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Abstrakt 

Cílem této práce bylo vytvořit webovou aplikaci, která zobrazuje a simuluje proces 

hierarchických aglomerativních metod shlukování dat na dvourozměrných datech. Celá aplikace 

slouží jako pomůcka pro vyučování těchto metod. Uživatel má možnost si vybrat jednu ze tří 

shlukovacích strategií: strategie nejbližšího souseda, strategie nejvzdálenějšího souseda a 

strategie průměrné vzdálenosti objektů. Dále má možnost si nastavit parametry animace, data a 

vlastnosti shlukování, podle kterých se animace vygeneruje. Průběh animace je poté ovládán 

uživatelem. Samotná aplikace je aplet, tedy speciální typ programu napsaný v programovacím 

jazyce Java, který je spouštěn v kontextu webového prohlížeče. 

Klíčová slova 

Animace, shlukování, shluk, aglomerativní hierarchické metody, vizualizace, dendrogram, 

návrhový vzor kompozit, aplet, Java, webový prohlížeč. 

  



 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to create web application showing and simulating a process of 

hierarchic aglomerative data clustering methods over two-dimensional data. The whole 

application acts as a tool instructing these methods. User has an option to choose one of three 

clustering strategies: the closest neighbour strategy, the furthermost neighbour strategy, and the 

middle object distance strategy. User has furthermore an option to set up animation parameters, 

input data, and clustering properties according which the animation is being generated. The 

animation procedure is then controlled by user. The application itself is an applet, quasi a 

special type of program written in Java programming language, which is being run in a web 

browser context.  

Keywords 
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1. Úvod 
Pro potřeby předmětu „Metody analýzy dat“ byla vytvořena webová aplikace, která v prohlížeči 

zobrazuje animaci shlukovací analýzy. Do shlukovací analýzy patří různé typy shlukovacích 

metod, které se vzájemně liší svým průběhem a cílem, ke kterému směřují. Tyto metody se 

používají ke klasifikaci objektů a jejich uskupování do množin – shluků na základě podobnosti, 

tedy podobných vzájemných vlastností a atributů těchto objektů. Je možné rozdělit metody na 

dva hlavní typy a to jsou hierarchické a nehierarchické metody. Tento projekt se zaměřuje 

pouze na animaci procesu části hierarchických metod shlukování.  

Hierarchické metody shlukování se dále dělí na aglomerativní a divizivní. Rozdíl mezi 

těmito dvěma typy metod je v tom, zdali metoda začne u jednoho shluku, který se postupně dělí 

na menší části, což se jedná o typ hierarchických metod divizivních, anebo zdali metoda začne 

na nedělitelných objektech, které jsou v průběhu metody shlukovány a až nakonec se vytvoří 

jeden shluk obsahující všechny objekty. V tomto případě se jedná o hierarchické metody 

aglomerativní. Animace zobrazuje pouze metody aglomerativní, ale v rámci celé aplikace je 

animaci možno rozšířit i o metody divizivní. Také struktura tříd aglomerativních metod je 

navrhnuta tak, aby byla snadno rozšiřitelná další metodou. 

Jelikož je celá aplikace napsána v programovacím jazyce Java
1
, musí mít operační 

systém nainstalovanou platformu JRE
2
 pro spuštění a chod všech Java aplikací ve virtuálním 

stroji. Prohlížeč rovněž musí podporovat aplikace v programovacím jazyce Java. Jeden 

z nejznámějších speciálních typů Java aplikací běžící ve webovém prohlížeči je Java aplet, 

kterým tato aplikace je. Z důvodů jistých omezení bezpečnosti – Sandboxu
3
 prohlížečů je však 

nutné v jednom případě použít funkci napsanou v programovacím skriptovacím jazyce 

JavaScript
4
 kvůli jeho širším možnostem v IE

5
. 

Aplikace slouží pro studijní účely a umožňuje co nejsnazší pochopení procesu 

shlukování dat hierarchických aglomerativních metod. Proto bylo GUI
6
 navrženo pro co 

nejpohodlnější uživatelské použití a ovládání animace dané metody shlukování dat. A také proto 

byly aglomerativní metody navrhnuty pro práci s co nejjednoduššími možnými daty, tedy s daty 

dvourozměrnými. Uživatel má možnost vybrat typ metody shlukování dat, nastavit si parametry 

a testovací data zvolené metody, které můžou být také jeho vlastní, a nastavit si parametry 

animace. Po nastavení dojde k vygenerování animace na základě vybraných hodnot parametrů. 

Animace je ovládána samotným uživatelem a ten má možnost animaci kdykoliv přenastavit 

nebo zobrazit jakýkoliv krok vývoje shlukování dat. 

                                                      
1
 Java - objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems 

2
 JRE - Java Runtime Environment, běhové prostředí Javy 

3
 Sandbox - bezpečnostní mechanismus, sloužící pro oddělování procesů běžících se stejným oprávněním 

4
 JavaScript - multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk pro tvorbu webových stránek 

5
 IE - Internet Explorer, webový prohlížeč od firmy Microsoft  

6
 GUI - Graphical User Interface, grafické uživatelské rozhraní 
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2. Hierarchické metody 

2.1. Charakteristika 

K úlohám shlukování hierarchických metod patří rozdělení množiny objektů do shluků a 

popsání těchto shluků, čím jsou charakteristické. Výsledky shlukování různých typů 

hierarchických metod jsou různé, protože metody používají různé postupy počítání vzdáleností. 

Jelikož aplikace používá dvourozměrná data, která jsou vykreslena v rovině, je jeden objekt 

reprezentován bodem. Souřadnice bodu jsou určeny hodnotami atributů tohoto objektu.  

Základem hierarchických metod je vytváření jednotlivých úrovní shlukování, které tvoří 

hierarchii shlukování. Každá úroveň hierarchie shlukování je tvořena kolekcemi bodů a shluků. 

Nejbližší objekty jsou shlukovány podle kritérií dané metody shlukování. Schéma bodů a shluků 

pro každou úroveň vychází z úrovně předešlé. Tím vzniká mezi těmito objekty stromová 

struktura, která je v listech tvořena body a v uzlech shluky. Tato hierarchie je zobrazena 

v dendrogramu
7
.  

Objekty vyskytující se v jednom shluku jsou podobné. Nižší úroveň shlukování je vždy 

zjemnění úrovně vyšší. Což znamená, že objekty patřící do stejného shluku na nižší úrovni jsou 

podobnější ve více atributech než ty ve shlucích na vyšších úrovních. Objekty patřící do 

jednoho shluku na vyšších úrovních se tedy mohou více lišit v hodnotách nějakých atributů. 

2.1.1. Shluk a bod 

Shluk je množina objektů, v tomto případě bodů a shluků, které byly na základě hierarchické 

metody sjednoceny. V animaci zobrazen jako množina bodů, které jsou spojeny úsečkou s jeho 

středem, jehož souřadnice vznikly součtem jednotlivých souřadnic všech bodů vydělených 

jejich počtem. Jeho střed je v animaci znázorněn malým vyplněným kruhem a nemá žádnou 

další jinou funkci než pro zobrazení shluku. Bod je shluk tvořící jeden objekt. Každý zobrazený 

bod v animaci reprezentuje jeden zkoumaný objekt. Bod je v animaci vykreslen dvěma krátkými 

na sebe kolmými úsečkami, protínajícími se ve středu. 

