně dobré přesnosti je jednou z jejich nejčastěji uváděných výhod i 

příznivá rychlost učení (díky možnosti použití jednoduššího učícího algoritmu, viz výše). 

2.3 Bayesovská klasifikace 

Metody Bayesovské klasifikace vycházejí z Bayesovy věty o podmíněných 

pravděpodobnostech. Ačkoliv tedy jde o metody pravděpodobnostní, jsou intenzivně 

studovány v souvislosti se strojovým učením a uplatňují se rovněž v systémech pro dobývání 

znalostí [2]. Jsou také zařazovány do oblasti SC. 

Bayesova věta o podmíněných pravděpodobnostech (jinak také Bayesovo pravidlo) říká, že 

        (   )  
 (   ) ( )

 ( )
                              (10) 

Kde P(H|E) je (tzv. aposteriorní) pravděpodobnost, že platí hypotéza H za předpokladu, že 

nastala evidence E, P(H) je (apriorní) pravděpodobnost, že platí hypotéza H, P(E) je pak 

pravděpodobnost evidence E.  

Z tohoto vztahu je možné odvodit [2] vztah, který udává, která hypotéza ze všech 

zkoumaných je pro danou evidenci ta nejpravděpodobnější. Jedná se o tu hypotézu H, která 

má nejvyšší aposteriorní pravděpodobnost: 

     j  p á ě když   ( |  ) (  )      ( (    ) (  ))               (11) 

2.3.1 Naivní bayesovský klasifikátor 

V reálných datech se ovšem nesetkáme s případy, kdy by se odvozovala hypotéza 

(prováděla klasifikace) na základě pouze jedné evidence (vstupního atributu, předpokladu). 

Těch je přítomno více (obecně K). V tu chvíli je výše uvedená formule nepoužitelná. Tu je 

sice možné upravit do podoby, která zohledňuje více vstupních atributů, ovšem za jednoho 

důležitého předpokladu, a to že evidence musí být podmíněně nezávislé při platnosti 

hypotézy.  

Formule se nazývá Naivní bayesovský klasifikátor a vypadá následovně [2]: 

     j  p á ě když    (  )∏  (  |  )
 
        ( (  )∏  (     )

 
   )      (12) 
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Tento předpoklad však splňuje minimum reálných dat, přesto se Naivní bayesovský 

klasifikátor používá i u dat, která tuto podmínku nesplňují (od toho název „naivní“) a pracuje 

překvapivě dobře[3]. 

Aby mohl být tento způsob klasifikace použit, je potřeba znát hodnoty P(Ht) a P(Ek|Ht). V 

kontextu dobývání znalostí z databází lze tyto hodnoty získat z trénovacích dat ve fázi učení 

(jde tedy opět o učení s učitelem). Evidence Ek jsou pak hodnoty jednotlivých vstupních 

atributů a hypotézy Ht jsou cílové třídy, do kterých jsou případy klasifikovány [2]. 

2.4 Metody ohodnocení vytvořených modelů 

Neoddělitelnou součástí procesu vytváření modelu nutně musí být i vyhodnocení výsledků, 

kterých bylo v modelu dosaženo. Jednak je vhodné zhodnotit, zda model splnil očekávání, 

respektive předem stanovené cíle (v opačném případě je vhodné model modifikovat či zkusit 

jiný), dále je možné toto vyhodnocení použít pro srovnání různých modelů řešících tu samou 

úlohu. Vybrán je model, který nejlépe splňuje požadované parametry. 

 

 

Obrázek 10 Matice záměn [20] 

 

Základní ukazatel „správnosti“ modelu je zhodnocení, v kolika případech model 

vyhodnotil výsledek správně a v kolika případech poskytl výsledek chybný. Tyto údaje 

shrnuje tzv. matice záměn, viz Obrázek 10. 

Hodnota TP udává, kolik případů bylo správně klasifikováno jako pozitivní, FN počet 

případů klasifikovaných jako negativní, které jsou ale ve skutečnosti pozitivní, TN jsou 

případy správně klasifikované jako negativní a FP jsou případy klasifikované jako pozitivní, 

které jsou ve skutečnosti negativní. 

Pro grafické zhodnocení modelu klasifikace je možné použít např. ROC křivku (např. 

Obrázek 24). Ta v grafu zobrazuje hodnoty senzitivita (pravděpodobnost, že pozitivní třída 
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bude správně klasifikovaná pozitivně) na ose y a 1 – specifita (pravděpodobnost, že negativní 

třída bude správně klasifikovaná negativně) na ose x. Platí 

            
  

     
  a             

  

     
                             (13) 

Pokud klasifikační model zařadí všechny případy správně, bude graf ROC křivky 

procházet body (0,0), (0,1) a (1,1). Pokud je vysoké procento chybných klasifikací, bude se 

křivka více přibližovat diagonále [20]. 

Kvantitativní index, popisující ROC křivku, je pak plocha pod ROC křivkou. Čím lepší je 

model, tím více se tato hodnota blíží jedné, tedy ideálnímu stavu. 

Podrobněji se oblastí ROC křivek zabývá práce [20].  
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3 Modelování 

V této části práce jsou popsány vlastní experimenty, které byly v rámci práce prováděny. 

Nejprve jsou popsány datové množiny, které jsou v práci použity včetně případných úprav 

těchto dat a také provedená redukce, respektive selekce atributů. 

Dále jsou popsány modely, které byly nad upravenými daty vytvořeny. Pro srovnání je 

vždy vytvořen model nad původní kompletní datovou sadou (tedy bez provedené redukce, 

respektive selekce atributů), dále potom modely nad danou datovou sadou se sníženým 

počtem atributů. 

Pro porovnání modelů byly použity matice záměn doplněné o dobu potřebnou ke 

zpracování modelu a ROC křivky (viz kapitola 2.4). 

Modely byly vytvářeny pomocí nástroje IBM SPSS Statistics, verze 20 [5] a Weka, verze 

3.6.4 vyvíjená Univerzitou Waikato [6]. 

Obrázky i tabulky v této kapitole sestavil za pomoci programů SPSS Statistics, Weka a 

Microsoft Excel autor diplomové práce. 

3.1 Zdroje dat a redukce atributů 

Všechny zdroje dat použité v této práci pocházejí z webových stránek UCI Machine 

Learning Repository [21]. 

Data byla upravována autorem diplomové práce pomocí nástroje IBM SPSS Statistics, 

verze 20 [5].  

3.1.1 Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC) 

Autoři: Dr. William H. Wolberg, W. Nick Street, Olvi L. Mangasarian – University of 

Wisconsin. 

Datum publikování: listopad 1995 

Počet instancí: 569 

Počet atributů:32 

Obsahuje chybějící hodnoty: ne 

Charakteristika atributů: číselné (reálná čísla) 

Použití: klasifikace 



 36 

V této kapitole použitá data byla vytvořena autory (viz výše). Obsahují informace získané 

z digitalizovaného obrazu vzorku získaného z patologického ložiska v prsní tkáni metodou 

FNA (fine needle aspiration biopsy). Zjišťují se informace o buněčných jádrech, konkrétně o 

poloměru (průměr vzdáleností od středu jádra k bodům na obvodu), textuře, obvodu, ploše, 

hladkosti, kompaktnosti, konkávnosti, konkávních bodech (počet konkávních částí), symetrii 

a fraktální dimenzi. Pro každý z těchto atributů je pak určena hodnota průměrná (např. mean 

radius), směrodatná odchylka (radius standard error) a nejhorší hodnota (např. worst radius). 

Celkem tedy 30 atributů, všechny popsané reálnými čísly, která jsou použita pro diagnózu.  

Dále data obsahují atribut ID number (identifikátor případu) a Diagnosis (diagnóza, nabývá 

hodnot malignant – zhoubný a benign – nezhoubný, neškodný). 

Přesnější popis výpočtu jednotlivých atributů je možné nalézt např. v [22]. 

 

 

Obrázek 11 Sutinový graf - faktorová analýza dat WDBC 
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Jedná se o relativně malou množinu dat (pouze 569 instancí), ovšem s netriviálním počtem 

atributů. Ty jsou všechny numerické, hodí se tedy např. pro zpracování pomocí neuronových 

sítí. 

