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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá problematikou využití Data miningu v procesu 

plynulého lití. V procesu Data miningu využívá metod um�lých neuronových sítí. První 

�ásti jsou v�novány obecn� plynulému lití a Data miningu. Cílem práce je ov��it, zda 

lze v�bec metody Data miningu aplikovat pro proces plynulého lití. V kladném p�ípad�

navrhnout koncepci �i algoritmus použití.  

Abstract: 

The diploma thesis deals with the use of data mining in the process of 

continuous casting. In process of data mining use of methods artificial neural networks. 

In first parts are dedicated to generally continuous casting and data mining. Objective of 

this work is check if methods of data mining are possible to apply for process 

continuous casting. In positive case to suggest conception or algorithm of use. 
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1 Úvod 

Data mining se za�al prosazovat v 90. létech 20. století. První zmínky p�išly 

z Ameriky. Vývoj za�al na konferencích a na univerzitách. Postupem �asu se Data 

mining p�esunul i do oblasti komer�ní sféry. Databázové technologie p�edstavují 

osv�d�ený prost�edek jak uchovávat rozsáhlá data a vyhledávat v nich informace, 

statistika p�edstavuje osv�d�ený prost�edek jak modelovat a analyzovat závislosti 

v datech. Po léta se tyto disciplíny vyvíjely nezávisle, až p�išla ta chvíle, kdy rozsah 

automaticky sbíraných dat byl neúnosn� velký. Uživatelé se v takovém množství dat 

p�estali orientovat. Data mining tyto oblasti propojuje.  

Data mining se za�al uplat�ovat nejd�íve ve finan�ním sektoru. Postupem �asu 

se dostával i do jiných obor�. Jejich analýza pak dopomáhá  p�ijetí d�ležitých 

strategických rozhodnutí.  

Cílem práce je vytvo�it model pro podporu �ízení na výb�hu plynulého lití oceli. 

Jednotlivým p�edlitk�m by m�la být p�i�azena informace, zda se na p�edlitcích 

povrchová vada vyskytuje, �i nikoliv. Výstupní informace by m�la umožnit vy�azení 

vadných p�edlitk�, když ne v reálném �ase, tak alespo� v �ase, než p�edlitky postupují 

k následnému oh�evu a dalšímu zpracování.   

2 Plynulé odlévání oceli 

Za�ízení pro plynulé odlévání oceli (ZPO) je hutnická technologie, která 

nahradila klasický zp�sob výroby p�edlitk�. Tato technologie umož�uje získat z oceli 

odlité do pánve p�ímým odlitím bramu vhodnou pro válcování. Byla zavád�na na konci 

60. let 20. století, nyní se takto vyrábí na celém sv�t� více než 75% oceli. [7] 

Klasický zp�sob výroby bram je následující: vytavená ocel v tavícím ocelá�ském 

agregátu, kyslíkovém konvertoru nebo elektrické obloukové peci, je odlitá do pánve. 

V odlévárn� se ocel z pánve odlévá do kokil, umíst�ných na zvláštních vozech kolejové 

dopravy. Odlévání se provádí postupn� pomocí licího je�ábu, který p�enáší pánev s ocelí 

nad jednotlivé kokily. Po uplynutí technologického �asu nutného pro �áste�né ztuhnutí 

tekuté oceli v kokilách je kolejová souprava (tzv. licí souprava) odvezena z odlévárny 

(uvol�uje místo pro další odlévání) na chladicí kolejišt�, kde �eká na úplné ztuhnutí 

oceli v kokilách. Na konci tohoto technologického �asu (desítky minut) je licí souprava 

p�evezena do stripovací haly, kde prob�hne technologická operace stripování, tj. pomocí 
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stripovacího je�ábu stažení kokil a získání ingotu oceli. Dále jsou ingoty p�evezeny do 

haly hlubinných pecí. Zde se oh�ívají na válcovací teplotu. Po vytažení z hlubinných 

pecí následuje válcování v blokové válcovn� (válcovací stolice typu blooming nebo 

slabing) a d�lení na jednotlivé bramy. Tyto bramy dále slouží jako vstupní materiál pro 

další zpracování (nap�. válcování sochor� nebo plech�). 

P�i použití technologie plynulého odlévání tekutou ocel pr�b�žn� p�em��ujeme 

na p�edlitek. Pr��ez p�edlitku je nastaven v závislosti na požadavcích na další tvá�ení s 

délkou neomezenou. Tekutý kov se odlévá z mezipánve do m�d�ného krystalizátoru 

s vodou chlazenými st�nami. V krystalizátoru tekutý kov chladne, tím vzniká licí k�ra, 

která tvo�í pláš� tekutého jádra p�edlitku. P�edlitek je postupn� z krystalizátoru tažen 

ven. Tekuté jádro vychladne b�hem celého licího procesu. [7] 

Oproti klasickému postupu zpracování tekuté oceli pozorujeme zvýšení 

efektivnosti výroby, lepší využitelnosti automatiza�ních technologií a s tím související 

snížení fyzické práce obsluhy. V neposlední �ad� nám tento postup umož�uje zvyšování 

kvality p�edlitk�, které si dnešní konkuren�ní prost�edí tolik žádá. 

Agregáty ZPO se liší množstvím licích proud� a celkovou konstrukcí. Existují 

dvouproudé, které se používají zejména pro výrobu bram a dále 4- až 8-proudé pro 

výrobu sochor�. Konstruk�n� je nejpoužívan�jší typ ZPO zak�ivený (radiální) typ. Další 

možnosti jsou vertikální, vertikální s ohybem a horizontální ZPO. [6] 

Výstupní profily pás� ZPO: 

• sochory �tvercové (80x80, 310x310 mm); 

• sochory kruhové (500 mm); 

• bramy (až 350x2720 mm). [6] 

2.1 Vady v p�edlitcích  

Plynulé lití oceli je technologický postup, p�i kterém nelze zcela vylou�it výskyt 

vad. Tekutá ocel se vlévá do studeného krystalizátoru, kde je povrch oceli vystaven 

p�sobení oxida�ní atmosféry.  Tuhnutí probíhá od obvodu ke st�edu. Stejným zp�sobem 

chladne ocel v kokile. Proto najdeme stejné nebo podobné vady u obou zp�sob�

zpracování tekuté oceli. Tento p�edpoklad se týká jak povrchových, tak vnit�ních vad. 
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Základní typy vad 

Povrchové vady p�edlitk�: 

• podélná trhlina na hran� p�edlitku; 

• podélná trhlina na ploše a blízko st�edu; 

• p�í�né trhliny na hranách; 

• výronek, pr�nik tekuté oceli; 

• oscila�ní vrásky 

• studený spoj; 

• zachycená licí p�na; 

• stopy po vedení p�edlitku; 

• podpovrchové bubliny. 

Vnit�ní vady p�edlitk�: 

• povrchové vnit�ní trhliny; 

• hv�zdicové trhliny; 

• trhliny zp�sobené tažnými válci; 

• nekovové vm�stky. 

2.1.1 Povrchové vady 

Podélné trhliny 

Podélné trhliny vznikají, když p�edlitek ztratí styk s krystalizátorem. Pevnost 

vn�jší k�ry je menší než nap�tí ve ztuhlé vn�jší k��e. Podélné trhliny se vyskytují 

p�edevším p�i odlévání nízkouhlíkových ocelí do bramového tvaru.  

Zjistilo se, že tyto trhliny vznikají na širších st�nách p�edlitku a to [5]: 

• p�i vysokém obsahu síry; 

• p�i vysokých odlévacích teplotách; 

• p�i vychýlení p�edlitku k jedné z širších st�n; 

• následkem narušených st�n krystalizátoru. 

Další d�ležitý faktor je chlazení. P�i intenzivním chlazení mají oceli sklon ke 

vzniku trhlin. Vzniká problém, kdy krystalizátor musíme chladit co nejintenzivn�ji ale 
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intenzitu sekundárního chlazení musíme volit podle druhu oceli a jejího profilu. Teplota 

povrchu p�edlitku za krystalizátorem je 1200 °C, takže k�ra je nedostate�n� pevná a 

m�že se vlivem aerostatického tlaku kovu deformovat. [6] 

Podélné trhliny vznikají z d�vod� metalurgického, vzniku napomáhá zvýšená 

teplota, nadm�rn� vysoká licí rychlost, složení a �istota oceli. 

Již malé deformace krystalizátoru zp�sobují snížení mezní licí rychlosti, vyšší 

deformace pak v�bec neumož�ují vyrobit jakostní p�edlitek. Mechanický zdroj 

podélných trhlin je špatné vyrovnání krystalizátoru k metalurgické ose ZPO.  