2.1.2. Testovací data pro shlukování 

Jako testovací data bylo v aplikaci použito sedm implicitních schémat. Uživatel má také 

možnost si vygenerovat animaci pro vlastní testovací schéma dat. Schémata obsahují body, 

které jsou shlukovány pomocí zvolené aglomerativní hierarchické metody. Pojmenování 

implicitních schémat jsou: homogenní data bez shluků, nevýrazná hustší místa v datech, sedm 

zřetelných „kulových“ shluků, tři zřetelné obecné shluky, shluky ve dvou shlukovacích 

úrovních + izolované body, H-data s náhodnou chybou v rozmezí <-0.05,0.05>, „Srdce“ se 

třemi malými shluky uvnitř i vně. 

                                                      
7
 Dendrogram - diagram určen pro znázornění jednotlivých úrovní shlukování 
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2.2. Aglomerativní metody shlukování 

Aglomerativní metody jsou charakteristické tím, že celý proces shlukování dat začne na 

objektech ze zvoleného schématu dat. Schéma dat obsahuje dále nedělitelné objekty, tedy body. 

Postupně se v průběhu tyto body začnou sjednocovat do shluků a vytvářet tím hierarchii úrovní 

shlukování. Shlukovány jsou objekty, které se vyskytují nejblíže, tedy metody hledají nejmenší 

vzdálenosti mezi všemi objekty v aktuální úrovni. Podmínky sjednocování objektů jsou určeny 

typem strategie dané metody, pokud se jedná o shlukování dvojic nebo n-tic, a v případě n-tic 

zvolenou chybovou tolerancí. Konec procesu aglomerativních metod nastává, když se vytvoří 

jeden shluk obsahující všechny objekty, tedy shluky i body, a již nemůže dojít k dalšímu 

shlukování s jinými objekty. 

2.2.1. Shlukovací strategie 

Shlukovací strategie aglomerativních metod určují, jakým způsobem dojde k vytvoření nového 

shluku. Pro každou úroveň shlukování se pracuje s matici vzdáleností obsahující vzdálenosti 

mezi všemi objekty navzájem v dané úrovni. Matice vzdáleností je v každé úrovni upravena. 

Jsou smazány vzdálenosti objektů, které se již spojily do větších a již neexistují, a matice je 

doplněna o vzdálenosti s nově vytvořenými shluky. V aplikaci je matice vzdáleností 

reprezentována jako pole. Strategie se liší právě ve vypočítávání vzdáleností mezi všemi 

objekty. Pro vytvoření nových shluků metoda najde v matici vzdáleností nejmenší vzdálenosti a 

sjednotí objekty, mezi kterými jsou tyto nejmenší vzdálenosti počítány. 

Strategie nejbližšího souseda  

Vzájemná vzdálenost dvou shluků se určuje a počítá podle vzdálenosti dvou nejbližších bodů, 

kde každý bod patří do různého shluku. 

Strategie nejvzdálenějšího souseda 

Vzájemná vzdálenost dvou shluků se určuje a počítá podle vzdálenosti dvou nejvzdálenějších 

bodů, kde každý bod patří do různého shluku. 

Strategie centroidní 

Vzájemná vzdálenost dvou shluků se určuje a počítá podle vzdálenosti středů shluků. 

2.2.2. Typy aglomerativních metod shlukování 

Shlukování aglomerativních metod závisí také na počtu, kolik objektů se může najednou 

spojovat do jednoho shluku. Existují dva typy aglomerativních metod, a to jsou metody 

základní, které sjednocují objekty po dvojicích, kde tedy nové shluky obsahují vždy pouze dva 

objekty, a metody definitní, které sjednocují objekty po n-ticích, tedy jeden nový shluk může 

obsahovat v jednom shluknutí dva a více objektů. Ať už se jedná o shlukování základní nebo 

definitní, může se na jedné úrovni vyskytovat více nově vytvořených shluků. 
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U definitních metod shlukování se nejmenší vzdálenosti, podle kterých jsou vybírány objekty 

pro shlukování, mohou vybírat s chybovou procentuální tolerancí. Ta se určuje podle nejmenší 

vzdálenosti v aktuální úrovni shlukování a udává rozmezí pro vzdálenosti mezi všemi objekty. 

Pokud nějaká vzdálenost je v toleranci nejmenší vzdálenosti, pak je považována za další 

minimální vzdálenost, podle které dojde ke spojení objektů.  

2.2.3. Dendrogram 

Pro grafické znázornění průběhu shlukování dat hierarchických metod se používá speciální 

diagram – dendrogram, ze kterého se kvůli vyhodnocení výsledků shlukování vyhledávají 

rozdíly mezi sousedními hladinami. Dendrogram zobrazuje stromovou hierarchii shlukování a 

jednotlivé úrovně shlukování, tedy poskytuje informaci o rozložení objektů. 

Začátek shlukování (nejnižší úroveň shlukování) je v dendrogramu zobrazen vlevo a 

konec (poslední úroveň shlukování) vpravo. Celý proces metody je tedy v dendrogramu 

znázorněn zleva doprava. Jeden řádek v dendrogramu reprezentuje jeden objekt a jeho 

životnost. Sjednocení objektů do jednoho shluku je znázorněno vytvořením svislé úsečky 

spojující konce úseček shlukovaných objektů (shlukované objekty zanikají) a vytvoření nové 

úsečky na dalším řádku (vzniká nový objekt). Vzdálenosti mezi jednotlivými úrovněmi 

shlukování určují nejmenší vzdálenosti z každé úrovně shlukování. 

3. Popis aplikace 

3.1. Grafické uživatelské rozhraní 

GUI bylo navrhnuto podle zadané existující šablony pro vzhled, ovládání a krokování 

algoritmu, rozšířeno o výběr metod a nastavení animace a metod shlukování. Tato šablona se 

skládá z nadpisu určený pro název metody, plochy pro vykreslování celé animace, textu pro 

komentář k probíhající animaci a úzkého světle žlutého panelu obsahujícího zelená kulatá 

tlačítka určena k ovládání animace (popsáno shora dolů).  

GUI se dělí na dvě hlavní okna. Po spuštění aplikace se zobrazí první okno s výběrem 

metod shlukování dat. Výběrem dané metody se GUI přepne do dalšího okna s nastavením a 

přípravou animace a nastavením parametrů zvolené metody. Spuštěním animace zmizí 

nastavení a aktivují se ovládací prvky animace, pomocí nichž uživatel ovládá celou vizualizaci. 

3.1.1. Výběr metody 

V prvním okně se v prostoru, určeném pro animaci, v levé straně uprostřed obrazovky vyskytují 

pod sebou tři rolovací seznamy a jedno tlačítko. Na začátku je aktivovaný pouze první seznam, 

ten obsahuje dvě položky – „Hierarchické“ a „Nehierarchické“ určující rozdělení shlukovacích 

metod. Po vybrání jedné položky (v tomto případě „Hierarchické“) prvního rozbalovacího 
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seznamu se aktivuje druhý rozbalovací seznam s položkou „Aglomerativní“, určující další 

rozdělení. Po vybrání této položky se aktivuje poslední, třetí rozbalovací seznam s položkami 

„Nejbližší soused“, „Nejvzdálenější soused“ a „Centroidní“ určující strategii vybrané metody. 