Autoři dat uvádí, že se jim podařilo dosáhnout nejlepší přesnosti klasifikace 97.5%. 

Pro redukci atributů byla použita faktorová analýza. Sutinový graf těchto dat ukazuje 

Obrázek 11. 

Jak je z grafu patrné, pokles vlastních čísel mezi faktory je velmi malý od faktoru číslo 

sedm, z tohoto pohledu je vhodné použít prvních šest faktorů (vlastní čísla těchto prvních 

šesti faktorů jsou navíc větší než jedna) – viz kap. 1.5.1. V Tabulce 4 je pak vidět, že prvních 

šest faktorů pokrývá necelých 89% informací obsažených v původních datech. Při snížení 

počtu atributů faktorovou analýzou z původních třiceti na šest se ztratí 11% informací. Pro 

možnou vyšší přesnost je tedy k datům pomocí faktorové analýzy pro další použití doplněno 

deset faktorů, které v souhrnu obsahují cca 95% informací z původních třiceti atributů. 

 

Tabulka 4 Pokrytí informací faktory v datech WDBC 

Component Initial Eigen values 

Total % of Variance Cumulative % 

1 13,282 44,272 44,272 

2 5,691 18,971 63,243 

3 2,818 9,393 72,636 

4 1,981 6,602 79,239 

5 1,649 5,496 84,734 

6 1,207 4,025 88,759 

7 ,675 2,251 91,010 

8 ,477 1,589 92,598 

9 ,417 1,390 93,988 

10 ,351 1,169 95,157 

11 ,294 ,980 96,137 

... … ... ... 

 

 

Vzhledem k menšímu rozsahu dat i počtu atributů redukovaných pomocí faktorové analýzy 

v tomto případě již nebyla provedena selekce atributů. 

Pro lepší porovnatelnost výsledků byl k datům doplněn sloupec Partition určující rozdělení 

dat na trénovací, testovací a validační množinu. Data byla rozdělena tak, aby v každé 
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z množin byl přibližně stejný poměr tříd diagnostikovaného atributu Diagnosis, tedy tříd 

malignant (M) a benign (B). Přesné rozdělení dat do množin ukazuje Tabulka 5, kde hodnoty 

atributu Partition mají význam 1 trénovací, 0 testovací a -1 validační (tzv. holdout) množina. 

 

Tabulka 5 Rozdělení vzorků WDBC dat do množin pro učení 

  Partition Total 

-1 0 1 

Diagnosis 
Benign 112 70 175 357 

Malignant 59 39 114 212 

Total 171 109 289 569 

 

 

3.1.2 Musk (Version 2) Data Set 

Autoři: AI Group z Arris Pharmaceutical Corporation (kontakt David Chapman nebo Ajay 

Jain) 

Datum publikování: 12.09.1994 

Počet instancí: 6598 

Počet atributů: 168 

Obsahuje chybějící hodnoty: ne 

Charakteristika atributů: číselné (typ integer) 

Použití: klasifikace 

Tato datová množina popisuje soubor 102 molekul, z nichž 39 bylo experty označeno za 

tzv. „musk“ molekuly (pižmové molekuly), zbylých 63 potom za nepižmové molekuly. 

Molekuly popisuje 166 atributů, které jsou odvozeny od tvaru, respektive přizpůsobení 

molekuly. Protože vazby v molekulách se mohou otáčet, každá molekula může nabýt mnoho 

různých tvarů. Tato datová množina tedy popisuje tvary molekul za všech nízko-

energetických stavů, což dává celkový počet 6598 objektů. Molekula by pak měla být 

klasifikována jako pižmová, jestliže libovolný z jejích tvarů je klasifikován jako pižmový. 

Molekula je klasifikována jako nepižmová molekula v případě, že žádný z jejích tvarů není 

klasifikován jako pižmový [21]. 
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Atributy popisující jednotlivé objekty obsahují název molekuly, název přizpůsobení, 

zbylých 166 atributů je číselných a popisuje dané molekuly v příslušném tvaru. Poslední 

příznak (V169) potom určuje, zda se jedná o pižmovou (hodnota 1) či nepižmovou (hodnota 

0) molekulu. Podrobnější informace o těchto atributech je možné nalézt např. zde [23]. 

Cílem naučení se těchto dat je pak schopnost určit, zda je zkoumaná molekula „pižmová“ 

či ne. Pro učení se nepoužívají první dva atributy (tedy název molekuly a identifikátor jejího 

tvaru). 

Počet atributů v této datové množině je již poměrně vysoký, jejich redukce by tedy výrazně 

mohla přispět ke snazší zpracovatelnosti dat co se týče doby jejich zpracování i přehlednosti 

výsledného řešení. Opět byla použita faktorová analýza k nalezení redukované množiny 

atributů, které by co nejlépe popisovaly množinu původní. Sutinový graf z faktorové analýzy 

znázorňuje Obrázek 12. 

 

 

Obrázek 12 Sutinový graf - faktorová analýza dat Musk Data Set 
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Jak je z něho zřejmé, vlastní čísla faktorů začínají pomaleji klesat cca okolo pátého 

faktoru, u 21. faktoru je pak pokles již velmi malý. Z tohoto pohledu by mohlo být vhodné 

vzít prvních 21 faktorů. Těm odpovídá přibližně 87% pokrytí informací obsažených 

v původních datech, jak je vidět z Tabulky 6. Aby byla ztráta informací pouze přibližně 5%, 

bylo k datům doplněno pro další použití prvních 39 faktorů. 

 

Tabulka 6 Pokrytí informací faktory v datech Musk Data Set 

Component 

Initial Eigen values 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 48.590 29.271 29.271 

2 29.596 17.829 47.100 

3 8.158 4.914 52.014 

… … … … 

20 1.417 .854 86.508 

21 1.174 .707 87.215 

22 1.084 .653 87.868 

23 1.069 .644 88.512 

24 1.056 .636 89.148 

25 1.006 .606 89.754 

26 .977 .588 90.342 

… … … … 

37 .472 .284 94.674 

38 .439 .265 94.939 

39 .409 .246 95.185 

40 .397 .239 95.425 

… … … … 

 

Nad nově vytvořenými faktory byla dále provedena selekce atributů pomocí metody filtru 

s použitím χ
2
-testu, vybráno bylo 25 nejlepších faktorů z pohledu jejich predikční síly (viz 

Obrázek 13). 
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Obrázek 13 Selekce atributů, Musk data set 

 

Pro lepší porovnatelnost výsledků byl k datům doplněn sloupec Partition určující rozdělení 

dat na trénovací, testovací a validační množinu. Data byla rozdělena tak, aby v každé 

z množin byl přibližně stejný poměr tříd diagnostikovaného atributu V169, tedy tříd pižmová 

(hodnota 1) a nepižmová (hodnota 0). Přesné rozdělení dat do množin ukazuje Tabulka 7, kde 

hodnoty atributu Partition mají význam 1 trénovací, 0 testovací a -1 validační (tzv. holdout) 

množina. 

 

Tabulka 7 Rozdělení vzorků MUSK dat do množin pro učení 

  

Partition 

Total -1 0 1 

V169 
0 1067 1131 3383 5581 

1 202 206 609 1017 

Total 1269 1337 3992 6598 
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3.1.3 Adult Data Set 

Autoři: Ronny Kohavi, Barry Becker 

Datum publikování: 1.5.1996 

Počet instancí: 68842 

Počet atributů: 14 

Obsahuje chybějící hodnoty: ano 

Charakteristika atributů: numerické, kategoriální 

Použití: klasifikace 

Datová sada byla vytvořena z dat sčítání lidu v USA v roce 1994. Cílem této datové sady je 

určit, zda má klasifikovaný jedinec roční příjem vyšší než 50 000$ nebo ne, což v datech 

určuje atribut Income s hodnotami „>50K“ a „<=50K“.  

Z dat sčítání lidu byla vybrána pouze „smysluplná“ data (věk osob > 16, pracovních hodin 

týdně > 0, apod.). Data jsou rozdělena na trénovací a testovací vzorek již samotnými autory 

v poměru testovací : trénovací množina = přibližně 1 : 2. Přesné rozložení vzorků 

v množinách ukazuje Tabulka 8. 