V p�ípad� odlévání �tvercových pr��ez� vznikají podélné trhliny na zaoblených 

rozích nebo v blízkém okolí. Pokud byla dodržena licí teplota, pak je d�vodem vzniku 

t�chto vad poškození krystalizátoru.  

Kruhový pr��ez je nejnáchyln�jší ke vzniku trhlin. Rychle ztuhlá povrchová 

k�ra, díky pom�rn� malému povrchu, brání smrš�ování vnit�ních vrstev, tím se vytvá�ejí 

vhodné podmínky pro vznik trhlin.  

Podélné trhliny na ploše p�edlitku, které nejsou v zaoblené nebo zkosené �ásti 

pr��ezu a jsou ve sm�ru osy p�edlitku, d�líme na trhliny blízko st�edu a blízko hrany. 

P�í�inou vzniku m�že být nerovnom�rné chlazení v krystalizátoru nebo nerovnom�rné 

ochlazování dalších �ástech ZPO. Tam mohou být zp�sobeny tím, že trysky p�ímého 

chlazení nejsou funk�ní nebo jsou mimo osu chlazení. [5] 

P�í�né trhliny 

P�í�né trhliny mohou vznikat hlavn� p�i nesouladu mezi licí rychlostí a teplotou 

st�n krystalizátoru. Dalším vlivem je celkový obsah uhlíku a síry v oceli a dále pak 

malý polom�r ohýbání a následného rovnání. [5] 

Tento typ trhlin není typický pro ZPO vertikálního typu, �ast�ji se vyskytuje na 

ZPO radiálního typu. To jen potvrzuje, že vznikají v d�sledku tahu p�i narovnávání. 

P�í�né rohové trhliny jsou zp�sobeny p�ílišnou deformací p�i ohybu. P�í�né �elní 

trhliny, které nejsou v zaoblené nebo zkosené �ásti v pr��ezu, jsou zp�sobeny 

p�ilepením kovu ke krystalizátoru, nebo prudkým ochlazováním v krystalizátoru a 

v sekundární �ásti chlazení u velkých pr��ez�.  
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Výronek definujeme jako pr�nik tekutého kovu trhlinou v k��e p�edlitku. Pokud 

se vlivem chlazení v krystalizátoru nebo t�sn� za ním nepoda�í pr�niku zabránit, pak 

dochází k úplnému protržení k�ry. Tomuto jevu �íkáme pr�val. [5] 

Oscila�ní vrásky jsou p�í�né stopy umíst�né v dráze, kudy prob�hl oscila�ní 

cyklus. Je-li tento jev p�íliš intenzivní, pak vede k tomu, že dochází ke stahování k�ry. 

 Studený spoj pat�í do skupiny p�í�ných trhlin. Jedná se o porušení kontinuity 

k�ry po celém obvod�. Je zp�soben do�asným zastavením lití. Vzniká p�i nízké teplot�

odlévání. 

 Podpovrchové bubliny jsou velké dutiny protažené ve sm�ru sloupcové 

krystalizace, která vzniká nesprávnou dezoxidací. U korozivzdorných ocelí m�že být 

jejich p�í�inou vodík. Tyto bubliny se mohou dostat až k povrchu. [5] 

2.1.2 Vnit�ní vady 

Vnit�ní trhliny jsou zp�sobeny mechanickým a tepelným pnutím vyvolaným 

fázovými prom�nami v oceli. Vznikají hlavn� v p�ípad�, kdy se p�ekro�í kritická 

hodnota tažných nebo tlakových sil na hranici mezi tuhou a tekutou fází. Skoro všechny 

trhliny tohoto typu se tvo�í t�sn� pod teplotou solidu. Sklon k tvo�ení trhlin mají oceli se 

zvýšeným obsahem legur, p�edevším chromu. Oceli s vyšším obsahem fosforu, síry, 

m�di a cínu mají rovn�ž vyšší náklonnost k tvorb� vnit�ních vad. [5] 

Pnutí vznikají na rozhraní mezi tekutou a tuhou fází. Proto jsou závislá na 

rychlosti lití, rozm�rech vyráb�ného p�edlitku a na polom�ru jeho ohýbání. P�íliš 

vysoký tlak výtažných vále�k� na p�edlitek m�že být také p�í�inou výskytu vnit�ních 

trhlin.  

Oby�ejn� je však tento výskyt  trhlin vyvolán nerovnom�rným ochlazování a 

nikoliv prudkostí ochlazování. V oblasti sekundárního ochlazování se trhliny tvo�í 

v t�ch p�ípadech, kdy se p�ekro�í stanovená intenzita ochlazování p�edlitk�.  

P�í�iny vzniku vnit�ních vad p�i lití: 

• nedostate�ná ochrana proudu oceli p�ed oxidací; 

• nesprávné podmínky lití; 

• nesprávné se�ízení chlazení a z toho vyplývající  nesprávný pr�b�h tuhnutí 

p�edlitku.[5] 
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3 Data mining 

Sousloví dobývání znalostí z databází (Data mining) se za�alo používat 

po�átkem 90. let minulého století. Firmy v té dob� za�aly vytvá�et a skladovat rozsáhlé 

databáze, tyto skladovaná data už nemohla být efektivn� pomocí klasických 

statistických metod analyzována. Data nebyla celistvá, m�la mnoho chyb�jících hodnot 

nebo byla vedena v kvalitativních jednotkách. [2] 

Dalším problémem bylo to, že data byla rozt�íšt�na na r�zných místech a to 

znesnad�ovalo jejich analýzu. Tento problém se sice nepoda�ilo vymýtit ale využívání 

Data miningu jej zna�n� omezuje.  

V sou�asnosti existuje celkem široká �ada producent� softwaru kolekce nástroj�, 

které se �asto ozna�ují souhrnným názvem systémy pro podporu rozhodování (DSS – 

decision support systems). Poptávka po takových systémech je motivována p�edevším 

zejména snahou managementu obchodních spole�ností op�ít svá strategická ale i 

operativní rozhodnutí o argumenty skryté v obrovském množství dat shromaž�ovaných 

po dlouhá léta v podnikových informa�ních systémech.[2] 

V datech uchovávaných v podnikových databázích, které byly instalovány 

p�vodn� z d�vod� vedení ú�etnictví, �ízení skladového hospodá�ství a automatizace 

dalších ekonomických �i technologických agend, jsou skute�n� zaznamenávány projevy 

chování daného ekonomického, technologického nebo sociálního systému. Jejich 

analýza pak m�že napomoci p�ijetí d�ležitých strategických rozhodnutí. [1] 
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3.1 Postup �ešení pomocí Data miningu 

Možný pohled na postup p�i práci pomocí Data miningu zobrazuje následující 

obrázek. Jde o managerský pohled na proces dobývání znalostí. Tento cyklus se podobá 

metodice CRISP-DM, o kterém se také zmíním. 

Obr. 1 Životní cyklus dobývání znalostí [2]

Prvním krokem p�i �ešení problém� je vytvo�ení �ešitelského týmu. Jeho �leny 

musí být expert na daný problém a expert na data jak v organizaci, tak na externí 

hodnoty a dále expert na metody Data miningu. 

Prvním úkolem vytvo�eného týmu je specifikace problému, který �ešíme pomocí 

dobývání znalostí.  

Po specifikaci problému je dále t�eba získat všechny dostupné data, která mohou 

být použita pro �ešení problému. Musíme tedy posoudit všechna dostupná data a zvážit, 

zda odpovídají danému problému. Toto m�že vést k p�eformulování problému. Zde 

m�žeme v p�ípad� pot�eby využít i externí data, nap�. demografická data, úrove� inflace 

atd.  

Následuje �ást nazývaná jako výb�r metody, zde musíme vybrat vhodnou 

metodu analýzy dat. V rámci dobývání znalostí se v�tšinou využívá kombinace více 

r�zných metod. Mezi nej�ast�ji používané pat�í klasifika�ní metody, asocia�ní pravidla, 

rozhodovací stromy apod. Metody analýzy rozvedeme v další �ásti diplomové práce.  
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V rámci p�edzpracování dat se data získaná k �ešení specifikovaného problému 

p�ipravují do formy vyžadované pro aplikaci vybraných metod. Sem pat�í také dopln�ní 

chyb�jících hodnot.  

Krok Data mining zahrnuje aplikaci vybraných analytických metod pro 

vyhledávání zajímavých vztah� v datech. Tento proces m�že probíhat opakovan�, 

výstupní hodnoty jednotlivých proces� se použijí jako vstupy pro následující procesy 

dobývání dat.  