Zvolením položky ze třetího rolovacího seznamu se aktivuje tlačítko pro spuštění metody 

s názvem „Spustit metodu“. Postupně během samotné vybírání metody se aktualizuje nadpis 

s vybranou metodou. Stisknutím tlačítka pro spuštění metody se přepne zobrazení do dalšího 

okna se zobrazením animace, nastavením a s tlačítky. 

3.1.2. Animace 

V prostoru pro zobrazení animace se nejprve na levé straně zobrazí panel s nastavením animace 

a metody, který zmizí po načtení. Uprostřed obrazovky je plocha pro zobrazení a vykreslování 

bodů, shluků a jejich shlukování. V pravé části se vyskytuje plocha pro zobrazení a 

vykreslování dendrogramu. 

Nastavení animace 

V nastavení animace se vyskytuje pět panelů pod sebou se specifickým nastavením, 

obsahujících různé ovládací prvky. Tři panely slouží k nastavení metody a dva panely 

k nastavení animace. Tyto panely nastavují schéma testovacích dat, typ shlukování, chybovou 

toleranci, krokování vzdáleností a načtení animace.  

Panel pro výběr testovacích dat obsahuje rolovací seznam se sedmi položkami, které 

určují vybírané implicitní schéma dat. Dále obsahuje tlačítko pro výběr implicitních dat 

s názvem „Vybrat implicitní“. Pod tím se nachází textové pole, do kterého může uživatel vložit 

odkaz se souborem obsahující data na jiném serveru. Kvůli omezení bezpečnosti lze vlastní 

schéma dat nahrát pouze v IE se zvolením nastavení prohlížeče: 

 Nástroje    Možnosti Internetu  Zabezpečení: 

 Důvěryhodné servery: 

 Servery 

 - Přidat http://homel.vsb.cz/. (doména serveru s apletem) 

 Různé 

  - Přístup ke zdrojům dat v jiných doménách -  Povolit. 

Zvolením tlačítka pro výběr implicitních dat nebo dat, vytvořených uživatelem, se aktivuje 

tlačítko pro spuštění animace a do plochy pro zobrazení animace se vykreslí body ze zvoleného 

schématu dat. 

 Panel pro výběr typu shlukování obsahuje dvě výběrové tlačítka, pokud chce uživatel, 

aby se jednalo o shlukování základní, nebo definitní. První výběrové tlačítko má název 

„Dvojice“ a druhé „N-tice“. Výběrem druhého tlačítka se aktivuje panel pro výběr procentuální 

chybové tolerance definitního shlukování. Výběrem prvního tlačítka se tento panel deaktivuje. 

Implicitně je zvoleno první tlačítko, tedy „Dvojice“. 

 Panel nastavení tolerance obsahuje posuvník pro výběr procentuální hodnoty chybové 

tolerance. Pod ním se nachází text s aktuální vybranou hodnotou tolerance. 
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Předposlední panel obsahuje dvě výběrová tlačítka pro nastavení animace, jestli se mají 

zobrazovat jednotlivé kroky odděleně při vybírání nejmenších vzdáleností v jedné úrovni 

shlukování, nebo jestli se mají všechny nejmenší vzdálenosti zobrazit najednou. První výběrové 

tlačítko má název „Najednou“ a druhé „Odděleně“. Implicitně je zvoleno tlačítko první. 

 Poslední panel obsahuje informace o animaci a nastavení animace. První ovládací prvek 

v tomto panelu je posuvník, který určuje rychlost animace. Poloha na posuvníku vlevo znamená, 

že se animace bude krokovat pomalu a poloha na posuvníku vpravo rychle. Dále panel obsahuje 

informace o typu vybraného schématu dat. Poslední ovládací prvek v tomto panelu je tlačítko 

s názvem „Načíst animaci“ pro vygenerování celé animace podle zvoleného nastavení a její 

načtení. 

Popis panelu nastavení animace 

 



 

7 

 

Zobrazení animace 

Na ploše zobrazení animace jsou vykresleny osy x a y, každá s patnácti dílky. Hodnota jednoho 

dílků na ose je určena z největší souřadnice libovolného bodu vydělené počtem dílků, tedy 

patnácti. Dále jsou vykresleny body a úsečky mezi těmito body, reprezentující výběr minimální 

vzdálenosti a zobrazení shluku.  

Celá animace se dělí na jednotlivé kroky. Tyto kroky jsou: 

 Výběr jedné nejmenší vzdálenosti pro krokování vzdáleností odděleně. Tato 

vzdálenost je zobrazena červenou úsečkou spojující dva body, patřící do jednotlivých 

shluků, které se mají sjednotit. V případě, že je těchto vzdáleností více, zobrazí se 

červeně jen ta poslední, zbylé nejmenší vzdálenosti se přebarví na modro. 

Pro krokování vzdáleností najednou se jako jeden krok bere zobrazení všech 

nejmenších vzdáleností najednou. Tyto všechny vzdálenosti jsou zobrazeny červenými 

úsečkami. 

 Sjednocení objektů – vytvoření nových shluků. Úsečky popisující nejmenší 

vzdálenosti se smažou. Úsečky a střed obsaženy v objektech, které se mají sjednotit a 

jsou tedy spojeny těmito úsečkami, se také smažou a je místo nich vytvořen nový shluk 

(vytvořen nový střed shluku a úsečky, které spojují tento střed s jednotlivými body 

vytvořeného shluku). Všechny nové shluky jsou obarveny červeně. V ostatních krocích 

se tyto shluky (střed shluku a úsečky tvořící shluk) odbarví na černo. 

Zobrazení dendrogramu 

Při vygenerování animace se vygeneruje i dendrogram, který se vykreslí světle šedou barvou. 

Každý řádek reprezentuje jeden objekt, tedy bod nebo shluk. Pokud schéma bodů obsahuje 

šestnáct a méně řádků, pak se řádky zobrazí s odstupem čtyřiceti pixelů mezi sebou a výška 

dendrogramu se mění podle počtu řádků. Pokud je počet řádků větší než šestnáct, pak má 

dendrogram maximální možnou výšku a s větším počtem řádků v dendrogramu se zmenšuje 

rozestup řádků. Zobrazení dendrogramu se mění pouze v případě sjednocování objektů, kdy 

dochází k vytváření shluků. Při vytvoření shluků v dané hladině se v dendrogramu červeně 

vykreslí úsečky reprezentující objekty, které jsou shlukovány, a svislá úsečka nově vytvořeného 

shluku. V ostatních dalších krocích se tyto úsečky odbarví na černo. 