 

Tabulka 8 Rozdělení dat v Adult Data Set 

Adult Data Set 
Trénovací 
množina 

Testovací 
množina 

>50k <50k 
Celkem 
případů 

Kompletní data 32 561 16 281 23,93% 76,07% 48 842 

Data bez případů s chybějícími záznamy 30 162 15 060 24,78% 75,22% 45 222 

 

 

Data dále obsahují 14 atributů: věk, pracovní zařazení, finální váha (uměle dopočítávaný 

atribut), vzdělání, vzdělání číselně, manželský stav, povolání, vztah, rasa, pohlaví, kapitálový 

zisk, kapitálová ztráta, počet pracovních hodin v týdnu a rodná země. 

Tato datová sada byla poprvé citována v článku [24], kde autor zmiňuje dosaženou 

přesnost klasifikace 83,88 ± 0,30 pomocí metody naivního bayesovského klasifikátoru. Této 

přesnosti bylo dosaženo při popsaném rozdělení dat na trénovací a testovací množinu, případy 

s chybějícími údaji byly odstraněny. 
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Tabulka 9 Rozdělení vzorků Adult dat do množin pro učení 

  

Income per year 

Total <=50K >50K 

Partition -1 11360 3700 15060 

0 3384 1166 4550 

1 19270 6342 25612 

Total 34014 11208 45222 

 

Pro použití v této práci byly pro zachování kompatibility s citovaným zdrojem taktéž 

odstraněny případy s chybějícími hodnotami libovolného atributu. Bylo ponecháno rozdělení 

množin na trénovací a testovací sadu, pro použití v neuronové síti bylo z trénovací sady 

odděleno cca 15% vzorků (přesně 4550) s podobným poměrem hodnot atributu Income jako 

ostatní množiny. Rozdělení dat pro neuronové sítě ukazuje Tabulka 9. Hodnota 1 značí 

trénovací množinu, 0 testovací a -1 validační. 

 

Obrázek 14 Selekce atributů z Adult data set 
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Protože Adult Data Set obsahuje i kategoriální atributy, není možné pro jejich redukci 

použít faktorovou analýzu. Pro snížení počtu atributů bylo tedy použito selekce atributů 

pomocí metody filtru s použitím χ
2
-testu. Výsledky ukazuje Obrázek 14. Čím vyšší je zde 

prediktivní síla atributu (prediktoru), tím vhodnější je daný prediktor pro klasifikaci cílového 

atributu. Je vidět, že atributy Education number a Education mají stejnou sílu, což je dané tím, 

že oba vyjadřují to samé, pouze jeden číselně a druhý textem. Přes hodnotu 0,2 prediktivní 

síly se dostalo celkem 6 atributů. Ty by tedy mohly být použity pro vygenerování modelu se 

sníženým počtem prediktorů (při vynechání jednoho z atributů Education a Education 

number). 

Pro použití v algoritmu naivního bayesovského klasifikátoru bylo dále nutné diskretizovat 

číselné atributy, tedy věk, finální váha, kapitálový zisk, kapitálová ztráta a počet pracovních 

hodin týdně. Diskretizace byla provedena na ekvifrekvenční intervaly (viz kap. 1.1.1). Atribut 

věk byl rozdělen na 6 intervalů, finální váha také. Atributy kapitálový zisk a ztráta pouze na 3 

intervaly, kde v jednom z nich je naprostá většina případů (hodnota nula), zbylé dva se dělí o 

zbytek. Počet pracovních hodin týdne byl rozdělen na 4 intervaly, přitom jeden z nich opět 

obsahuje většinu případů. 

3.2 MLP neuronové sítě 

3.2.1 WDBC data s původními atributy 

Použitý algoritmus: vícevrstvá neuronová síť (Multi-Layer Perceptron, MLP) 

Použitá data: Wisconsin Diagnostic Breast Cancer, původní data (viz kapitola 3.1.1) 

Počet skrytých vrstev: 1 

Počet jednotek ve skryté vrstvě: 5 

Aktivační funkce: hyperbolický tangens 

Typ trénování sítě: batch 

Parametry neuronové sítě byly vygenerovány automaticky programem SPSS. Testováním 

alternativních modelů při změně těchto parametrů (změna jednotek ve skryté vrstvě, přidání 

druhé skryté vrstvy, změna aktivační funkce na sigmoidální) bylo dosaženo stejné přesnosti 

sítě! 

S těmito parametry bylo vytvořeno deset neuronových sítí. Výsledky nejpřesnější z nich 

ukazuje pomocí matice záměn Tabulka 10, kde hodnoty B, resp. M udávají třídy 
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klasifikované proměnné Diagnosis. Tabulka srovnává klasifikaci poskytnutou modelem (při 

rozdělení na trénovací, testovací a validační množiny dat) s klasifikací podle vzorků dat. 

 

 

Tabulka 10 Matice záměn pro MLP,  WDBC, původní data 

Sample 

Predicted 

B M 
Percent 
Correct 

Training B 175 0 100.0% 

M 1 113 99.1% 

Overall 
Percent 

60.9% 39.1% 99.7% 

Testing B 70 0 100.0% 

M 1 38 97.4% 

Overall 
Percent 

65.1% 34.9% 99.1% 

Holdout B 111 1 99.1% 

M 2 57 96.6% 

Overall 
Percent 

66.1% 33.9% 98.2% 

Training time 0.04s 

 

 

Přesnost 98,2% na validačním vzorku dat je velmi dobrá. O 0.7% překonává přesnost 

klasifikace, které dosáhli autoři dat (97.5%). Čas trénování dat je velmi nízký, to však 

odpovídá malému objemu zpracovávaných dat. 

Vysoké přesnosti odpovídá i ROC graf (Obrázek 15) s obsahem plochy pod křivkami 

0.999. 

Ve výsledcích je možné zaznamenat, že neuronová síť na datech v průměru klasifikuje 

případy typu „Benign“ lépe než případy typu „Malignant“. To odpovídá rozložení vzorků 

v datech (poměr Benign : Malignant v datech je 357 : 212). 

Graf této sítě není uveden z důvodu nízké vypovídací hodnoty a přílišné nepřehlednosti. 
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Obrázek 15 ROC graf, MLP,  WDBC, původní data 

 

3.2.2 WDBC data s počtem atributů redukovaným na 6 

Použitý algoritmus: vícevrstvá neuronová síť (Multi-Layer Perceptron, MLP) 

Použitá data: Wisconsin Diagnostic Breast Cancer, data redukovaná na 6 atributů (viz 

kapitola 3.1.1) 

Počet skrytých vrstev: 1 

Počet jednotek ve skryté vrstvě: 5 

Aktivační funkce: hyperbolický tangens 

Typ trénování sítě: batch 

Parametry této neuronové sítě byly určeny stejným způsobem, jako v předchozím případě 

(kap. 3.2.1). I zde změna parametrů sítě neposkytla jiné výsledky. 

S těmito parametry bylo opět vytvořeno deset neuronových sítí, popsán je pak model 

s nejvyšší přesností nad validačními daty. Matici záměn ukazuje Tabulka 11, význam položek 

je stejný jako u předchozího modelu. 
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Tabulka 11 Matice záměn pro MLP,  WDBC, 6 atributů 

Sample 

Predicted 

B M 
Percent 
Correct 

Training B 171 4 97.7% 

M 5 109 95.6% 

Overall 
Percent 

60.9% 39.1% 96.9% 

Testing B 70 0 100.0% 

M 3 36 92.3% 

Overall 
Percent 

67.0% 33.0% 97.2% 

Holdout B 110 2 98.2% 

M 3 56 94.9% 

Overall 
Percent 

66.1% 33.9% 97.1% 

Training time 0.07s 

 

Ač je přesnost stále velmi vysoká – 97,1% a oproti hodnotě 98,2% z předchozího modelu 

se nezdá o příliš nižší, při porovnání procentuálního počtu špatně diagnostikovaných případů 

s předchozím modelem, tedy 2,9% ku 1,8% u původního modelu, se již jedná o rozdíl více 

než jedenapůlnásobný, což je nezanedbatelné zhoršení. Navíc se prodloužil i čas trénování 

dat. ROC křivka (Obrázek 16) ukazuje také zhoršení (plocha pod křivkou je 0,992). Jedinou 

výhodou je v tomto případě mnohem přehlednější struktura sítě (Obrázek 17), což je na 

druhou stranu kompenzováno horší interpretovatelností zde použitých umělých atributů. 