Cílem interpretace je nezbytné zpracování obvykle velkého množství výsledk�, 

kterých bylo dosaženo použitím jednotlivých metod. Mezi t�mito výsledky m�žeme 

najít také záv�ry, které jsou pro uživatelé samoz�ejmé nebo nezajímavé. Toto je 

d�sledek toho, že proces prob�hl správn�. Výsledkem interpretace m�že být analytická 

zpráva, která bude pro b�žné uživatele srozumitelná. [2] 

3.2 Typy využití DM 

Využití dobývání znalostí m�žeme rozd�lit do t�í r�zných typ� úloh: 

• predikci; 

• deskripci; 

• obnova poškozených dat. 

Predikce, nebo také klasifikace, nám slouží k nalezení znalostí, které m�žeme 

využít pro p�edpovídání nových událostí rozložených v �ase.  

V p�ípad� deskripce nám Data mining pomáhá popsat �ešený problém a ur�it 

hlavní prvky, které nejvíce ovliv�ují chování soustavy. 

Pomocí Data miningu m�žeme získat data i z médií s vysokým fyzickým 

poškozením, nebo se smazanými systémovými soubory. [2] 

Aplika�ní využití Data miningu: 

• predikce vývoje kurz� akcií; 

• predikce spot�eby elektrické energie; 

• analýza p�í�in poruch v rozvodných sítích; 

• analýza nákupního košíku; 

• analýza fluktuace zákazník�; 

• klasifikace klient� bank, pojiš�oven; 
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• ur�ení d�vod� poruch a poškození stroj�; 

• rozbor databáze pacient� – ur�ení anamnézy. 

Data miningový proces je náro�ný na velké množství zdroj�. T�mito zdroji 

myslíme zdroje lidské, technické, softwarové, datové a finan�ní. Pro snížení finan�ní 

náro�nosti se za�aly zavád�t ur�ité standardy, díky nim m�žeme �ešit problém 

jednotným postupem. Tyto metodiky umož�ují sdílet a p�enášet poznatky z úsp�šných 

projekt�. Vytvo�eno bylo mnoho metodologií popisujících efektivní postup p�i 

projektech. Za n�kterými metodikami stojí producenti programových systém� (typ 5A, 

SEMMA), jiné vznikají ve spolupráci významných komer�ních institucí (CRISP-DM). 

[2] 

Pouze stru�n� popíšeme metodiky 5A a metodiku SEMMA. Metodiku CRISP-

DM popíšeme podrobn�ji. 

5A 

Tato metodika je pojmenována podle prvních písmen d�ležitých krok� p�i �ešení 

problém� touto metodou. 

Assess – posouzení pot�eb projektu; 

Access – shromážd�ní pot�ebných dat; 

Analyze – provedení analýz; 

Akt – p�em�na znalostí na ak�ní znalosti; 

Automate – p�evedení výsledk� analýzy do praxe. 

SEMMA 

U této metodiky vytvo�ené firmou SAS op�t písmena v názvu charakterizují 

jednotlivé kroky postupu. 

Sample -  vybrání vhodných objekt�; 

Explore – vizuální explorace a redukce dat; 

Modify – seskupování objekt� a hodnot atribut�, datové transformace; 

Model – analýza dat (neuronové sít�, rozhod. stromy, shlukování, …); 

Assess – porovnání model� a interpretace. 
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CRISP-DM 

Zkratka metodologie ze slov CRoss-Industry Standard Process for Data mining. 

Jedná se o metodiku vzniklou v rámci Evropského výzkumného projektu. Cílem 

projektu bylo navrhnout univerzální postup, který bude použitelný v nejširší možné 

mí�e komer�ních aplikací. Na tvorb� se podílely p�ední Evropské spole�nosti: NCR 

(dodavatel datových sklad�), SPSS, DaimlerChrysler, ISL, OHRA (holandská 

pojiš�ovna). 

Životní cyklus projektu, který je �ešen pomocí CRISP-DM, je tvo�en šesti úseky, 

viz obr. . Schéma této metodiky je velice podobné obecnému schématu postupu �ešení 

problému pomocí DM , viz. Obr. 1. 

Obr. 2 Metodika CRISP-DM [2] 

T�chto šest �ástí nemá pevn� stanovené po�adí. Výsledky dosažené v jednotlivých 

krocích ovliv�ují volbu krok� následujících. N�kdy se musí n�které kroky opakovat. 

Celkové výsledky, ke kterým se dobádáme pomocí metody CRISP-DM se dále využijí 

pro �ešení dalších problém�.  
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3.2.1 �ásti metodiky CRISP-DM 

Porozum�ní problematice 

 Tato �ást se zam��uje na pochopení cíl� úlohy a požadavk� na �ešení 

formulovaných zadavatelem. Tato obecná formulace musí být následn� p�evedena do 

podoby zadání úlohy pro dobývání znalostí. 

 Sou�ástí této fáze je rovn�ž provedení inventury zdroj� (datových i lidských), 

hodnotí se možná rizika, náklady a p�ínos použití metod DM a stanovuje se p�edb�žný 

plán prací. 

Porozum�ní dat�m 

 Na za�átku této �ásti provádíme prvotní sb�r dat. Následují �innosti, které 

umožní získat základní p�edstavu o datech, která máme k dispozici. Posuzuje se kvalita 

dat a možnosti vytvá�ení dalších podmnožin záznam� v databázi, které nám databázi 

zp�ehlední.  

P�íprava dat 

 P�íprava dat zahrnuje �innosti, které vedou k vytvo�ení datového souboru, který 

bude zpracováván jednotlivými analytickými metodami.   

 Data v tomto datovém souboru by m�la obsahovat údaje význa�né pro danou 

úlohu a m�la by mít formu, která je vyžadována samostatnými analytickými algoritmy. 

 Hlavní úkoly v této �ásti jsou tedy: selekce dat, �išt�ní dat, transformace dat, 

vytvá�ení dat, integrování dat a formování dat. Obvykle je tato �ást nejpracn�jší 

z celého �ešení dané úlohy. 

Modelování 

 Ve fázi modelování jsou nasazeny analytické metody.  

 Obvykle existuje mnoho metod, které jsou vhodné pro �ešení dané úlohy. Je tedy 

nutno vybrat metody nejvhodn�jší, doporu�uje se použít více r�zných metod a jejich 

výsledky kombinovat.  K t�mto vybraným metodám je nutné vhodn� nastavit 

požadované parametry.  Sou�ástí této fáze je také ov��ování nalezených znalostí 

z pohledu metod dobývání znalostí. P�íkladem m�že být testování klasifika�ních 

znalostí na nezávislých datech.  

Vyhodnocení výsledk�

 V tomto kroku jsme se již dopracovali do stavu, kdy jsme nalezli znalosti, které 

se zdají být v po�ádku z hlediska metod dobývání znalostí. Dosažené výsledky je t�eba 
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ješt� vyhodnotit i z pohledu, zda jsme splnili cíle formulované v obecné podob� zadané 

zadavatelem. 

 Na záv�r této fáze bychom m�li p�ijmout rozhodnutí o zp�sobu využití 

výsledk�. 

Využití výsledk�

 Tato fáze obsahuje interpretaci získaných znalostí do podoby použitelné pro 

zadavatele úlohy. Podle typu úlohy tedy m�že jít o prosté sepsání záv�re�né zprávy 

nebo také o zavedení (hardwarových, softwarových, organiza�ních) systém� pro 

automatickou klasifikaci nových p�ípad�.  

3.2.2 Analytické metody modelování 

Na tomto míst� rozepíši pár metod pro modelování v procesu Data miningu. 

Logická regrese 

 Jedná se o statistickou metodu, která je v data miningu velmi �asto využívána. 

Tato metoda se používá pro predikci/klasifikaci diskrétního cílového atributu (tj. cílový 

atribut nabývá kone�ného, �asto malého po�tu hodnot). Predikcí/výsledkem je 

pravd�podobnost každé možné výsledné hodnoty, tedy �íslo mezi 0 a 1. Princip metody 

je v tom, že se vstupní atributy násobí vahami. Výsledek se následn� transformuje na 

interval od 0 do 1. Ve fázi u�ení se ur�ují váhy tak, aby predikce byla optimální (v��i 

n�jakému kritériu, obvykle pravd�podobnostnímu). 