Ovládaní animace 

Ovládací prvky animace se skládají ze šesti tlačítek a plochy dendrogramu. Na levé straně 

ovládacího panelu se vyskytuje tlačítko se symbolem křížku, které slouží k zavření zobrazení 

animace a přepnutí do okna s výběrem shlukovací metody. Na pravé straně se vyskytuje kolekce 

zbylých tlačítek. Druhé tlačítko obsahující symbol ve tvaru „C“ slouží k vrácení načtené nebo 

spuštěné animace do nastavení animace a shlukování. Při tomto návratu do nastavení animace a 

shlukování se zachová staré zvolené nastavení, uživatel ho může upravit a animaci podle 

nového nastavení vygenerovat znovu. Třetí tlačítko obsahující symbol „Previous“ má funkci 

posunu jednoho kroku animace zpět. Podobné tlačítko se symbolem „Next“ s opačnou funkcí, 

tedy posunu jednoho kroku animace vpřed, je v pořadí zobrazení šesté. Mezi těmito dvěma 
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tlačítky se vyskytují zbylá dvě tlačítka pro spuštění automatického krokování animace a pro 

zastavení tohoto krokování. Tlačítko pro spuštění je v pořadí zleva páté a obsahuje symbol 

„Play“. Poslední zbylé tlačítko se symbolem „Pause“ pro zastavení je v pořadí zleva čtvrté. Tato 

tlačítka se vyskytují ve třech stavech. Klasický stav je, když se nekoná žádná akce. V tomto 

stavu je tlačítko vybarveno zeleně se symbolem, který má tmavě zelenou barvu. Při najetí 

kurzoru myši nad tlačítko se obarví symbol bílou barvou, což značí druhý stav. Při kliknutí na 

tlačítko se dostane do třetího stavu a celé se zobrazí černě, symbol zůstane z druhého stavu bílý. 

Po odjetí kurzoru myší se tlačítko obarví do prvního stavu. 

 Pokud je automatické krokování animace zastaveno, může uživatel nastavit a zobrazit 

animaci na libovolnou úroveň shlukování kliknutím do zobrazeného dendrogramu. Musí však 

kliknout na hladinu dané úrovně s odchylkou pěti pixelů na levou i pravou stranu.  

 V úvodním okně se panel s ovládáním animace zobrazí prázdný. Ovládací prvky 

animace se zobrazí v tomto panelu až po zvolení metody, ale jsou v tu chvíli neaktivní až na 

tlačítko pro zavření zobrazení metody. Po vygenerování celé animace se aktivují i zbylá 

ovládací tlačítka. Při spuštění automatického krokování se deaktivují tlačítka „C“, „Previous“ a 

„Next“ a deaktivuje se plocha dendrogramu. 

3.1.3. Uživatelský návod k nastavení animace 

Pro zvolení implicitních dat musí uživatel 

kliknout na rozbalovací seznam (obrázek 

„Nastavení 1“). Poté se zobrazí sedm 

položek a kliknutím na danou položku 

uživatel vybere implicitní data (obrázek 

„Nastavení 2“). 

  Aby se zvolená implicitní data pro 

animaci načetla, musí uživatel stisknout 

tlačítko načtení „Vybrat implicitní“ 

(obrázek „Nastavení 3“). Pro načtení 

vlastních dat musí vložit do textového 

pole adresu souboru z jiného serveru a 

poté stisknout tlačítko „Vybrat soubor“ 

(obrázek „Nastavení 4“). 

 Po zvolení testovacích dat se již 

během nastavování zobrazí v ploše 

zobrazení animace body z vybraného 

schématu dat. V panelu pro načtením 

animace se oproti původnímu stavu 

(obrázek „Nastavení 5“) aktivuje tlačítko 

pro načtení animace a změní se text 

s typem vybraných dat. Nastavení 4 Nastavení 3 

Nastavení 2 Nastavení 1 
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V  případě implicitních dat je panel nastavení zobrazen v obrázku „Nastavení 6“ a v případě 

vlastních dat v obrázku „Nastavení 7“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestli budou data shlukována po dvojících 

nebo n-ticích uživatel určí stisknutím na 

jedno ze dvou výběrových tlačítek 

v panelu s typem shlukování. Zvolení 

shlukování po dvojících je zobrazeno 

v obrázku „Nastavení 8“. V případě 

stisknutí na tlačítko „N-tice“ se aktivují 

ovládací prvky v panelu s výběrem 

chybové tolerance (obrázek „Nastavení 

9.“) 

 

Chybovou toleranci si uživatel 

vybere v dalším panelu stisknutím na 

táhlo posuvníku a jeho pohybem zleva 

doprava. Při tomto pohybu se aktualizuje 

text s aktuální vybranou hodnotou 

tolerance (obrázek „Nastavení 10“). 

 Aby si uživatel zvolil, jestli chce krokovat minimální vzdálenosti najednou nebo 

odděleně, klikne na jedno výběrové tlačítko z panelu krokování vzdáleností, jak je uvedeno na 

obrázku „Nastavení 11“. 

 Před načtením celé animace si 

v panelu načtení animace uživatel vybere 

rychlost krokování kliknutím na táhlo 

posuvníku s rychlostí a následným 

pohybem zleva doprava vybere polohu 

určující rychlost (obrázek „Nastavení 

12“). Pro načtení a vygenerování animace 

uživatel stiskne tlačítko „Načtení 

animace“ (obrázek „Nastavení 13“). 

Nastavení 5 Nastavení 7 Nastavení 6 

Nastavení 9 Nastavení 8 

Nastavení 10 Nastavení 11 

Nastavení 13 Nastavení 12 
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3.2. Společná část aplikace pro metody shlukování 

Celá aplikace, sloužící jako vizualizace metod shlukování dat pro předmět Metody analýzy dat 

se skládá ze dvou projektů. Každý projekt popisuje jiné metody shlukování. První projekt 

vizualizuje nehierarchické metody a druhý hierarchické metody. V tomto případě se jedná o 

druhý projekt. Pro spojení těchto projektů byla vytvořena společná část aplikace. Tato vrstva se 

skládá z HTML
 8

 stránky obsahující značku <APPLET> kvůli propojení této stránky s apletem 

reprezentovaným třídou SpusteniAppletu, a z javovských tříd SpusteniAppletu, HlavniMenu, 

UzivatelskeRozhrani, OvladaniAnimace a Tlacitko a z rozhraní IPanel, IPosluchacTlacitka a 

ITlacitko. Všechny třídy a rozhraní společné části aplikace se vyskytují v balíku s názvem 

„GUI“.  

Třída SpusteniApletu rozšiřuje třídu JApplet a je tedy základem celé aplikace. Aplet je 

spouštěn automatickým voláním metody init() při načtení webové stránky. V této metodě 

dochází k načtení obsahu souborů z disku s testovacími daty, načtení obrázků pro tlačítka 

ovládání animace a k vytvoření uživatelského rozhraní (instance třídy UzivatelskeRozhrani), 

kde se vytvoří základní čtyři části šablony pro zobrazení animace. Jako čtvrtá část se nastaví 

ovládání animace (instance Třídy OvladaniAnimace) a jako druhá část se nastaví panel podle 

zvoleného typu metody, který je popsán rozhraním IPanel. Tyto panely jsou již součástí různých 

projektů. 

3.2.1. Popis funkcí jednotlivých prvků společné části 

Testovací data 

Pro každé schéma dat existuje samostatný textový soubor. Obsahem každého souboru je text, 

který se skládá z jednotlivých řádků. Jeden řádek obsahuje souřadnice jednoho bodu. Hodnoty 

souřadnic jsou odděleny mezerami. Jedna hodnota souřadnice může být celé nebo reálné 

nezáporné číslo menší než 10000. V případě reálného čísla je jako validní hodnota považována 

hodnota, obsahující znak desetinnou tečku. 