 

 

Obrázek 16 ROC graf, MLP, WDBC data, 6 atributů   
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Při tomto rozsahu dat tedy snížení počtu atributů ze třiceti na šest přináší přehlednější 

strukturu sítě za cenu více než jedenapůlnásobného zvýšení nepřesnosti sítě a zvýšeného času 

potřebného pro její vytvoření. 

 

 

Obrázek 17 MLP síť, WDBC data, 6 atributů   

 

3.2.3 WDBC data s počtem atributů redukovaným na 10 

Použitý algoritmus: vícevrstvá neuronová síť (Multi-Layer Perceptron, MLP) 

Použitá data: Wisconsin Diagnostic Breast Cancer, data redukovaná na 10 atributů (viz 

kapitola 3.1.1) 

Počet skrytých vrstev: 1 

Počet jednotek ve skryté vrstvě: 5 

Aktivační funkce skryté vrstvy: hyperbolický tangens 

Typ trénování sítě: batch 
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Stejně jako v předchozích případech, úpravy parametrů sítě nepřinesly jiné výsledky. Níže 

je popsána síť s nejlepšími výsledky, jakých bylo při jejím opakovaném vytváření dosaženo. 

Druhý model při snížení počtu atributů z původních třiceti na šest nevyšel příliš příznivě. 

Tento model s 10 atributy tedy odpovídá jakémusi kompromisu – počet atributů je stále 

výrazně snížen, zároveň je zachováno více informací z původních dat (cca 95%, oproti cca 

89% u předchozího modelu se 6 atributy). 

 

Tabulka 12 Matice záměn pro MLP,  WDBC, 10 atributů 

Sample 

Predicted 

B M 
Percent 
Correct 

Training B 173 2 98.9% 

M 3 111 97.4% 

Overall 
Percent 

60.9% 39.1% 98.3% 

Testing B 70 0 100.0% 

M 2 37 94.9% 

Overall 
Percent 

66.1% 33.9% 98.2% 

Holdout B 111 1 99.1% 

M 3 56 94.9% 

Overall 
Percent 

66.7% 33.3% 97.7% 

Training time 0.02s 

 

 

Přesnost sítě, kterou zobrazuje v matici záměn Tabulka 12, je opravdu znatelně příznivější, 

nežli u 6 atributů - 97,7% nad validačními daty. Chybná klasifikace je tedy ve 2,3% případů. 

Oproti původním datům (1,8%) je to zhoršeni o přibližně 25%, což je stále poměrně dost. 

Snížil se ale čas zpracování přibližně na polovinu a počet atributů v této síti je snížen 

trojnásobně. ROC graf (Obrázek 18) ukazuje velmi podobné hodnoty (plocha pod křivkami je 

taktéž 0,999). 

Tento model tedy nabízí poloviční čas vygenerování při trojnásobném snížení počtu 

vstupních atributů za cenu o přibližně 25% zvýšené chybné klasifikace. 
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Obrázek 18 ROC graf, MLP, WDBC data, 10 atributů 

 

3.2.4 Musk data set s původními atributy 

Použitý algoritmus: vícevrstvá neuronová síť (Multi-Layer Perceptron, MLP) 

Použitá data: Musk (Version 2) Data Set, původní atributy (viz kapitola 3.1.2) 

Počet skrytých vrstev: 1 

Počet jednotek ve skryté vrstvě: 13 

Aktivační funkce: sigmoidální 

Typ trénování sítě: batch 

Pro určení struktury neuronové sítě byly postupně vytvářeny MLP sítě s různými 

parametry (jedna nebo dvě skryté vrstvy s různým počtem jednotek, sigmoidální nebo 

hyperbolický tangens aktivační funkce, trénování sítě bylo vzhledem k objemu dat zvoleno 

„batchové“ ve všech případech) – při každém nastavení 10 krát - a zaznamenána nejlepší 

hodnota přesnosti klasifikace pro validační množinu dat – viz Tabulka I v Příloze. Zvoleno 

pak bylo nastavení parametrů, při kterém bylo dosaženo nejlepší přesnosti. 

Obecně sítě se sigmoidální aktivační funkcí poskytovaly lepší výsledky, nejlépe z nich 

vyšla síť s jednou skrytou vrstvou se třinácti jednotkami. Matici záměn této sítě zobrazuje 
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Tabulka 13. Hodnoty 0 a 1 jsou hodnoty klasifikované proměnné. Tabulka zobrazuje 

správnost klasifikace na trénovacím, testovacím a klasifikačním vzorku dat oproti hodnotám 

v původních datech. 

 

Tabulka 13 Matice záměn pro MLP,  Musk data, původní atributy 

Sample 

Predicted 

0 1 
Percent 
Correct 

Training 0 3365 18 99.5% 

1 61 548 90.0% 

Overall 
Percent 

85.8% 14.2% 98.0% 

Testing 0 1122 9 99.2% 

1 25 181 87.9% 

Overall 
Percent 

85.8% 14.2% 97.5% 

Holdout 0 1062 5 99.5% 

1 19 183 90.6% 

Overall 
Percent 

85.2% 14.8% 98.1% 

Training time 3.07s 

 

 

Přesnost 98,1%, je velmi vysoká. Je dokonce vyšší, nežli byla nad stejnými daty 

reportována v článku [25] – 91%, kde byla jako jedna z metod použita také neuronová síť, 

ovšem jiné struktury. Čas trénování dat je příznivý, což odpovídá nepříliš velkému objemu 

zpracovávaných dat.  

Kvalitu modelu potvrzuje i ROC graf (Obrázek 19) s plochou pod křivkami 0,983. 

Síť znatelně lépe klasifikuje hodnotu 0 – tedy nepižmové molekuly. Počet vzorků v datech 

s touto hodnotou je však přibližně pětkrát vyšší, přesněji, poměr nepižmových molekul k 

pižmovým je 5581 : 1017.  
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Obrázek 19 ROC graf, MLP, MUSK data, původní atributy 

 

 

Graf této neuronové sítě není v práci uveden pro jeho nízkou vypovídací hodnotu a 

přílišnou nepřehlednost. 

3.2.5 Musk data set s počtem atributů redukovaným na 25 

Použitý algoritmus: vícevrstvá neuronová síť (Multi-Layer Perceptron, MLP) 

Použitá data: Musk (Version 2) Data Set, atributy redukované na 25 (viz kapitola 3.1.2) 

Počet skrytých vrstev: 2 

Počet jednotek ve skryté vrstvě:10 v první skryté vrstvě, 7 ve druhé 

Aktivační funkce: hyperbolický tangens 

Typ trénování sítě: batch 

Parametry této neuronové sítě byly určeny stejným způsobem, jako v předchozím případě. 

Výsledky měření pro sítě s různými nastaveními ukazuje Tabulka II v Příloze. V tomto 

případě již nebyly zkoušeny sítě s vyššími počty prvků – u těch se již znatelně zvyšuje čas 

zpracování i složitost sítě a redukce atributů pak začíná ztrácet svůj smysl. 



 53 

Tabulka 14 Matice záměn pro MLP,  Musk data, 25 atributů 

Sample 

Predicted 

0 1 
Percent 
Correct 

Training 0 3346 37 98.9% 

1 86 523 85.9% 

Overall 
Percent 

86.0% 14.0% 96.9% 

Testing 0 1112 19 98.3% 

1 34 172 83.5% 

Overall 
Percent 

85.7% 14.3% 96.0% 

Holdout 0 1059 8 99.3% 

1 31 171 84.7% 

Overall 
Percent 

85.9% 14.1% 96.9% 

Training time 0.73s 

 

Jako nejvhodnější byla určena síť se dvěma skrytými vrstvami při počtu 10 a 7 jednotek, 

s aktivační funkcí hyperbolický tangens. Z testovaných sítí dosahuje nejlepší přesnosti při 

zachování nižšího času zpracování. Matici záměn pro tuto síť ukazuje Tabulka 14. Význam 

položek je stejný jako v předchozí kapitole. 