Neuronové sít�

Pocházející z um�lé inteligence. V teorii existuje velmi mnoho druh�

neuronových sítí. Jen málo z nich má rozší�ené implementace. Pro predikci se používá 

tzv. perceptron, pro segmentaci Kohonenovy neuronové sít�. Predik�ní neuronové sít�

dávají srovnateln� dobré výsledky jako jiné DM metody, jejich nevýhodou však je, že 

zpravidla nelze interpretovat, pro� daná sí� predikuje práv� takto (jedná se o predikci 

"�ernou sk�í�kou"). 

Rozhododvací stromy 

Rozhodovací stromy d�lí celý soubor na dv� �i více �ástí (vždy podle hodnot 

vybraného atributu). Atribut, podle kterého se d�lí, je vybírán tak, aby se cílová 

prom�nná ve všech �ástech co nejvíce lišila. V praxi existuje n�kolik druh�
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rozhodovacích strom�, které se liší zejména ve funkci, která m��í odlišnost daných 

skupin. Takto rozd�lené skupiny se dále d�lí podle dalších atribut� stejným principem. 

Rozhodovací stromy jsou analytické nástroje sloužící k nalezení pravidel a vztah� v 

datovém souboru pomocí systematického rozd�lování a v�tvení na nižší úrovn�. 

Cílem je ur�it takové prom�nné, které dokáží záznamy rozd�lit a snižují tak 

nejistotu. Problémem m�že být ur�ení, na kolik „v�tví“ se má d�lit každá prom�nná. 

Pokud záznamy rozd�líme podle prom�nné do p�íliš mnoha skupin, m�že nastat situace, 

kdy do každé z t�chto skupin p�ísluší pouze n�kolik málo záznam� a nelze tak vyvodit 

žádná rozhodovací pravidla. 

Rozhodovací stromy jsou vhodné pro úlohy, ve kterých má být provedena 

klasifikace nebo p�edpov��. Užite�né jsou v oblastech, ve kterých m�žeme hodnoty 

prom�nných rozd�lit do relativn� malého po�tu skupin. Na druhou stranu nejsou vhodné 

pro p�ípady, kdy je úkolem p�edpov�d�ní kvantitativních hodnot.  

Strom se skládá z uzl�. Uzel na nejvyšší úrovni je ozna�ován pojmem ko�enový. 

Vnit�ní uzle p�estavují testy jednotlivých atribut� (ko�enový uzel je rovn�ž testem). 

V�tví nazýváme možný výsledek testu. Externí uzly ozna�ované jako listy reprezentují 

jednotlivé t�ídy. 

K-means 

Jedná se o shlukovací itera�ní algoritmus. Každý objekt chápe jako bod v 

mnohorozm�rném prostoru (co atribut, to rozm�r). Cílem je seskupit vzájemn� blízké 

objekty. K-means je itera�ní algoritmus. P�i inicializaci uživatel definuje po�et shluk� a 

generuje se (náhodn�) stejný po�et centroid� - st�ed� shluku. V každé iteraci jsou dva 

kroky. V prvním kroku se pak p�i�adí každý objekt nejbližšímu centroidu (tak vzniknou 

shluky) a ve druhém kroku se aktualizují centroidy podle skute�ných objekt� ve shluku 

("zpr�m�rováním" objekt� ve shluku). K-means pat�í do shlukovacích metod 

založených na vzdálenosti. Všechny atributy definují shluky se stejnou vahou. K-means 

je schopen pracovat jen s malým po�tem atribut� (max. cca 8), jinak za�nou vycházet 

nesmyslné výsledky. 

Asocia�ní pravidla  

Tato metoda slouží pro vyhledávání zajímavých vztah� v datech. Základní tvar 

hledaných vztah� je "jestliže-pak". P�íkladem je pravidlo 

Po�et stížností(vysoký) & Výše ú�tu (vysoká) => Churn (Ano) (21%),které indikuje 

p�í�inu odchodu zákazník�. Interpretace je následující: 21% zákazník� s vysokým 

ú�tem a vysokým po�tem stížností odchází ke konkurenci. [3] 
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4 Neuronové sít�

Metoda um�lé neuronové sít� vychází z poznání živo�išných nervových soustav. 

Sít� se skládají z nervových bun�k a vazeb mezi nimi. Typický neuron je tvo�en t�lem 

(soma), z n�hož vybíhá �ada (desítky až stovky) kratších výb�žk� (dendrity) a jeden 

dlouhý výb�žek (axon). Axon každého neuronu je zakon�en tzv. synapsí (v�tšinou 

jednou), která dosedá na jiný neuron. P�es synapse se p�enášejí vzruchy mezi neurony. 

N�které synaptické vazby mají charakter excita�ní (zvyšují membránový potenciál), 

jiné mají charakter inhibi�ní (snižují membránových potenciál). Díl�í ú�inky 

synaptických vazeb se na neuronu kumulují a ve chvíli, kdy celkový membránový 

potenciál p�esáhne ur�itý práh, je neuron aktivován a p�es svoji synapsi za�ne p�sobit 

na další neurony, se kterými je spojen. [4] 

Um�lý neuron 

Matematický model neuronu vychází z p�edpokladu, že neuron p�ijímá kladné a 

záporné podn�ty od jiných neuron� a ve chvíli, kdy souhrn podn�t� p�ekro�í daný práh, 

tak se sám aktivuje. Blokové schéma zobrazuje následující Obr. 3. 

Obr. 3 Blokové schéma neuronu [2] 

Nejpoužívan�jší p�enosové funkce [3]: 

• sigmoidální funkce  
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• hyperbolický tangens 

                                               

• skoková funkce 

                                               f(x) = 0 pro x < 	 a  

                                                f(x) = 1 pro x > 	

4.1 Historie neuronových sítí 

První neuronová sí� pochází z roku 1957, jednalo se o Rosenblatt�v Perceptron. 

Perceptron byl navržen jako model zrakové soustavy. Jedná se o hierarchický systém 

tvo�ený t�emi úrovn�mi. První z nich, nazývaná sítnice, slouží k p�ijímání informace 

z prost�edí. Je tvo�ena receptory, prvky, jejichž výstup nabývá hodnoty 1 nebo 0 podle 

toho, zda jsou prost�edím vybuzeny nebo ne. Výstupy receptor� jsou (p�es náhodn�

zvolené vazby) p�ivedeny na asociativní elementy. Asociativní element  p�ipomíná 

popsaný adaptivní lineární neuron s tím, že všechny váhy wj mají pevné hodnoty +1 

nebo -1. Asociativní element se aktivuje (výstup hodnota 1), pokud souhrn jeho vstup�

p�ekro�í zadaný práh. Po�et asocia�. element� je �ádov� desítky tisíc. Výstupy 

z asocia�ních element� jsou náhodn� zvolenými vazbami propojeny na reagující 

elementy, jejichž po�et odpovídá po�tu t�íd, do kterých klasifikujeme. U�ení 

perceptronu probíhá na úrovni reagujících element�. Zájem o Rosenblatt�v perceptron 

upadl v dob�, kdy se zjistilo, že si perceptron nedokáže poradit s logickým operátorem 

ekvivalence.  

A B A ���� B 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tab. 1 Pravdivostní tabulka ekvivalence 
  

Další vývoj neuronových sítí pokra�oval až v polovin� 80. let. Nejvýznamn�ji se 

o pokrok zasadili Hopfield, Hecht-Nielsen a Kohonen. V té dob� se poda�ilo ukázat, že 

libovolnou spojitou funkci f:[0,1]n 
 Rm, f(x) = y  lze s libovolnou p�esností 
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aproximovat pomocí t�ívrstvé sít�, která je tvo�ena n neurony ve vstupní vrstv� a m

neurony ve výstupní vrstv�. Spojením t�chto element� lze (v rámci t�ívrstvé sít�) 

modelovat libovolnou logickou funkci vyjád�enou v disjunktivní normální form�. 

Výpo�etní síla neuronových sítí je tedy stejná jako výpo�etní síla logických obvod�. 

Tím byl odstran�n nedostatek platící pro perceptron. [1] 

4.2 Topologie sou�asných sítí 

4.2.1 Hopfieldova sí�

Tato sí� vznikla v 80. letech. M�že být použita jako asociativní pam��, 

klasifikátor nebo k �ešení   optimaliza�ních problém�. Hopfieldova sí� se nehodí pro 

spojité vstupy, protože pak vzniká problém, jak p�evést spojité signály do binární 

podoby.  