HTML stránka SpusteniAppletu 

Do těla této webové stránky je vložen aplet. HTML prvek apletu odkazující se na aplet, který je 

uveden níže, obsahuje nastavení velikosti, tedy výšku 800 pixelů a šířku 1200 pixelů, která je po 

dobu spuštění celé aplikace neměnná. 

<APPLET codebase="classes" code="GUI/SpusteniAppletu.class" 

width="1200" height="800" name="vizApplet"></APPLET> 

Dále tato stránka obsahuje JavaScript funkce pro načtení obsahu dat souboru na jiného serveru. 

Tyto funkce jsou volány zevnitř Java appletu. Funkce doWork() pracuje s objektem třídy 

                                                      
8
 HTML - HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro vytváření webových stránek pro publikaci 

dokumentů na Internetu 
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ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"), který je součástí AJAX
 9

 technologie. Pomocí tohoto 

objektu se vytváří požadavek na server pro získání souboru s daty a je mu pro zpracování 

odpovědí předána reference na funkci setOutput(). Ovšem, kdyby komunikace mezi webovou 

stránkou a serverem probíhala asynchronně, aplet by nezískal data okamžitě. Proto se při 

vytváření požadaku nastaví komunikace jako synchronní (script čeká na reakci serveru a vrácení 

požadovaných dat). Funkce setOutput() zkontroluje, pokud komunikace proběhla úspěšně a byly 

získaná data. V tomto případě si získana data uloží do proměnné a jsou vrácena apletu jako text. 

Rozhraní IPosluchacTlacitka 

Rozhraní popisující posluchače události, vytvořené tlačítkem ovládání animace. Definuje 

metodu tlacitkoZmacknute(String command) se vstupním parametrem, udávající název 

zvoleného tlačítka. 

Třída SpusteniAppletu 

Kromě funkcí popsaných výše tato třída obsahuje statickou metodu pro validaci řetězce 

reprezentující jeden vybraný řádek z testovacích dat. V případě této aplikace pracující 

s dvourozměrnými daty je jeden řádek validován regulárním výrazem: 

([0-9]+\\.[0-9]+|[0-9]+)\\ ([0-9]+\\.[0-9]+|[0-9]+) 

Tento regulární výraz popisuje právě dvě čísla oddělená mezerou, kde jedno číslo je buď celé, 

nebo reálné. 

Třída HlavniMenu 

Tato třída zobrazuje menu pro výběr metody a rozšiřuje třídu JPanel
10

. Obsahuje statické názvy 

jednotlivých položek. Vykresluje ovládací prvky popsané v kapitole „3.1.1. Výběr metody“, 

implementuje rozhraní ItemListener a reaguje na změnu jednotlivých rozbalovacích seznamů. 

Při změnění stavu se podle definice v této třídě aktivují nebo deaktivují ovládací prvky a mění 

se název metody. 

Rozhraní ITlacitko 

Rozhraní, popisující nastavení tlačítka, definuje metodu nastavJeViditelne(boolean jeViditelne), 

která nastavuje, zdali se má tlačítko vykreslit, a metodu nastavJeZapnute(boolean jeZapnute), 

která nastavuje, jestli má být tlačítko aktivováno nebo deaktivováno. 

Třída Tlacitko 

Třída, která reprezentuje grafický objekt tlačítka ovládání animace, rozšiřuje třídu JPanel a 

implementuje rozhraní ITlacitko a MouseListener. Podle změn tlačítka (stisknutí, najetí myší 

aj.) se nastaví příslušný obrázek tlačítka a po zvolení tlačítka se volá metoda posluchače tlačítka 

reagující na tuto změnu. 

                                                      
9
 AJAX - Asynchronous JavaScript and XML, je technologie pro vývoj interaktivních webových aplikací, 

které asynchronně komunikují se serverem a dynamicky mění obsah stránek bez nutnosti znovunačtení 
10

 JPanel je komponenta knihovny java.swing sloužící jako kontejner obsahující uživatelské prvky 
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Třída OvladaniAnimace 

Tato třída rozšiřuje JPanel, obsahuje ovládací tlačítka (instance třídy Tlacitko), které jsou 

zobrazeny, a obsahuje statické názvy tlačítek pro rozlišení události, z jakého tlačítka se daná 

událost vytvořila. 

Rozhraní IPanel 

Rozhraní IPanel slouží jako rozmezí mezi společnou částí projektů a jednotlivými projekty. 

Obsahuje definici metody vratPanel(), která vrací JPanel s naimplementovanou zvolenou 

metodou shlukování dat. Třídy implementující toto rozhraní jsou již součástí jednotlivých 

projektů. 

Třída UzivatelskeRozhrani 

Poslední třída společné části projektů popisuje a obsahuje všechny prvky celého uživatelského 

rozhraní (název metody, panel pro animaci, text komentáře a panel pro ovládání animace). 

Rozšiřuje třídu JPanel. Implementuje rozhraní IPosluchacTlacitka a reaguje na změny tlačítka 

„Close“ v okně zobrazení animace a zobrazí menu s výběrem metody – odebere panel animace 

a resetuje hlavní menu (instanci třídy HlavniMenu). Také reaguje na akci stisknutí tlačítka pro 

výběr metody a vytváří panel pro zobrazení animace (instance třídy UzivatelskeRozhrani). Zde 

je vytvořen a vrácen panel pro animaci, implementující IPanel podle zvolené metody. 

3.2.2. Hierarchie tříd v balíku GUI 

 java.lang.Object 

 java.awt.Component (implementující java.awt.image.ImageObserver,  

 java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable)  

 java.awt.Container  

 javax.swing.JComponent (implementující java.io.Serializable)  

 javax.swing.JPanel (implementující javax.accessibility.Accessible)  

 GUI.HlavniMenu (implementující java.awt.event.ItemListener)  

 GUI.OvladaniAnimace 

 GUI.Tlacitko (implementující GUI.ITlacitko, java.awt.event.MouseListener)  

 GUI.UzivatelskeRozhrani (implementující java.awt.event.ActionListener,  

 GUI.IPosluchacTlacitka) 

 java.awt.Panel (implementující javax.accessibility.Accessible)  

 java.applet.Applet 

 javax.swing.JApplet (implementující javax.accessibility.Accessible,  

 javax.swing.RootPaneContainer)  

 GUI.SpusteniAppletu 
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3.3. Aplikace pro hierarchické aglomerativní metody 

Z návrhu společné části celé aplikace vyplývá, že jednotlivé třídy, reprezentující metody musí 

implementovat rozhraní IPanel. Část aplikace, řešící vizualizaci hierarchických aglomerativních 

metod se nachází v balíku „RD“ a je složena z javovských tříd PanelZobrazeni, 

NejblizsiSoused, NejvzdalenejsiSoused, Centroidni, RizeniAnimace, Animace, Platno, 

CanvasDendrogram, Nastaveni, Dendrogram, Component, Shluk, Bod, Vzdalenost, Usecka a 

ShlukUsecek. 