 

 

Obrázek 20 ROC graf, MLP, MUSK data, 25 atributů   
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Přesnost sítě klesla oproti původním datům o 1,2%. To znamená zvýšení procenta chybné 

klasifikace z 1,9% na 3,1%, což představuje zhoršení o více než 50%. Síť přitom klasifikuje 

nepižmové molekuly velmi podobně jako ta předchozí, mnohem hůře ale klasifikuje molekuly 

pižmové. Oproti tomu je čas zpracování přibližně čtyřikrát rychlejší. ROC křivka (Obrázek 

20) se příliš neliší, plocha pod křivkami je 0,972. 

Při snížení počtu vstupních atributů ze 166 na 25 tedy došlo ke zvýšení nepřesnosti sítě o 

více než 50% výměnou za přibližně čtyřnásobné zrychlení. 

3.2.6 Musk data set s počtem atributů redukovaným na 39 

Použitý algoritmus: vícevrstvá neuronová síť (Multi-Layer Perceptron, MLP) 

Použitá data: Musk (Version 2) Data Set, atributy redukované na 39 (viz kapitola 3.1.2) 

Počet skrytých vrstev: 1 

Počet jednotek ve skryté vrstvě: 20 

Aktivační funkce: sigmoidální 

Typ trénování sítě: batch 

Výsledky měření pro sítě s různými nastaveními (aktivační funkce, počet skrytých vrstev a 

jednotek v nich) jsou zaznamenány v Tabulce III v Příloze. V tomto případě také nebyly 

zkoušeny sítě s vyššími počty prvků ze stejného důvodu jako v předchozím případě. 

 

Tabulka 15 Matice záměn pro MLP,  Musk data, 39 atributů 

Sample 

Predicted 

0 1 
Percent 
Correct 

Training 0 3374 9 99.7% 

1 54 555 91.1% 

Overall 
Percent 

85.9% 14.1% 98.4% 

Testing 0 1113 18 98.4% 

1 31 175 85.0% 

Overall 
Percent 

85.6% 14.4% 96.3% 

Holdout 0 1057 10 99.1% 

1 21 181 89.6% 

Overall 
Percent 

84.9% 15.1% 97.6% 

Training time 0.85s 
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Při redukci atributů na 39 vycházely nejlepší přesnosti sítě (v porovnání s jinými 

nastaveními) při sigmoidální aktivační funkci a jedné skryté vrstvě nebo při aktivační funkci 

hyperbolický tangens a dvou skrytých vrstvách. Pro model bylo vybráno nastavení 

sigmoidální aktivační funkce a jedna skrytá vrstva s dvaceti jednotkami. 

Přesnosti nejlepší takto vytvořené MLP sítě ukazuje Tabulka 15 pomocí matice záměn. 

Třetí model nad Musk data set je opět kombinací redukce počtu atributů a ztráty 

minimálního množství informací. Přesnost modelu se pohybuje mezi přesností modelu nad 

původními daty a modelu s počtem vstupních atributů redukovaným na 25. Přesnost 

klasifikace je zde 97,6%, respektive 2,4% chybně klasifikovaných případů. To představuje 

zhoršení o 0,5% oproti modelu nad původními daty. Přesnost je již tedy výrazně příznivější. 

Výrazně se zlepšila především klasifikace pižmových molekul. 

 

 

Obrázek 21 ROC graf, MLP, MUSK data, 39 atributů    

 

Časová náročnost zpracování tohoto modelu je přitom velmi podobná minulému případu, 

v průměru vychází o něco lépe (0.85s proti 0.73s u předchozího modelu) a je stále 

několikanásobně příznivější než u modelu nad původními atributy (3.07s). 

ROC křivka tohoto modelu (Obrázek 21) také v podstatě odpovídá  ROC křivce modelu 

nad původními daty, plocha pod křivkou je 0.986. 
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Stejně jako u modelu MLP nad WDBC daty tedy tento třetí model s redukovaným počtem 

atributů díky menší ztrátě informace oproti modelu s méně atributy a s vyšší ztrátou informací 

vychází lépe. 

3.2.7 Musk data set s počtem atributů redukovaným na 39, z nich selekce 25 

atributů 

Použitý algoritmus: vícevrstvá neuronová síť (Multi-Layer Perceptron, MLP) 

Použitá data: Musk (Version 2) Data Set, atributy redukované na 39 (viz kapitola 3.1.2) 

Počet skrytých vrstev: 1 

Počet jednotek ve skryté vrstvě: 13 

Aktivační funkce: sigmoidální 

Typ trénování sítě: batch 

Poslední model nad „Musk daty“ pracuje také s 25 atributy. Těch bylo dosaženo kombinací 

redukce atributů na 39 pomocí faktorové analýzy a dále pak selekcí atributů z těchto 39 

faktorů (viz kap. 3.1.2). Model zkoumá, zda není možné dosáhnout lepších výsledků 

kombinací postupů pro snížení počtu atributů spíše než použitím jediného postupu (faktorové 

analýzy). 

 

Tabulka 16 Matice záměn pro MLP,  Musk data, 25 atributů (redukce + selekce) 

Sample 

Predicted 

0 1 
Percent 
Correct 

Training 0 3368 15 99.6% 

1 75 534 87.7% 

Overall 
Percent 

86.2% 13.8% 97.7% 

Testing 0 1117 14 98.8% 

1 36 170 82.5% 

Overall 
Percent 

86.2% 13.8% 96.3% 

Holdout 0 1058 9 99.2% 

1 31 171 84.7% 

Overall 
Percent 

85.8% 14.2% 96.8% 

Training time 0.55s 
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Výsledky měření pro sítě s různými nastaveními (aktivační funkce, počet skrytých vrstev a 

jednotek v nich) zaznamenává Tabulka IV v Příloze. Je vidět, že přesnosti MLP sítí s těmito 

atributy jsou obecně nižší než u modelu s atributy redukovanými na 25 (kap. 3.2.5). Přesto se 

podařilo vytvořit model s přesností téměř stejnou, konkrétně 96,8% , jak ukazuje Tabulka 16. 

To je výsledek pouze o 0,1% horší než u modelu z kap. 3.2.5. Čas zpracování je přitom o 

přibližně 0,2s výhodnější, což bude dáno především menší složitostí vytvořené neuronové 

sítě. 

ROC křivka tohoto modelu (Obrázek 22) je také velmi podobná křivce modelu s přímo 

redukovanými atributy. Plocha pod křivkou je 0,979, což je dokonce mírně vyšší hodnota. 

Tento model tedy nabízí nejrychlejší čas zpracování (přibližně o 25% rychlejší než model 

s přímou redukcí atributů na 25) při nejnižší přesnosti klasifikace, která je však srovnatelná 

s  modelem s přímou redukcí atributů na 25. 

 

 

Obrázek 22 ROC graf, MLP, MUSK data, 25 atributů (redukce + selekce) 
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3.3 RBF neuronové sítě 

3.3.1 Adult data set s původními atributy 

Použitý algoritmus: RBF neuronová síť 

Použitá data: Adult Data Set, původní atributy (viz kapitola 3.1.3) 

Vstupních atributů: 119 

Počet jednotek ve skryté vrstvě: 250 

Neuronové sítě jsou schopny pracovat pouze s numerickými atributy. Adult data set 

obsahuje i atributy kategorické. Ty je tedy nutné nejdříve převést na numerické. Program 

SPSS toto umožňuje automaticky během vytváření sítě. Vzniká tak ovšem mnohem vyšší 

počet vstupních atributů, než kolik bylo původních, v tomto případě 119 (viz kapitola 1.1.2). 

Pro určení struktury RBF neuronové sítě byly postupně vytvářeny RBF neuronové sítě 

s různým počtem jednotek ve skryté vrstvě. Hodnoty testovaných sítí ukazuje Tabulka V 

v Příloze. Ta ukazuje jasnou tendenci nárůstu přesnosti sítě se zvyšujícím se počtem jednotek 

ve skryté vrstvě. Nejvyšší hodnoty přesnosti bylo dosaženo u počtu 250 jednotek ve skryté 

vrstvě, další zvyšování počtu již zlepšení přesnosti nepřineslo. 