Uspo�ádání sít�  

Hopfieldova sí� se skládá z tolika neuron�, kolik má vstup�. Pokud nap�. u�íme 

sí� obrázky, odpovídá každý pixel jednomu neuronu. Každý neuron je napojen na vstup 

sít� pouze jediným svým vstupem. Výstup každého neuronu je veden zp�t na vstupy 

ostatních neuron� p�es váhy wij, a tak se vytvá�í uzav�ená smy�ka. Tímto vzájemným 

uspo�ádáním vzniká symetrická sí� a tedy diagonáln� symetrická matice vah.  

Vybavování je itera�ní proces a proto smysluplným výstupem je až poslední stav 

neuron�. Váhy, které vedou z jednoho neuronu do druhého jsou stejné v obou sm�rech a 

váhová matice je díky tomu diagonáln� symetrická. Na vstupy neuron� nikdy 

nep�ivádíme jejich vlastní výstupy, proto jsou váhy na diagonále matice vah nulové. 

Hopfieldova sí� pat�í svou strukturou mezi asociativní pam�� (odpov�� na 

p�edložený vzor je p�ímo nalezený vzor). Pokud bychom cht�li ud�lat z Hopfieldovy 

sít� klasický klasifikátor, museli bychom rozší�it  sí� o komparátor, který by vzal 

odpov�� sít� a porovnal ji se všemi nau�enými vzory. Pro tento typ úloh je ale 

Hopfieldova sí� nevhodná a komplikovaná. Vhodn�jší je využití nap�. Hammingovy 

sít�. 

Algoritmus u�ení a vybavování 

Krok �. 1 Nastavení vah podle vstupních vzor�

Krok �. 2 Opakování u�ícího procesu 
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 Pokud ješt� nebyly p�edloženy všechny trénovací vzory, p�ejdeme op�t na krok 

1, jinak skon�íme u�ení. Pro každý vzor vytvo�íme díl�í matice dimenze NxN (N je 

po�et vstup�). 

 Když jsou všechny obrazce nau�eny, tj. zakódovány ve váhové matici, m�žeme 

p�ejít k fázi vybavování. Z p�edchozího algoritmu je patrné, že u�ení sít� jednoho vzoru 

probíhalo jednorázov�, ale vybavování je opakovaný itera�ní d�j. 

  

Ve fázi vybavování p�edložíme nový neznámý obrazec na vstupy sít� a postupn�

po�ítáme výstupy podle následujícího algoritmu. 

Krok �. 1 Inicializace stav�

 Nastavení po�áte�ních stav� podle p�edloženého vzoru 

Krok �. 2 Iterace až do nalezení odpov�di 

 Opakujeme tak dlouho, až se p�estanou m�nit stavy, tj. rozdíl mezi tímto a 

p�edchozím stavem je nulový. Kone�né výstupy neuron� jsou p�ímo jednotlivé body 

výstupního obrazce.  

Krok �. 3 Opakování procesu 

 Po skon�ení iterace m�žeme zadat nový vzor a p�ejít ke kroku �. 1. V opa�ném 

p�ípad� skon�íme.  

 Po každém pr�b�hu jsou výstupy poopraveny a slouží op�t jako vstupy do sít�. 

Tento postup opakujeme tak dlouho, až se výstupy b�hem dvou cykl� nezm�ní a ni na 

jednom neuronu. Takto získané výstupy p�ímo odpovídají vybavenému vzoru. 

Vlastnosti Hopfieldovy sít�

V p�ípad� použité Hopfieldovy sít� jako asociativní pam�� narazíme na dv�

hlavní omezení. Prvním je, že po�et obrazc�, které lze uschovat, je pom�rn� nízký. 

Jestliže nau�íme p�íliž mnoho vzor�, m�že sí� konvergovat k n�jakému zvláštnímu 

obrazci, na který nebyla nau�ena. Pro odstran�ní tohoto problému se používá omezení. 

Po�et vzor� stanovíme menší než 15% bod� obrazce. Druhým omezením této sít� je 

nutnost vhodn� zvolit vzory tak, aby si byly co nejmén� podobné. 

 Nevýhodnou implementace Hopfieldovy sít� jsou velké nároky na pam��. 

Výhodou je pak to, že umí automaticky všechny inverzní vzory k nau�eným vzor�m. 

[4] 
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4.2.2 Vícevrstvá sí�

Multi-layer perceptron je sí� složená z vrstev neuron�, kde v rámci jedné vrstvy 

nejsou mezi neutrony žádné vazby, ale neuron z jedné vrstvy je propojen se všemi 

neurony vrstvy sousední. Nejpoužívan�jší topologií je sí� s jednou skrytou vrstvou. Jde 

o zobecn�ní jednoduchého perceptronu, které má schopnost aproximovat libovolnou 

spojitou funkci. 

 Pro u�ení takovéto sít� se nej�ast�ji používá zobecn�ná gradientní metoda zvaná 

„zp�tné ší�ení chyby“. [4] 

Back-propagation 

  

Jedná se o klasickou t�ívrstvou nerekurentní neuronovou sí�. U�ení probíhá 

metodou zp�tného ší�ení chyby. Tento algoritmus je vhodný pro u�ení vícevrstvých sítí 

se vst�ícným ší�ením. U�ení probíhá metodou u�ení s u�itelem podle zp�sobu, jakým se 

vypo�ítávají váhy. Energetickou funkci minimalizuje na základn� gradientu. Proto se 

také za�azuje mezi gradientní metody u�ení.  

U�ení a trénovací množina 

Obecný p�edpoklad je ten, že si neuronovou sí� p�edstavíme s n vstupy a m

výstupy. Požadujeme, aby realizovala zobrazení � z množiny vstupních vektor� X do 

množiny výstupních vektor� Y. 

 Zobrazení � je sou�ástí reality, a je ur�eno tím, co chceme klasifikovat nebo 

rozpoznávat. Chceme-li nap�. rozpoznávat písmena ve form� bitových map (10x10 

pixel�), pak zobrazením � je zobrazení, které všem bitovým mapám p�i�azuje ASCII 

kód. Toto zobrazení se popisuje trénovací množinou, což je množina uspo�ádaných 

dvojic: vstupní vektor – výstupní vektor, které bod po bodu mapují vstupní prostor do 

výstupního prostoru. Tyto uspo�ádané dvojice se v terminologii neuronových sítí 

nazývají vzory. 

 Reáln� trénovací množiny obsahují stovky a tisíce vzor�. Proto se nám ve 

v�tšin� p�ípad� poda�í požadované zobrazení popsat jen p�ibližn�. Tento p�ístup je 

význa�ný pro neuronové sít�. Zajiš�uje se tím to, že podobným vstupním vektor�m 

budou p�i�azeny stejné výstupní hodnoty. Nezbytné je, aby vzory v trénovací množin�

reprezentovaly všechny významné �ásti zobrazení. 
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 Kvalitu trénovací množiny je �asto velmi t�žké posoudit, protože o datech 

ur�ených k u�ení toho víme v�tšinou velmi málo. Data se získávají m��ením nebo 

sb�rem z rozsáhlého systému. V t�chto místech mohou být data zkreslená nebo 

nemusejí být úplná. [4] 

Algoritmus a u�en  zp�tného ší�ení 

 Princip je podobný b�žným metodám u�ení ve škole. Když se p�i zkoušení zjistí, 

že žák n�jakou �ást látky neumí, musí se donutit, aby se ji dou�il. Tento algoritmus 

funguje podobn�. Neuronovou sí� je možno považovat za žáka, zkoušení je možno 

považovat za mechanismus, ve kterém se testujeme, zda-li neuronová sí� odpovídá na 

vstupní vektory p�esn� podle trénovací množiny. Trénovací množinu považujeme za 

látku, kterou se musí žák nau�it. Když zjistíme, že sí� nereaguje tak jak má, musíme ji 

zm�nit váhové koeficienty. Tento krok se opakuje do doby, než sí� za�ne reagovat 

správn�. Kritérium je mez, p�i které je proces u�ení zastaven. 

Krok �.1 Výb�r vzoru z trénovací množiny 

Krok �. 2 P�iložení vzoru na vstupy sít�

Krok �. 3 Výpo�et výstupu sít�

Krok �. 4 Porovnání výstupu s požadovanými hodnotami 

Krok �. 5 Zm�na vah neuronu 

Krok �. 6 Opakování kroku 1 až 5 dokud se chyba nedostane pod úrove� kritéria. 

 B�hem u�ení sít� dochází k poklesu energetické funkce. V p�ípad� dob�e 

nau�ené sít� se hodnota chyby blíží k nule.  

 Existují ale p�ípady, kdy se nám nepoda�í sí� nau�it s dostate�n� malou chybou. 