 Protože se vizualizace aglomerativních metod liší pouze v počítání nejmenších 

vzdáleností pro vygenerovaní animace a zobrazování komentáře, byla vytvořena abstraktní třída 

PanelZobrazení, implementující IPanel, který zajišťuje jednotnou funkčnost algoritmů 

aglomerativních metod. Třídu PanelZobrazení rozšiřují třídy NejblizsiSoused, 

NejvzdalenejsiSoused a Centroidni, které popisují daný typ metody právě tím, že řeší pouze jak 

se spočítají tyto nejmenší vzdálenosti a jaký text se bude vkládat do komentáře k animaci. 

Generování, vytváření animace na základě nastavení a řídící logiku provádí třída Animace. 

O zpracování akcí vytvořenými tlačítky, změny v nastavení a spuštění animace se stará třída 

RizeniAnimace. O vykreslení animace shlukování se stará třída Platno, o vykreslování 

dendrogramu třída CanvasDendrogram. Nastavení animace tvoří třída Nastaveni. Jako datové 

struktury, se kterými tyto třídy pracují jsou pro zobrazovací část třídy Bod, Usecka a 

ShlukUsecek a pro datovou část třídy Component, Shluk, Bod, Vzdalenost a Dendrogram. 

3.3.1. Hierarchie tříd v balíku RD 

 java.lang.Object 

 RD.Animace 

 java.awt.Component (implementující java.awt.image.ImageObserver,  

 java.awt.MenuContainer, java.io.Serializable)  

 java.awt.Canvas (implementující javax.accessibility.Accessible)  

 RD.CanvasDendrogram 

 RD.Platno 

 java.awt.Container 

 javax.swing.JComponent (implementující java.io.Serializable)  

 javax.swing.JPanel (implementující javax.accessibility.Accessible)  

 RD.Nastaveni 

 RD.Component 

 RD.Bod (implements java.lang.Cloneable)  

 RD.Shluk 

 RD.Dendrogram 

 java.awt.event.MouseAdapter (implementující java.awt.event: MouseListener,  

 MouseMotionListener, MouseWheelListener)  

 RD.RizeniAnimace (implementující java.awt.event: ActionListener, ItemListener)  
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 java.lang.Object 

 RD.PanelZobrazeni (implementující GUI.IPanel)  

 RD.Centroidni 

 RD.NejblizsiSoused 

 RD.NejvzdalenejsiSoused 

 RD.ShlukUsecek 

 RD.Usecka 

 RD.Vzdalenost (implementující java.lang.Comparable<T>) 

3.3.2. Datové struktury 

Zobrazovací část 

Pro objektovou reprezentaci jednoho bodu v animaci se používá třída Bod, která obsahuje dvě 

souřadnice, podle nichž se bod na plochu animace pomocí zobrazovací jednotky vykreslí. Jako 

objektová reprezentace úsečky slouží třída Usecka obsahující dva body definující úsečku a 

barvu, kterou je úsečka na ploše animace vykreslena. Další datová struktura, sloužící pro 

zobrazení, je třída ShlukUsecek, která reprezentuje shluk pro vykreslení a obsahuje úsečky, 

střed shluku a barvu, jakou je shluk na ploše animace vykreslen. 

Datová část 

Jelikož každý shluk se skládá z jednotlivých shluků a bodů, tvoří kompozitní strukturu. 

Objektové znázornění celé hierarchie shlukování je vytvořeno podle návrhového vzoru 

Kompozit. Abstraktní třída popisující společné vlastnosti a metody obou objektů se nazývá 

Component. Třídy Shluk a Bod rozšiřují tuto třídu. Jednotlivé části návrhového vzoru Kompozit 

kořen i větve tvoří instance třídy Shluk a listy jsou tvořeny instancemi třídy Bod. 

 Pro znázornění nejmenší vzdálenosti mezi dvěma shluky se používá třída Vzdalenost. 

Ta obsahuje hodnotu nejmenší vzdálenosti, reference na dané dva shluky a na přesné dva body, 

mezi kterými se vzdálenost počítá.  

 Objektová reprezentace dendrogramu je třída Dendrogram, jež mapuje každou úroveň 

shlukování na kolekci shluků a bodů, které na této úrovni byly sjednoceny. 

3.4. Popis jednotlivých tříd a jejich metod 

3.4.1. Třída PanelZobrazeni 

Abstraktní třída zajišťuje jednotnost algoritmů pro aglomerativní metody a implementuje 

rozhraní IPanel. Úkolem této třídy je vytvořit panel s animací zvolené metody, obsahující třídy 

pro zobrazení celé vizualizace, což znamená panel nastavení (instance třídy Nastaveni) a 

kreslící plochy (instance třídy CanvasDendrogramu a instance třídy Plocha). 
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public PanelZobrazeni(ITlacitko previous, ITlacitko stop, ITlacitko play, ITlacitko next, 

ITlacitko reset, ITlacitko resetA, JLabel lblKomentar, SpusteniAppletu spusteniAppletu) 

Konstruktor, kde dojde k vytvoření jednotlivých panelů (volání metody vytvorPanely()), 

nastavení textu komentáře (volání metody setText()) a nastavení tlačítek. Dále dojde k vytvoření 

a nastavení řízení animace (třída RizeniAnimace) jako posluchače pro události v panelu 

nastavení a pro události myši v ploše zobrazení dendrogramu. Také dojde k zviditelnění tlačítek. 

public abstract Vzdalenost getVzdalenost(Component comp1, Component comp2); 

Abstraktní metoda sloužící pro výpočet vzdáleností dvou daných objektů v rámci zvolené 

metody. Metoda vrací vypočítanou vzdálenost - instance třídy Vzdalenost. 

public abstract String setText(); 

Abstraktní metoda sloužící pro vytvoření komentáře ke zvolené metodě. Metoda vrací 

vytvořený komentář. 

private void vytvorPanely() 

Vytvoření panelů nastavení, zobrazení animace a panelu dendrogramu (volání metody 

vytvorPanelDendrogramu()). 

private void vytvorPanelDendrogramu() 

Vytvoření panelu dendrogramu s názvem a kreslící plochou pro dendrogram. 

public void resizePnlDendrogramu(Dimension dimension) 

Nastavení velikosti panelu dendrogramu. 

public void pnlDendrogramuDoLayout() 

Rozmístění objektů v panelu dendrogramu se aktualizuje. 

public void reset() 

Nastavení celého panelu do původního stavu. To znamená deaktivaci tlačítek a zobrazení panelu 

nastavení animace. 

public void setKomentarText(boolean shluky, int krok) 

Nastavení komentáře podle úrovně a podle toho, jestli se jedná v dané úrovni o vytvoření 

shluků.  

public void tlacitkoZmacknute(String command) 

Implementace metody z rozhraní IPosluchacTlacitka. Pošle název tlačítka do řízení animace 

(volání metody rizeniAnimace.tlacitkoZmacknute(…)). 

public JPanel vratPanel() 

Vytvoření a vrácení samotného panelu celé vizualizace po přidání jednotlivých panelů – panelu 

nastavení, plochy pro zobrazení animace a panelu pro zobrazení dendrogramu. 
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3.4.2. Třídy NejblizsiSoused, NejvzdalenejsiSoused a Centroidni 

Třídy provádějící počítání vzdálenosti dvou shluků na principu různých strategií 

aglomerativních metod a nastavení textu komentáře pro daný typ metody. Všechny rozšiřují 

třídu PanelZobrazeni. V konstruktorech se pouze předávají objekty do konstruktoru předka. 

public Vzdalenost getVzdalenost(Component comp1, Component comp2) 

Pro třídu NejblizsiSoused se provádí výpočet vzdálenosti dvou objektů podle dvou nejbližších 

bodů (nejmenší vzdálenost dvou bodů, vyskytujících se v zadaných objektech). 