 

Tabulka 17 Matice záměn pro RBF síť,  Adult data, původní atributy 

Sample 

Predicted 

<=50K >50K 
Percent 
Correct 

Training <=50K 17910 1360 92.9% 

>50K 2739 3603 56.8% 

Overall 
Percent 

80.6% 19.4% 84.0% 

Testing <=50K 3133 251 92.6% 

>50K 512 654 56.1% 

Overall 
Percent 

80.1% 19.9% 83.2% 

Holdout <=50K 10522 838 92.6% 

>50K 1665 2035 55.0% 

Overall 
Percent 

80.9% 19.1% 83.4% 

Training time 19.7s 
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Přesnost takto vytvořené RBF neuronové sítě ukazuje Tabulka 17. Hodnoty <=50K a >50K 

jsou hodnoty klasifikované proměnné. Tabulka zobrazuje správnost klasifikace na 

trénovacím, testovacím a klasifikačním vzorku dat oproti hodnotám v původních datech. 

Tento model dosahuje přesnosti klasifikace 83,4%. To téměř odpovídá přesnosti, které 

dosáhli autoři článku [24], tedy 83,88 pomocí metody naivního bayesovského klasifikátoru. 

Čas zpracování sítě 19,7s je cena za velmi vysoký počet jednotek ve skryté vrstvě. Bylo by 

možné vytvořit RBF síť v kratším čase, ovšem za cenu nižší přesnosti při nižším počtu 

jednotek ve skryté vrstvě sítě (přesnosti RBF sítě při nižším počtu jednotek ve skryté vrstvě 

ukazuje Tabulka V v Příloze). 

 

 

Obrázek 23 ROC graf, RBF síť, Adult data, původní atributy    

 

ROC křivku tohoto modelu zachycuje Obrázek 23. Plocha pod křivkou je 0,896. To je na 

pomezí výborného a velmi dobrého hodnocení dle [20]. 

3.3.2 Adult data set s počtem atributů redukovaným na 5 

Použitý algoritmus: RBF neuronová síť 

Použitá data: Adult Data Set, vybráno 5 atributů (viz kapitola 3.1.3) 

Použité atributy: vzdělání, manželský vztah, povolání, vztah a pohlaví 
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Vstupních atributů: 45 

Počet jednotek ve skryté vrstvě: 50 

V tomto modelu je výsledný počet vstupních atributů po převedení numerických atributů 

na kategoriální 45. Pro určení struktury RBF neuronové sítě byly opět zkoušeny modely 

s různými počty jednotek ve skryté vrstvě. Výsledky těchto modelů shrnuje Tabulka VI v 

Příloze. 

 

Tabulka 18 Matice záměn pro RBF síť,  Adult data, 5 atributů 

Sample 

Predicted 

<=50K >50K 
Percent 
Correct 

Training <=50K 18011 1259 93.5% 

>50K 3423 2919 46.0% 

Overall 
Percent 

83.7% 16.3% 81.7% 

Testing <=50K 3178 206 93.9% 

>50K 623 543 46.6% 

Overall 
Percent 

83.5% 16.5% 81.8% 

Holdout <=50K 10630 730 93.6% 

>50K 1982 1718 46.4% 

Overall 
Percent 

83.7% 16.3% 82.0% 

Training time 4.2s 

 

Oproti předchozímu případu zde dochází k maximální přesnosti RBF sítě již při počtu 50 

jednotek ve skryté vrstvě. Zvyšováním tohoto počtu se již přesnost sítě nezlepšuje. Přesnost 

tohoto modelu ukazuje Tabulka 18. Význam položek v tabulce je stejný jako v předchozí 

kapitole. 

Přesnost klasifikace tohoto modelu je 82%, což je o 1,4% horší výsledek v porovnání s 

modelem nad kompletními daty (přesnost 83,4%). Pravděpodobnost chybné klasifikace se tak 

zvedá z původních 16,6% na 18%. Došlo ovšem k výraznému zjednodušení struktury RBF 

sítě, což snížilo čas jejího vygenerování na 4,2s. To je velmi výrazné zlepšení. 

ROC křivka tohoto modelu (Obrázek 24) reflektuje snížení přesnosti. Plocha pod křivkou 

je 0,863, což je méně než u modelu nad kompletními daty. 
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Obrázek 24 ROC graf, RBF síť, Adult data, 5 atributů  

 

Tento model tak nabízí výrazné snížení složitosti i zvýšení rychlosti generování (je téměř 5 

krát rychlejší) za cenu snížení přesnosti klasifikace o 1,4%. Toto zhoršení se týká především 

klasifikace jedinců do třídy >50K. 

3.3.3 Adult data set s počtem atributů redukovaným na 8 

Použitý algoritmus: RBF neuronová síť 

Použitá data: Adult Data Set, vybráno 8 atributů (viz kapitola 3.1.3) 

Použité atributy: vzdělání, manželský vztah, povolání, vztah, pohlaví, pracovní zařazení, 

kapitálový zisk a počet pracovních hodin v týdnu 

Vstupních atributů: 54 

Počet jednotek ve skryté vrstvě: 250 

V tomto modelu je výsledný počet vstupních atributů po převedení numerických atributů 

na kategoriální 54, což není o tolik více oproti předchozímu modelu. Dva ze tří přidaných 

atributů jsou totiž již numerické a není je tedy třeba převádět na vyšší počet kategoriálních 

atributů. Pro určení struktury RBF neuronové sítě byly opět zkoušeny modely s různými 

počty jednotek ve skryté vrstvě. Výsledky těchto modelů shrnuje Tabulka VII v Příloze. 

Nejlepší přesnosti dosahují, stejně jako v případě modelů nad kompletními daty, modely 

s 250 a více jednotkami ve skryté vrstvě. Pro skrytou vrstvu tedy bylo zvoleno 250 jednotek. 
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Matici záměn pro tento model zobrazuje Tabulka 19. Význam položek v tabulce je stejný jako 

v předchozí kapitole. 

Přesnost tohoto modelu dosahuje hodnoty 83,6%, což je více, než model nad kompletními 

daty! Zlepšila se především správnost klasifikace do třídy >50K. Vzhledem k tomu, že se 

výrazně snížil i počet vstupních atributů (po převodu kategoriálních atributů na numerické 

přibližně na polovinu), nabízí tento model i rychlejší dobu učení 12s místo původních 19,7s. 

 

Tabulka 19 Matice záměn pro RBF síť,  Adult data, 8 atributů 

Sample 

Predicted 

<=50K >50K 
Percent 
Correct 

Training <=50K 17809 1461 92.4% 

>50K 2702 3640 57.4% 

Overall 
Percent 

80.1% 19.9% 83.7% 

Testing <=50K 3123 261 92.3% 

>50K 500 666 57.1% 

Overall 
Percent 

79.6% 20.4% 83.3% 

Holdout <=50K 10479 881 92.2% 

>50K 1585 2115 57.2% 

Overall 
Percent 

80.1% 19.9% 83.6% 

Training time 12.0s 

 

 

Obrázek 25 ROC graf, RBF síť, Adult data, 8 atributů 
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ROC křivku pro tento model zobrazuje Obrázek 25. Plocha pod křivkou je 0,888, což je 

mírně méně, nežli u modelu nad kompletními daty. Je to jediný ukazatel, kde je model nad 

kompletními daty lepší, i když jen velmi mírně. 

Model nad Adult daty se sníženým počtem vstupních atributů na 8 je tedy přesvědčivě 

nejlepší z hodnocených modelů. 

3.4 Naivní bayesovský klasifikátor 

3.4.1 Adult data set s původními atributy 

Použitý algoritmus: naivní bayesovský klasifikátor 

Použitá data: Adult Data Set, původní atributy (viz kapitola 3.1.3) 

Přesnost klasifikace při použití naivního bayesovského klasifikátoru nad původními daty 

Adult Data Set ukazuje Tabulka 20. 

 

Tabulka 20 Matice záměn pro NB,  Adult data set, původní atributy 

Sample 

Predicted 

>50K <=50K 
Percent 
Correct 

Training >50K 5794 1714 77.17% 

<=50K 3640 19014 83.93% 

Overall 
Percent 

31.28% 68.72% 82.25% 

Testing 0 2843 857 76.84% 

1 1825 9535 83.93% 

Overall 
Percent 

31.00% 69.00% 82.19% 

Training time 0.03 

 

 

Výsledná přesnost 82,19% není špatná, velmi se blíží přesnosti, která byla dosažena 

autorem článku [24] (přibližně 83,88). Pravděpodobnost chybné klasifikace je tedy 17,81%. 