V takovém p�ípad� dosáhne energie ur�ité hodnoty a dále se nesnižuje. Sí� se tedy 

dostane do lokálního minima. Pokles energie se zastaví. 

Tento problém je možné �ešit: 

• vhodnou volbou parametr� � (velikost kroku) a � (ur�uje velikost 

setrva�nosti); 

• vhodnou volbou strategií výb�ru vzor� z trénovací množiny (nap�. náhodn�); 

• vhodným nastavením po�áte�ních vah. 

Parametry � a � se volí v intervalu <0;1>. 
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4.3 Využití neurovových sítí v data miningu 

Neuronové sít� p�edstavují jeden z nejpoužívan�jších nástroj� k tvorb� systém�

pro klasifikaci a predikci. Jsou vhodnou alternativou k rozhodovacím strom�m.  

 Jiným dobrým d�vodem pro využití neuronových sítí je p�evaha numerických 

atribut�. Zatímco symbolické metody (stromy, pravidla) jsou šity na míru kategoriálním 

dat�m a numerická data vyžadují speciální zacházení (diskretizaci), zde je situace 

opa�ná. Neuronové sít� jsou vhodn�jší pro data numerická, která si �asto 

normalizujeme, než pro data kategoriální. ešením tohoto problému je proces 

binarizace. Pro jeden kategoriální atribut vytvo�íme tolik nových binárních atribut�, 

kolik m�l p�vodní atribut r�zných hodnot. U dvou možných hodnot atributu sta�í 

p�i�adit k jedné hodnot� hodnotu 1 a druhé možné hodnot� novou hodnotu 0. [2] 

 P�i využití vícevrstvého perceptronu s jednou skrytou vrstvou nastává problém 

se stanovením po�tu neuron� ve skryté vrstv�. Obecný p�edpoklad, že �ím více, tím 

lépe neplatí. S rostoucím po�tem t�chto neuron�, nebo s r�stem po�tu skrytých vrstev, 

se zvyšuje nelinearita chování sít� ale také rostou nároky na proces u�ení. P�íliš 

rozsáhlá sí� má teké tendenci k p�eu�ení. V takovém p�ípad� se p�íliš zam��í na 

nevýznamné podobnost vyskytující se v trénovacích datech, které nemají význam 

z hlediska �ešené úlohy. Obecný návod pro po�et neuron� neexistuje. Hodn� používaná 

možnost je, že skrytá vrstva obsahuje dvojnásobný po�et neuron� oproti neuron�m ve 

vstupní vrstv�. Další možností je zvolení více variant a následné vybrání té, která se 

chová na testovacích datech nejlépe. [2] 
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5 Praktická �ást 

Pro praktickou �ást diplomové práce byla zvolena úloha predikce vady na 

plynule litém p�edlitku s využitím analytické diagnostiky, tzn. s využitím 

technologických dat procesu plynulého odlévání oceli. Cílem predikce by m�la být 

podpora �ízení na výb�hu plynulého odlévání oceli, kde by jednotlivým p�edlitk�m 

m�ly být p�i�azena informace, zda se na nich vyskytuje nebo nevyskytuje vada vzniklá 

vlivem krystalizátoru. Tato informace by umožnila selekci vadných p�edlitk� již p�ed 

jejich oh�evem a následným zpracováním na válcovn�.     

Takto formulovaná úloha umož�uje �ešení na principu data miningu a pro �ešení 

praktické �ásti diplomové práce jsem využil metodiku CRIPS – DM, o které jsem se 

zmínil také v teoretické �ásti. 

5.1 Porozum�ní problematice 

Nejprve jsem se seznámil s výrobou oceli na za�ízení plynulého lití. 

Problematika vzniku vad na plynule litých p�edplátcích je velmi rozsáhlá  a to jak 

z hlediska druh� vad tak i z hlediska možných p�í�in. Rovn�ž je nutné konstatovat, že 

mechanismy a i místa vzniku vad jsou mnohdy velmi komplikované a ne vždy zcela 

jednozna�n� popsány. Proto i jedním z cíl� práce je ov��it možnosti uplatn�ní metody 

data miningu pro danou problematiku. Pro �ešení diplomové práce byla úloha predikce 

zúžena na vznik povrchových trhlin ve vztahu k technickému stavu a technologii 

krystalizátoru.  

5.2 Porozum�ní dat�m 

Vycházel jsem ze souboru dat exportovaných do sešitu excelu, který obsahoval 

technologická data procesu plynulého odlévání oceli.. Výchozí tabulka obsahovala 156 

snímaných hodnot z procesu plynulého lití, jako je nap�. �íslo tavby, délka dmýchání 

argonu, oscila�ní frekvence krystalizátoru atd. Vstupní data se skládala z 1072 p�ípad�

taveb. 
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Sou�ástí souboru s daty byla i p�íloha, která obsahovala legendu k vstupním 

veli�inám m��ených p�i procesu plynulého lití. Zde byly vysv�tleny jednotlivé zkratky, 

nap�. že sloupec ozna�ený P_127 vyjad�uje množství uhlíku. 

Pro �ešení praktické �ásti diplomové práce jsem se rozhodl využít vícevrstvé 

neuronové sít�.  

5.3 P�íprava dat 

Výchozí hodnoty plynulého lití kontislitku obsahovaly také nenumerické 

hodnoty. P�i využití analýzy problému pomocí neuronové sít� jsem tedy musel ony 

nenumerické hodnoty p�evést na numerické.  

Jednalo se o sloupec KOD_VADY, kde jsem pro hodnotu BEZ VADY zvolil 

hodnotu 1. Pro hodnoty, které ozna�ovaly, že v tavb� vznikla vada, jsem zvolil 

substituci na hodnotu 0. Další sloupce, ve kterých jsem musel nahradit nenumerické 

hodnoty, byly záznamy o povlaku. Jednalo se o sloupce P_427,P_426,P_67,P_425. Tyto 

sloupce mohly obsahovat hodnotu Povlak typ B, Povlak Cu/Ni/Cr, Povlak Cu/Ni, nebo 

Cu/Ni/Cr. Zvolil jsem tyto �ty�i �ísla: 1=Povlak typ B, 2=Povlak Cu/Ni/Cr, 3=Povlak 

Cu/Ni, 4=Povlak Cu/Ni/Cr. 

Pro lepší orientaci a další zpracování dat jsem provedl filtraci taveb. Nejprve 

jsem odfiltroval všechny tavby, které obsahovaly ve sloupci KOD_VADY hodnotu 1. 

Tímto krokem z�staly tavby, ve kterých vznikly vady. Dostal jsem z p�vodní hodnoty 

1072 záznam� taveb na hodnotu 68 taveb.  

T�chto 68 taveb, které obsahovaly vady jsem dále t�ídil. Bu�ka KOD_VADY 

obsahovala zakódované hodnoty p�ímo konkrétní vady. Vady jsem dále rozd�lil podle 

polohy vady,jejího typu a velikosti.  

Tabulky, které filtrovaly vady podle polohy, byly t�i. Tabulka s vadou na levé 

stran� kontislitku, s vadou na pravé stran� kontislitku a s vadou na obou stranách 

kontislitku.  

Filtrace vad podle typu vady rozd�lila vady do dvou tabulek. Možností byly 

vada bodová a vada �arová. 
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Poslední �len�ní vad bylo podle její velikosti. Možnosti byly velikost drobná, 

st�ední a hrubá.  

Hlavní rozd�lení Možné varianty Zkratka Po�et p�ípad�

Vady na levé stran� kontislitku 
L 16 

Vady na pravé stran� kontislitku 
P 35 

Rozd�lení podle 
polohy: 

Vady na obou stranách kontislitku 
O 17 

Vady bodové 
B 34 

Rozd�lení podle 
typu: 

Vady �arové 
� 34 

Vady drobné  
D 1 

Vady st�ední 
S 47 

Rozd�lení podle 
velikosti: 

Vady hrubé 
H 20 

Tab. 2 Vý�et vad kontislitku 

P�ehledn� rozt�íd�né možnosti vad i s jejich po�tem ukazuje Tab. 2.  

5.4 Modelování 

Modelování neuronové sít� jsem provád�l v programu STATISTICA spole�nosti 

StatSoft.   

Postup: 

• import dat do programu Statistica; 

• v bloku Statistika vybrat modul Neuronové sít�; 

• typ neuronové sít� jsem zvolil Klasifikaci;  

• vybral jsem vstupní a výstupní prom�nné; 

• provedl jsem nastavení testovacích sítí; Obr. 4 

• vybral jsem sí� ze seznamu, který sestavil program Statistica; Obr. 5 

• program provedl vygenerování p�edpov�di chování závislých prom�nných 

výstupních na vstupních; 

• provedl jsem export dat do souboru typu Excel. 
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Výsledný model je pak reprezentován zvolenou neuronovou sítí s danou topologií a 

váhami  mezi jednotlivými neurony. 