Pro třídu NejvzdalenejsiSoused podle dvou nejvzdálenějších bodů (největší vzdálenost dvou 

bodů, vyskytujících se v zadaných objektech). A v poslední třídě Centroidní se provádí výpočet 

vzdálenosti dvou objektů na základě vzdálenosti jejich středů. 

public String setText() 

Vytvoření a vrácení komentáře k dané aglomerativní metodě shlukování. 

3.4.3. Třída Component 

Abstraktní třída, která slouží k popisu kompozitních objektů datových struktur podle 

návrhového vzoru Kompozit. Obsahuje členské proměnné s popisným názvem aktuálního 

objektu a úrovně, na které se vyskytuje. Tyto proměnné jsou nastavovány a získávány get a set 

metodami. Také obsahuje další členské proměnné s počtem objektů a celkovým počtem všech 

vyskytujících se bodů, které objekt vlastní. Třída má konstruktor s jedním parametrem- názvem. 

public abstract void calcPocetKomponent(); 

Abstraktní metoda, která přepočítává celkový počet komponent v objektu. 

public abstract Bod getStred(); 

Abstraktní metoda vracející střed aktuálního objektu (instance třídy Bod). 

public abstract ArrayList<Bod> getAllBody(); 

Abstraktní metoda, která vrací všechny body aktuálního objektu. 

public abstract void print(); 

Abstraktní metoda sloužící pro výpis informací o aktuálním objektu na konzoli. 

3.4.4. Třída Bod 

Třída rozšiřuje abstraktní třídu Component a podle návrhového vzoru Kompozit reprezentuje 

list. Implementuje rozhraní Cloneable. Popisuje bod v rovině a obsahuje dvě souřadnice, které 

jsou nastavovány a získávány get a set metodami. Obsahuje tři přetížené konstruktory. První 

parametrický konstruktor obsahuje vstupní parametry s názvem bodu a jednotlivými 

souřadnicemi. V tomto konstruktoru se nastaví počet bodů a vyskytujících se objektů na 

hodnotu jedna. Druhý parametrický konstruktor obsahuje vstupní parametr s názvem bodu, volá 

první konstruktor a nastavuje mu daný název a nulové hodnoty souřadnic. Poslední je 

bezparametrický, ten volá předchozí konstruktor a nastavuje název na prázdný řetězec. 
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public void calcPocetKomponent() 

Vypočítání počtu obsahujících objektů. V tomto případě je hodnota počtu objektů jedna. 

public Bod getStred() 

Získání středu. Střed je v tomto případě samotný bod. 

public ArrayList<Bod> getAllBody() 

Vytvoření a vrácení kolekce se současným bodem. 

public void print() 

Výpis názvu bodu a souřadnic na konzoli. 

public int getPocetBodu() 

Získání počtu bodů. Počet bodů je v tomto případě jedna. 

public Bod clone() 

Vytvoření nové kopie objektu aktuálního bodu. 

3.4.5. Třída Shluk 

Třída rozšiřuje abstraktní třídu Component a podle návrhového vzoru Kompozit reprezentuje 

větev, popřípadě kořen. Popisuje shluk bodů v rovině. Obsahuje tedy kolekci objektů (instance 

třídy Component) a středový bod (instance třídy Bod). Dále obsahuje parametrický konstruktor 

s jedním parametrem – názvem. V tomto konstruktoru se vytvoří nový střed a nastaví se počet 

bodů na nulu. Další konstruktor je bezparametrový a volá předcházející s prázdným názvem. 

public void calcPocetKomponent() 

Aktualizace počtu objektů ve shluku. 

public Bod getStred() 

Získání středu aktuálního shluku. 

public ArrayList<Bod> getAllBody() 

Vytvoření a získání kolekce s body, které aktuální shluk obsahuje. Pro každý objekt se volá 

metoda getAllBody(). 

public void print() 

Výpis názvu aktuálního objektu na konzoli a volání výpisů u všech objektů, které aktuální shluk 

obsahuje (component.print()). 

public void add(Component comp) 

Přidání vkládaného objektu (instance třídy Component) do kolekce se všemi objekty. Do 

výsledného počtu bodů shluku se přičte počet bodů, které přidávaný objekt obsahuje. 

public void remove(Component comp) 

Odebrání objektu (instance třídy Component) z kolekce se všemi objekty. Z výsledného počtu 

bodů shluku se odečte počet bodů, které odebíraný objekt obsahuje. 
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public ArrayList<Component> getAll() 

Získání kolekce se všemi objekty, které právě aktuální shluk obsahuje. 

public ArrayList<Shluk> getAllShluky() 

Vytvoření a získání kolekce obsahující aktuální shluk a všechny shluky, které obsahuje, i ty 

které se vyskytují v hierarchii shlukování na nižších úrovních. Pro každý podshluk se volá 

metoda getAllShluky(). 

boolean obsahuje(Component comp1) 

Zjištění pokud aktuální shluk obsahuje daný objekt (instance třídy Component) 

public void calculateStred() 

Vypočítání souřadnic středu aktuálního objektu na základě průměrné hodnoty obou souřadnic ze 

všech bodů, které tento objekt obsahuje. 

public Component get(int index) 

Získání objektu (instance třídy Component), který se v kolekci vyskytuje na dané pozici. 

public int getPocetBodu() 

Získání hodnoty celkového počtu bodů ve shluku. 

3.4.6. Třída Vzdalenost 

Třída reprezentuje vzdálenost dvou objektů v rovině. Implementuje rozhraní Comparable. 

Obsahuje dva objekty (instance třídy Component), u kterých se počítá vzdálenost, a dva body 

(instance třídy Bod) takové, kde je každý bod z jednoho objektu. Tyto body přesně definují, 

mezi čím se vzdálenost počítá. Vzdálenost a aktuální body jsou nastavovány a vráceny přes get 

a set metody. Krajní objekty se vkládají pouze v konstruktoru. 

public boolean obsahuje(Component comp) 

Zjištění, pokud je daný objekt používán pro výpočet aktuální vzdálenosti. 

public int compareTo(Vzdalenost o) 

Implementace metody z rozhraní Comparable. Porovnání aktuální vzdálenosti a dané 

vzdálenosti (jako vstupní parametr). Pokud je hodnota aktuální vzdálenosti větší, vrátí se 

hodnota jedna, pokud je hodnota aktuální vzdálenosti stejná, vrátí se nula a pokud je tato 

hodnota menší, vrátí se hodnota mínus jedna. 