ROC křivky pro hodnoty klasifikátoru >50K a <=50K ukazují Obrázek 26 a Obrázek 27. 

Plocha pod ROC křivkami je přibližně 0,9, což je na pomezí výborného a velmi dobrého 

hodnocení dle [20]. 
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Obrázek 26 ROC graf, NB, Adult data pro třídu >50K, původní atributy 

 

 

Obrázek 27 ROC graf, NB, Adult data pro třídu <=50K, původní atributy 

 

3.4.2 Adult data set s počtem atributů redukovaným na 5 

Použitý algoritmus: naivní bayesovský klasifikátor 

Použitá data: Adult Data Set, původní atributy (viz kapitola 3.1.3) 

Použité atributy: vzdělání, manželský vztah, povolání, vztah a pohlaví 

Přesnost klasifikace při použití naivního bayesovského klasifikátoru nad Adult Data Set 

s redukovaným počtem klasifikačních atributů z čtrnácti na pět ukazuje Tabulka 21. 
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Tabulka 21 Matice záměn pro NB,  Adult data set, 5 atributů 

Sample 

Predicted 

>50K <=50K 
Percent 
Correct 

Training >50K 5565 1943 74.12% 

<=50K 4467 18187 80.28% 

Overall 
Percent 

33.26% 66.74% 78.75% 

Testing 0 2750 950 74.32% 

1 2189 9171 80.73% 

Overall 
Percent 

32.80% 67.20% 79.16% 

Training time 0.01 

 

 

Z tabulky je vidět zhoršení přesnosti klasifikace oproti kompletním datům z 82,19% na 

79,16% - tedy cca o 3%. Pravděpodobnost chybné klasifikace tak narůstá z původních 

17,81% na 20,19%. Není to nezanedbatelná změna, je ale vyvážena cca trojnásobným 

zrychlením zpracování dat, což je podstatné zlepšení. 

 

 

 

Obrázek 28 ROC graf, NB, Adult data pro třídu >50K, 5 atributů 
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Obrázek 29 ROC graf, NB, Adult data pro třídu <=50K, 5 atributů 

 

ROC křivky pro hodnoty klasifikátoru >50K a <=50K ukazují Obrázek 28 a Obrázek 29. 

Oblast plochy pod křivkami je 0,866, což dle [20] představuje hodnocení velmi dobré. 

Změna ROC křivek tedy také reflektuje snížení přesnosti modelu. 

3.4.3 Adult data set s počtem atributů redukovaným na 8 

Použitý algoritmus: naivní bayesovský klasifikátor 

Použitá data: Adult Data Set, původní atributy (viz kapitola 3.1.3) 

Použité atributy: vzdělání, manželský vztah, povolání, vztah, pohlaví, pracovní zařazení, 

kapitálový zisk a počet pracovních hodin v týdnu 

 

Tabulka 22 Matice záměn pro NB,  Adult data set, 8 atributů 

Sample 

Predicted 

>50K <=50K 
Percent 
Correct 

Training >50K 5739 1769 76.44% 

<=50K 3840 18814 83.05% 

Overall 
Percent 

31.76% 68.24% 81.40% 

Testing 0 2814 886 76.05% 

1 1916 9444 83.13% 

Overall 
Percent 

31.41% 68.59% 81.39% 

Training time 0.02 
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Tento model byl oproti předchozímu doplněn o další tři klasifikátory, konkrétně o pracovní 

zařazení, kapitálový zisk a počet pracovních hodin v týdnu. Celkem tedy pracuje s osmi 

klasifikátory. Matici záměn pro tento model ukazuje Tabulka 22. 

Přesnost tohoto modelu je podle očekávání mezi předchozíma dvěma modely, blíží se ale 

spíše k přesnosti modelu nad kompletními daty. Na přesnosti klasifikace oproti němu ztrácí 

0,8%, což je znatelné zlepšení oproti předchozímu modelu, který ztrácí celá 3%. 

Pravděpodobnost chybné klasifikace se oproti modelu nad kompletními daty zvýšila také o 

0,8%. Čas zpracování se rovněž pohybuje mezi předchozími dvěma modely. 

 

 

Obrázek 30 ROC graf, NB, Adult data pro třídu >50K, 8 atributů 

 

 

Obrázek 31 ROC graf, NB, Adult data pro třídu <=50K, 8 atributů 
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ROC křivky pro hodnoty klasifikátoru >50K a <=50K znázorňují Obrázek 30 a Obrázek 

31. 

Oblast plochy pod křivkami činí 0,891, což dle [20] představuje stejně jako u předchozího 

modelu hodnocení velmi dobré. Křivky ROC tedy také potvrzují, že co se kvality týče, 

pohybuje se tento model mezi předchozíma dvěma modely. 

Na grafech ROC křivek všech tří modelů je také vidět, že tvary ROC křivek jsou podobné 

a výrazněji se nemění. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo určení vlivu redukce atributů dat na výsledky zpracování těchto dat 

různými metodami SC, především s ohledem na přesnost a časovou náročnost výsledného 

řešení. 

Za tímto účelem byly zpracovány tři vzorky dat vhodných pro klasifikační úlohu. 

Wisconsin Diagnostic Breast Cancer data set je datová množina, která obsahuje 30 

vstupních atributů. Pomocí faktorové analýzy byl tento počet redukován na 10, respektive 6 

vstupních atributů. Pro každý případ byl vytvořen model vícevrstvé neuronové sítě. U modelu 

s původními 30 vstupními atributy bylo dosaženo přesnosti klasifikace 98,2% při času 

zpracování 0,04s. Model s 10 vstupními atributy dosáhl přesnosti 97,7% za 0,02s a při 6 

atributech byla přesnost modelu 97,1% s časem zpracování 0,07s. Snižování počtu atributů 

tedy způsobilo snižování přesnosti klasifikace modelu. Redukce atributů na 6 navíc způsobila 

i zvýšení času trénování neuronové sítě oproti modelu s původními 30 atributy, při redukci 

atributů na 10 se čas naučení neuronové sítě oproti modelu s původními daty snížil přibližně 

na polovinu. 

Musk data set obsahuje 166 atributů, na základě kterých se provádí klasifikace do dvou 

tříd. Pro redukci atributů byla použita faktorová analýza, kterou bylo vytvořeno 39 atributů. 

Na tyto atributy byla dále aplikována selekce atributů, která je seřadila podle jejich 

klasifikační síly. Nad těmito daty byly vytvořeny 4 modely vícevrstvé neuronové sítě. První 

model byl vytvořen nad kompletními daty a dosáhl přesnosti klasifikace 98,1% při času 

zpracování 3,07s. Druhý model použil všech 39 pomocných atributů z faktorové analýzy 

s přesností klasifikace 97,6% a s časem 0,85s. Třetí model neuronové sítě byl vytvořen nad 

prvními 25 pomocnými atributy z faktorové analýzy. Dosáhl přesnosti klasifikace 96,9% 

s časem zpracování 0,73s. Poslední model využil 25 pomocných atributů z faktorové analýzy 

s nejvyšší hodnotou klasifikační síly určenou pomocí selekce atributů. Přesnost klasifikace 

tohoto modelu byla 96,8%, čas zpracování 0,55s. Snižování počtu atributů tedy vede 

k jednoznačné tendenci poklesu přesnosti klasifikace a zároveň i ke zkracování času trénování 

vytvářené neuronové sítě. 