Obr. 4 Návrh neuronové sít� v prost�edí programu Statistica 

Typ neuronové sít� jsem zvolil VVPS – vícevrstvá perceptronová sí�. 

Jednalo se o t�ívrstvou sí�. Architektura sít� byla pro každý p�ípad �ešení jiná. 

Nap�. m�la sí� podobu 83-19-2. Tedy 83 vstupních hodnot, 19 hodnot ve skryté 

vrstv� a 2 hodnoty na výstupu z neuronové sít�.   
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Obr. 5 Nabídka vhodných sítí 

5.5 Vyhodnocení výsledk�

5.5.1 Vytvo�ené neuronové sít� pro klasifikaci vad: 

1. neuronová sí�

Cíl této neuronové sít� jsem si stanovili, že neuronová sí� bude klasifikovat 

tavby a výstupem bude, zda tavba obsahuje vadu �i nikoliv. Vycházel jsem z 344 

p�ípad� taveb a 89 prom�nných hodnot. Neuronová sí� byla typu VVPS 

s topologií 83 – 19 – 2. Neuronová sí� klasifikovala osm p�ípad� špatn�. 

V sedmi p�ípadech šlo o vadu, kdy vzor chybu obsahoval a sí� tuto tavbu 

vyhodnotila za bezvadnou. Tato neuronová sí� tedy pracovala s 97 % úsp�šností. 
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Pro tuto sí� jsem sestavil citlivostní analýzu. V Tab. 3 jsou hodnoty s nejvyšší 

váhou na sí�. Pro lepší p�ehlednost jsem vytvo�il graf.  

Snímaná veli�ina Hodnota Snímaná veli�ina Hodnota 

�íslo desky - úzka 
pravá 

1,245275 ší�ka formy 1,143476 

cílová tlouš�ka 1,196734 ší�ka 1,140983 

tlouš�ka 1,188116 brama 1,091361 

ší�ka cílová 1,149267 
stupe� zm�ny (max-

min) 
1,087632 

ší�ka 1,145603 S 1,079909 

Tab. 3 Citlivostní analýza 
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Obr. 6 Grafické znázorn�ní citlivostní analýzy 

2. neuronová sí�

Zde jsem požadoval po neuronové síti rozpoznání polohy vady. Možnosti byly 

t�i. Vada na levé stran�, na pravé nebo na obou stranách. VVPS m�la 86 

vstupních neuron�, 16 neuron� ve skryté vrstv� a 3 neurony na výstupu. 

Klasifikace polohy vad byla úsp�šná ve 21 p�ípadech z 22. Procentueln�

vyjád�eno s 95 % úsp�šností.  

3. neuronová sí�

Tato sí� m�la za úkol ur�it velikost vady. Mohlo se jednat o vadu klasifikovanou 

jako drobnou, st�ední nebo hrubou. Vícevrstvá perceptronová sí� m�la topologii 

84 – 23 – 2. Z 15 p�ípad� byla klasifikace úsp�šná ve 14 p�ípadech, tedy z 93 %. 
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Neuronová sít klasifikovala vadu st�ední velikosti. Správná klasifikace m�la být 

vada hrubá. P�í�inou bylo z�ejm� to, že z 15 taveb byly pouze 3 tavby velikosti 

hrubé. Tudíž jsem m�l pro sí� malý vzorek pro u�ení. 

4. neuronová sí�

Neuronová sí� m�la klasifikovat vady podle typu. Možnosti byly vada bodová a 

vada �árová. Testovací data obsahovala 34 p�ípad� taveb s vadou �árovou a  

stejný po�et p�ípad� s vadou bodovou. Vícevrstvá perceptronová sí� parametr�

76 – 20 – 2 data vyhodnotila následovn�: z 68 p�ípad� špatn� klasifikovala 11 

p�ípad�. Úsp�šnost �inila 84 %. Z 11 špatn� klasifikovaných p�ípad� sí�

klasifikovala 9 p�ípad� jako vady bodové místo vad �árových. D�vod tohoto 

jevu jsem neobjasnil. 

5. neuronová sí�

Poslední možností pro klasifikaci vad bylo ur�ení konkrétního kódu vady. 

V kódu vady je obsaženo písmeno, které ozna�uje velikost, typ, umíst�ní a �íslo, 

které ozna�uje polohu od okraje kontislitku v milimetrech. Z 24 p�ípad�

testovaných taveb neuronová sí� klasifikovala 19 p�ípad� správn�. Úsp�šnost 

této sít� byla 79 %. Sí� obsahovala 86 neuron� vstupních, 8 skrytých a 18 

výstupních. Zde by pro vyšší úsp�šnost byla op�t pot�eba více p�ípad� pro 

proces u�ení.  

Nejd�ležit�jší numerická data zobrazuje následující Tab. 4. 

�íslo 
neuronové 

sít�
Ozna�ení sít�

Po�et 
klasifikovaných 

vad 

Po�et špatn�
klasifikovaných 

vad 

Úsp�šnost 
klasifikace vad 

[%] 

1 VVPS 83–19–2 344 8 97 

2 VVPS 86–16–3 22 1 95 

3 VVPS 84–23–2 15 1 93 

4 VVPS 76–20–2 68 11 84 

5 VVPS 86–8–18 24 5 79 

Tab. 4 Klasifikace vad pomocí neuronových sítí 
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5.5.2 Neuronové sít� klasifikující tavby s vadou i bez vady 

Výsledky neuronových sítí byly p�íznivé pro další postup. Provedl jsem novou 

klasifikaci vad na typech sít� �íslo 2, 3, 4 a 5. K testovaným dat�m z p�edešlých sítí 

jsem p�idal hodnoty taveb, které vady neobsahovaly. Tyto tavby jsem p�idával náhodn�

do tabulky. Následn� jsem provedl další proces u�ení neuronových sítí.  

2a. neuronová sí�

K vstupním dat�m, které jsem použil v p�edchozím u�ení sít� ozna�ené jako 2. 

neuronová sí�, jsem p�idal 31 bezvadných taveb. Data tedy obsahovala 52 

klasifikovatelných p�ípad�. Z nabídky vhodných neuronových sítí jsem vybral VVPS 86 

– 8 – 4. Sí� špatn� klasifikovala 4 tavby. Úsp�šnost t�ívrstvé neuronové sít� byla 93 %. 

Grafickou podobu neuronové sít� zobrazuje Obr. 7. 

Obr. 7 Graf  topologie sít� 2a 

3a. neuronová sí�

 K dat�m použitým pro klasifikaci vad podle typu jsem p�idal 29 bezvadných 

taveb. Po importu vstupních dat jsem vybral z nabídky sí� VVPS 85 – 8 – 3. Sí�

chybovala v jediném p�ípad�. Vadu hrubou klasifikovala velikostí st�ední. Úsp�šnost 

byla 98 %. Neuronová sí� VVPS 85-8-3 je zobrazena na Obr. 8. 
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Obr. 8 Graf topologie sít� 3a 
  

4a. neuronová sí�

Sí� nov� ke klasifikaci vad na vady bodové a �árové, také klasifikovala tavby bezvadné. 

Ke stávajícím 68 p�ípad�m jsem p�idal nov� dalších 29. Klasifikovaný vzorek se tedy 

rozší�il na 97 p�ípad�. VVPS 88 – 8 – 3 pracovala se spolehlivostí 89 %. Špatn�  

klasifikovaných taveb bylo 11. Procentuální navýšení úsp�šnosti bylo zap�í�in�no 

zvýšeným po�tem taveb. Klasifikace bezvadných taveb byla velice sp�šná. Ale tato 

skute�nost platila u všech neuronových sítí. 
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Obr. 9 Graf topologie sít� 4a 

 5a. neuronová sí�

Pátá-a. neuronová sí� klasifikovala kód vady. P�idal jsem 29 bezvadných taveb. Vstupní 

data obsahovala 53 taveb. Stavba sít� byla VVPS 86 – 8 – 19, jak ukazuje Obr. 10. 