Adult data set představuje data ze sčítání lidu v USA v roce 1994. Ke klasifikaci je zde 

použito 14 atributů, mezi kterými jsou atributy číselné i kategoriální. Na redukci atributů 

proto není možné použít faktorovou analýzu. Byla tedy použita selekce atributů – metoda 

filtru, která seřadila atributy podle jejich klasifikační síly, k modelování potom byla použita 
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kompletní data a nejlepších 8, respektive nejlepších 5 atributů. Pro každý případ byl vytvořen 

model RBF neuronové sítě a model naivního bayesovského klasifikátoru. Naivní bayesovský 

klasifikátor dosáhl přesnosti klasifikace 82,19%, respektive 81,39% a 79,16% pro model nad 

kompletními daty, respektive s osmi a pěti vybranými atributy při času zpracování modelu 

0,03s, respektive 0,02s a 0,01s. Při snižování počtu atributů je zde opět zřejmá jednoznačná 

tendence k současnému snižování přesnosti klasifikace i času zpracování modelu. Modely 

RBF neuronové sítě dosáhly přesnosti klasifikace 83,4%, respektive 83,6% a 82,0% pro 

model nad kompletními daty, respektive s osmi a pěti vybranými atributy při času naučení 

neuronové sítě 19,7s, respektive 12,0s a 4,2s. Snižování počtu atributů zde vedlo k 

současnému snižování času naučení neuronové sítě, model s pěti atributy má sníženou 

přesnost klasifikace, u modelu s osmi atributy došlo dokonce k jejímu mírnému zvýšení . 

Výsledky všech vytvořených modelů jsou tedy poměrně jednoznačné. Snížení počtu 

atributů v datech má pozitivní vliv na dobu zpracování dat. Ta se snižuje ve všech případech, 

kromě modelu vícevrstvé neuronové sítě nad Musk data set při snížení počtu atributů na 6, 

kde naopak došlo ke zpomalení vytváření modelu. Zároveň dochází zpravidla ke snížení 

přesnosti výsledného řešení. Pouze jeden model se v této práci zachoval opačně a vlivem 

snížení počtu uvažovaných atributů u něj došlo naopak k mírnému zvýšení přesnosti 

klasifikace. Jedná se o model RBF neuronové sítě nad Adult data set při snížení počtu atributů 

na 8. 

Výše uvedené závěry lze tedy zobecnit v konstatování, že čím více je snížen počet atributů 

v datech, tím rychlejší je jejich zpracování a tím horší je výsledná přesnost jejich klasifikace. 

Zkoumané modely ukazují, že při zpracování dat je vhodné porovnat více modelů a jako 

nejvhodnější zvolit ten, který nejlépe odpovídá požadavkům na výsledné řešení. V kapitole3.3 

bylo prokázáno, že vlivem redukce atributů dat je možné vedle snížení časové náročnosti 

dosáhnout i zvýšení přesnosti výsledků. Zajímavé řešení může nabídnout i kombinace 

různých způsobů redukce atributů, jak ukazují výsledky modelů nad souborem dat Musk data 

set. 

Výsledky všech vytvořených modelů přehledně shrnuje Tabulka VIII v Příloze. 
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PŘÍLOHA 

 

Tabulka I Přesnost MLP sítí, Musk data, původní atributy 

Aktivační funkce 
Skrytých 

vrstev 

Jednotek ve vrstvách Přesnost 
(v %) 1. 2. 

Hyperbol. tangens 

1 

5 - 96,7 

10 - 97,6 

13 - 97,6 

15 - 97,2 

20 - 96,9 

30 - 96,5 

50 - 96,5 

100 - 96,1 

200 - 94,0 

2 

3 2 95,7 

5 5 97,6 

10 7 97,3 

17 13 97,2 

30 20 97,0 

100 70 96,1 

Sigmoidální 

1 

5 - 97,3 

10 - 97,6 

13 - 98,1 

15 - 97,5 

20 - 97,6 

30 - 97,7 

40 - 97,6 

60 - 97,6 

100 - 97,5 

150 - 97,4 

200 - 96,9 

2 

3 2 96,0 

5 5 96,8 

10 7 96,8 

17 13 98,0 

23 23 97,9 

30 20 98,0 

50 30 97,2 

100 70 97,1 
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Tabulka II Přesnost MLP sítí, Musk data, 25 atributů 

Aktivační funkce 
Skrytých 

vrstev 
Jednotek ve vrstvách Přesnost 

(v %) 1. 2. 

Hyperbol. tangens 

1 

5 - 95,4 

10 - 96,2 

13 - 95,4 

15 - 96,2 

20 - 96,5 

30 - 97,0 

2  

3 2 95,0 

5 5 96,4 

10 7 96,9 

17 13 96,9 

Sigmoidální 

1 

5 - 96,3 

10 - 96,8 

13 - 96,6 

15 - 96,3 

20 - 96,7 

30 - 96,7 

2  

3 2 95,6 

5 5 96,3 

10 7 96,2 

17 13 96,5 
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Tabulka III Přesnost MLP sítí, Musk data, 39 atributů 

Aktivační funkce 
Skrytých 

vrstev 
Jednotek ve vrstvách Přesnost 

(v %) 1. 2. 

Hyperbol. tangens 

1 

5 - 96,4 

10 - 96,5 

13 - 97,0 

15 - 96,5 

20 - 96,5 

30 - 96,2 

2 

3 2 96,0 

5 5 97,2 

10 7 97,5 

17 13 96,6 

Sigmoidální 

1 

5 - 96,5 

10 - 96,7 

13 - 96,8 

15 - 97,5 

20 - 97,6 

30 - 97,3 

2 

3 2 96,0 

5 5 96,5 

10 7 97,2 

17 13 97,2 
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Tabulka IV Přesnost MLP sítí, Musk data, 25 atributů (redukce + selekce) 

Aktivační funkce 
Skrytých 

vrstev 
Jednotek ve vrstvách Přesnost 

(v %) 1. 2. 

Hyperbol. tangens 

1 

5 - 94,9 

10 - 94,7 

13 - 95,6 

15 - 95,7 

20 - 95,6 

30 - 95,9 

2 

3 2 95,0 

5 5 95,0 

10 7 95,7 

17 13 96,4 

Sigmoidální 

1 

5 - 95,7 

10 - 96,5 

13 - 96,8 

15 - 96,5 

20 - 96,5 

30 - 96,5 

2 

3 2 95,0 

5 5 95,0 

10 7 95,7 

17 13 96,1 

 

 

 

Tabulka V Přesnost RBF sítí, Adult data set, původní atributy 

Jednotek ve skryté vrstvě Přesnost (v %) 

3 77,0 

5 78,3 

7 77,2 

10 77,5 

15 78,8 

20 78,8 

30 81,1 

40 81,2 

50 82,0 

100 82,5 

200 
240 

82,6 
83,3 

250 83,4 

300 83,4 

500 83,4 
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Tabulka VI Přesnost RBF sítí, Adult data set, 5 atributů 

Jednotek ve skryté vrstvě Přesnost (v %) 

3 75,4 

5 81,3 

7 81,5 

10 81,7 

15 71,9 

20 80,4 

30 81,9 

40 81,9 

50 82,0 

75 82,0 

100 81,8 

200 82,0 

250 81,9 

300 81,9 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka VII Přesnost RBF sítí, Adult data set, 8 atributů 

Jednotek ve skryté vrstvě Přesnost (v %) 

3 75,4 

5 78,0 

7 77,4 

10 77,0 

15 81,2 

20 81,6 

30 82,2 

40 82,7 

50 82,7 

75 83,0 

100 83,0 

200 83,1 

240 83,5 

250 83,6 

300 83,6 

500 83,6 
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Tabulka VIII Shrnutí výsledků modelů klasifikace dat 

Soubor dat Algoritmus Redukce atributů 
Počet 

atributů 
Přesnost 

klasifikace 
Čas 

zpracování 

WDBC data set MLP 

- 30 98,2% 0,04s 

Faktorová analýza 10 97,7% 0,02s 

Faktorová analýza 6 97,1% 0,07s 

Musk data set MLP 

- 166 98,1% 3,07s 

Faktorová analýza 39 97,6% 0,85s 

Faktorová analýza 25 96,9% 0,73s 

Faktorová analýza 
a selekce atributů 

25 96,8% 0,55s 

Adult data set 

Naivní 
bayesovský 
klasifikátor 

- 14 82,19% 0,03s 

Selekce atributů 8 81,39% 0,02s 

Selekce atributů 5 79,16% 0,01s 

RBF neuronová 
síť 

- 14 83,4% 19,7s 

Selekce atributů 8 83,6% 12,0s 

Selekce atributů 5 82,0% 4,2s 

 