Chyb v této klasifikaci bylo op�t nejvíce. Špatn� klasifikovaných taveb bylo 7. Jen 

v jednom p�ípad� sí� vyhodnotila tavbu  jako bezvadnou a ve vzoru tato tavba vadu 

obsahovala. Další chyby byly všeho typu. To znamená, že v jednom p�ípad� sí�

vyhodnotila vadu na levé stran� místo pravé, bodovou vadu za �arovou atd. Množství 

chyb je s nejvyšší pravd�podobností zap�í�in�no malým vzorkem dat pro u�ení, p�i 

vysokém množství možných výstupních hodnot. T�chto hodnot je 19.  Úsp�šnost této 

sít� byla 86 %. Toto �íslo je vysoké proto, že sí� ned�lala chyby v rozhodnutí, zda se 

jedná �i nejedná o vadu.   
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Obr. 10 Graf topologie sít� 5a 

Souhrnná data k neuronovým sítím znázor�uje následující tabulka. 

�íslo 
neuronové sít�

Ozna�ení sít�
Po�et 

klasifikovaných 
taveb 

Po�et špatn�
klasifikovaných 

taveb 

Úsp�šnost 
klasifikace 

vad [%] 

2a VVPS 86–8–4 52 4 93 

3a VVPS 85–8–3 44 1 98 

4a VVPS 88–8–3 97 11 89 

5a 
VVPS 86–8–

18 
53 7 86 

Tab. 5 Klasifikace taveb pomocí neuronových sítí 

5.6 Využití výsledk�

 Zhodnocení výsledk� využití metod Data miningu pro proces predikce vad m�že 

být následující. 
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 P�i klasifikaci taveb v procesu plynulého lití jsem využil neuronových sítí. 

Využití t�chto sítí bylo n�kolik, za�al jsem klasifikací taveb na tavby s vadou a tavbami 

bez vad a následné klasifikace vad pro p�esn�jší ozna�ení. Pro možnost za�len�ní metod 

Data miningu do procesu plynulého lití je nejd�ležit�jší klasifikace kontislitku 

z hlediska zda vadu obsahuje, �i nikoliv. Toto je rozhodující. Podružné jsou pak 

možnosti následujících sítí, které rozpoznávají typy vad. Je totiž mnohem d�ležit�jší, 

jestli sí� kontislitek ozna�í za bezvadný, pokud tak ve skute�nosti je, než zda sí� ur�í 

vadu za bodovou místo �árové. Ovšem konkrétní zavedení do praxe by vyžadovalo 

posouzení také z hlediska ekonomického užitku.  

 Pro zvýšení úsp�šné predikce jsem ješt� využil možnosti expertního systému. 

Tento systém je vlastním produktem Katedry automatizace a po�íta�ové techniky 

v metalurgii. Nastavení expertního systému probíhalo ve t�ech krocích.  

Nejprve jsem bloku Báze dat uvedl možné hodnoty z výsledk� neuronových sítí. 

Šlo o výsledky sítí ozna�ených jako Neuronová sí� �íslo 1a až 5a. Obr. 11 

Obr. 11 Vkládání vstupních a výstupních prom�nných 

Dále jsem musel vytvo�it v bloku Báze pravidel pravidla, díky kterým systém 

vyhodnocoval výsledky neuronových sítí. Pravidla jsem nastavil na úrove�, kdy p�i 

jednom vstupní parametru s hodnotou „S vadou“ a ostatními hodnotami na úrovni „Bez 
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vady“ bude výstup expertního systému „S rizikem vady“. V p�ípad� dvou a více vstup�

s hodnotou „S vadou“ je výstup pro kontislitek na hodnot� „S vadou“. Poslední 

možností je, že p�t vstup� má hodnotu „bez vady“, pak tedy expertní systém kontislitek 

také ozna�í za kontislitek „bez vady“.  

Obr. 12 Vytvo�ení báze pravidel 

Posledním blokem v programu Expertní systém je Modelování. Zde, na Obr. 13, 

vidíme za�azení kontislitek do ur�ité kategorie.  
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Obr. 13 Modelování výstup� taveb 

Pomocí neuronových sítí a expertního systému dosáhneme pln� automatický 

celek o stavu kontislitku z pohledu pravd�podobného výskytu vady.  

Následující blokové schéma na Obr. 14 ukazuje možnost propojení databáze 

s neuronovými sít�mi a expertním systémem.  
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Obr. 14 Schéma celého systému 
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6 Záv�r  

P�edkládaná diplomová práce byla zam��ena na problematiku využití Data 

miningových metod pro �ízení technologických proces�, konkrétn� pro podporu 

rozhodovacích proces� p�i �ízení výb�hového úseku procesu plynulého odlévání oceli. 

Pro praktickou �ást diplomové práce byla zvolena úloha predikce vady na 

plynule litém p�edlitku s využitím analytické diagnostiky, tzn. s využitím 

technologických dat procesu plynulého odlévání oceli. Problematika vzniku vad na 

plynule litých p�edlitcích je velmi rozsáhlá, a to jak z hlediska druh� vad, tak i 

z hlediska možných p�í�in. Rovn�ž je nutné konstatovat, že mechanismy a i místa 

vzniku vad jsou mnohdy velmi komplikované a ne vždy zcela jednozna�n� popsány. 

Proto i jedním z cíl� práce bylo ov��it možnosti uplatn�ní metody Data miningu pro 

danou problematiku. 

Hlavním cílem však bylo vytvo�ení modelu predikce pro podporu �ízení na 

výb�hu plynulého odlévání oceli, kde by jednotlivým p�edlitk�m m�la být p�i�azena 

informace, zda se na nich vyskytuje, nebo nevyskytuje vada vzniklá vlivem 

krystalizátoru. Tato informace by umož�ovala selekci vadných p�edlitk� již p�ed jejich 

oh�evem a následným zpracováním na válcovn�.     

Dosažené výsledky dovolují konstatovat, že pro výše formulovanou úlohu 

predikce vad s využitím analytické diagnostiky je možné �ešení na principu Data 

miningu s využitím metodiky CRIPS – DM.  

V rámci �ešení bylo vytvo�eno 5 predik�ních model� na bázi vícevrstvých 

neuronových sítí,  které dosáhly následujících výsledk�.  

Neuronová sí� �íslo 1 rozpoznávala, zda se na kontislitku vyskytuje vada, �i 

nikoliv. Tato sí� pracovala s 97 % úsp�šností.  

Sí� ozna�ená jako 2a rozpoznávala polohu umíst�ní vady na kontislitku. 

Výsledek mohl být takový, že se vada vyskytuje na levé, pravé �i na obou stranách 

kontislitku. Nebo výstupem této sít� mohlo být také to, že kontislitek vadu neobsahuje. 

Úsp�šnost této sít� byla 93 %.  

Vícevrstvá sí� pod �íslem 3a p�edpovídala velikost vady a také možnost, že se na 

tomto analyzovaném kontislitku vada nevyskytuje. Klasifikace byla rozd�lena na 

velikost hrubou, st�ední a drobnou. Úsp�šnost predikce 98 %.  
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Neuronová sí� 4a byla nastavena na predikci vad �árových a bodových. I 

v tomto p�ípad� existuje možnost, že kontislitek vadu neobsahuje. Zde došlo k 11 

p�ípad�m špatné predikce, proto procentuální úsp�šnost �iní 89 %. 

Poslední neuronovou sí�, kterou jsem zapojil do modelování byla sí� ozna�ená 

jako 5a. Tato sí� klasifikovala kódy vad s úsp�šností 86 %. Nižší procento úsp�šnosti je 

dáno p�edevším malou trénovací množinou pro tento model.  

Pro celkový algoritmus predikce byl navržen znalostní systém, skládající se z 5 

neuronových sítí a expertního systému. Expertní systém byl za�len�n z d�vodu toho, že 

neuronové sít� pracují s úsp�šností nižší, než je 100 %. Princip celého algoritmu 

spo�ívá v tom, že na�tená data z databáze plynulého liti procházejí postupn� p�ti 

neuronovými sít�mi. Výstup z každé neuronové sít� se p�ivede následn� jako vstup do 

expertního systému. Takže máme p�t výstup� z vícevrstvých neuronových sítí o stavu 

kontislitku. Z t�chto p�ti výsledk� nám m�že vyjít 1 jako „s vadou“ a ostatní 4 jako 

kontislitek „bez vady“. V takovém p�ípad� expertní systém tento kontislitek za�adí do 

kategorie „s rizikem vady“. Rozhodovací pravidla byla nastavena tak, že p�i dvou a více 

výstup� neuronových sítí s hodnotou „s vadou“ p�i�adí expertní systém kontislitku 

hodnotu „s vadou“.  Tímto zp�sobem by m�la být minimalizována možnost chybné 

predikce vady na kontislitku.  
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