3.4.7. Třída Usecka 

Tato třída reprezentuje úsečku. Obsahuje dva krajní body (instance třídy Bod) a barvu (instance 

třídy Color), kterou bude aktuální úsečka vykreslena. Všechny tyto členské proměnné se 

nastavují a získávají pomocí get a set metod. V konstruktoru dojde k nastavení krajních bodů 

úsečky, které jsou vkládány. Barva je nastavena jako implicitní ze statické barvy 

USECKA_COLOR, která je obsažena ve třídě PanelZobrazeni. 
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3.4.8. Třída ShlukUsecek 

Třída slouží pro zobrazení shluku a reprezentuje shluk úseček v rovině. Obsahuje tedy kolekci 

úseček (instance třídy Usecka), obsahuje středový bod (instance třídy Bod) a barvu (instance 

třídy Color), kterou je celý shluk vykreslen. Barva je vkládaná a získávaná get a set metodami. 

Kolekce úseček a střed je možné pouze získat get metodou. V konstruktoru třídy se implicitně 

nastaví černá barva. 

public void nastavUsecky(List<Bod> body, Bod stred) 

Vložení bodů a středu. Mezi každým bodem a středem dojde k vytvoření jednotlivých úseček 

(instance třídy Usecka), které jsou následně přidány do kolekce s úsečkami celého shluku pro 

zobrazení. 

3.4.9. Třída Dendrogram 

Třída Dendrogram reprezentuje objektové schéma hierarchie shlukování, tedy dendrogramu. 

Pracuje s objekty z návrhového vzoru Kompozit. Každá úroveň shlukování obsahuje objekty 

(instance Component), které se na dané úrovni vyskytují. Jednotlivé úrovně jsou tvořeny 

zkopírováním předešlé úrovně a následně upraveny. Tato třída obsahuje jako členské proměnné 

hodnotu poslední úrovně shlukování, hodnotu aktuálního počtu všech řádků, které dendrogram 

obsahuje, kolekci s nejmenšími minimálními vzdálenostmi shlukování (z každé úrovně jednu 

kolekci) a slovník, jenž mapuje čísla úrovně shlukování na kolekci s objekty, které se v dané 

úrovni vyskytují. V konstruktoru se nastaví počet řádků na nulu. Hodnota poslední úrovně je 

nastavována a získávána get a set metodou. Počet řádků je získáván get metodou. 

public void addComponent(Integer level, Component component) 

Přidání daného objektu do kolekce, na kterou je namapována daná úroveň. Pokud úroveň ještě 

namapována není, vytvoří se pro tuto úroveň nová kolekce s daným objektem. 

public ArrayList<Component> getAllComponents(Integer level) 

Získání kolekce se všemi objekty (shluky i body) vyskytujícími se právě na dané úrovni. 

public ArrayList<Shluk> getAllActualShluky(Integer level) 

Získání kolekce všech shluků, které vznikly na dané úrovni. 

public ArrayList<Shluk> getAllShluky(Integer level) 

Získání všech shluků, které se vyskytují na dané úrovni, tyto shluky ovšem nemusely na této 

úrovni vzniknout. 

public ArrayList<Bod> getAllBody(Integer level) 

Získání všech bodů obsažených v objektech, které se vyskytují na dané úrovni. Pro každý tento 

objekt se volá metoda getAllBody(). 
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public void copyToNewLevel(int level) 

Zkopírování kolekce objektů z úrovně o jednu menší na novou úroveň shlukování (nová úroveň 

se namapuje na zkopírovanou kolekci s objekty z předchozí úrovně). 

public void removeFromLevel(int level, ArrayList<Component> all) 

Odebrání celé kolekce s objekty z dané úrovně. 

public void addMinimumKroku(double cislo) 

Vložení jedné nejmenší vzdálenosti. 

public Double[] getMinimaKroku() 

Vrácení pole s nejmenšími minimálními vzdálenostmi. 

3.4.10. Třída Nastaveni 

Třída Nastaveni reprezentuje levý panel s nastavením vybrané metody a nastavením celé 

animace. Rozšiřuje třídu JPanel. Obsahuje všechny ovládací prvky a statické názvy pro 

rozbalovací seznamy a názvy pro jedinečný popis akce tlačítek, které tento panel obsahuje. 

V konstruktoru se volá metoda init0. 

private void init() 

Nastavení velikosti panelu. Vytvoření mřížky pro rozmístění objektů, do které se přidají 

jednotlivé panely se speciálním nastavením (volání jednotlivých metod pro vytvoření každého 

panelu, viz níže). Implicitní nastavení typu shlukování je shlukování po dvojicích (volání 

metody setNticeEnabled(true)). 

Metody pro vytvoření panelů mající strukturu: 

private void <názevMetody> (GridBagConstraints gschema) 

Tyto metody jsou: 

 vytvorPanelSchematu: Vytvoření panelu pro výběr schématu. 

 vytvorPanelShlukovani: Vytvoření panelu pro nastavení typu shlukování. 

 vytvorPanelTolerance: Vytvoření panelu s chybovou tolerancí. 

 vytvorPanelKroku: Vytvoření panelu obsahujícího ovládací prvky pro nastavení 

krokování vzdáleností v animaci.  

 vytvorPanelNacteni: Vytvoření panelu obsahujícího ovládací prvky pro načtení celé 

animace.  

public void actionPerformed(ActionEvent e) 

Akce po volání události vyvolané přepínačem „Dvojice“ nebo „N-tice“. Povolí se nastavení 

typu shlukování n-tice (volání metody setNticeEnabled(false)) 

public void stateChanged(ChangeEvent e) 

Akce po změně polohy posuvníku s nastavením chybové tolerance. Aktualizuje se text 

s hodnotou chybové tolerance. 
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public void addActionListener(ActionListener actionListener) 

Nastavení daného posluchače událostí tlačítek. 

protected void setNticeEnabled(boolean enabled) 

Zákaz nebo povolení nastavení typu shlukování n-tice. Tímto se deaktivují nebo aktivují 

ovládací prvky panelu pro nastavení typu shlukování podlé dané logické hodnoty. 

public void setSchemaText(String text) 

Nastavení textu s informací o typu vybraných dat. Povolí se tlačítko načtení animace. 

public int getVybraneSchema() 

Získání indexu položky vybraného schématu dat. 

public String getVybranySoubor() 

Získání uživatelem zadaného názvu souboru. 

public boolean isNtice() 

Vrácení logické hodnoty, zdali je vybrán typ shlukování n-tice. 

public boolean isNajednou() 

Vrácení logické hodnoty, zdali je vybráno krokování vzdáleností najednou. 

public int getTolerance() 

Vrácení hodnoty vybrané chybové tolerance z posuvníku. 

public int getRychlost() 

Vrácení hodnoty vybrané rychlosti animace z posuvníku. 

3.4.11. Třída Platno 

Plocha pro zobrazení a vykreslení celé animace shlukování. Jsou vykreslovány dvě osy, které 

jsou složeny z dílků, krajních šipek a čísel, shluky, které jsou reprezentovány úsečkami a body. 

Třída Platno rozšiřuje javovskou třídu Canvas
11

.  

Obsahuje členské proměnné pro hodnotu velikosti odsazení os od všech hran, výšku a 

šířku zobrazovací plochy a počet dílků na osách. Dále obsahuje kolekce obsahující všechny 

body, které jsou nahrány z vybraného schématu dat, kolekce aktuálně odbarvených shluků, které 

reprezentuje třída pro zobrazení ShlukUsecek, slovník mapující aktuální shluky (instance třídy 

Shluk) na odpovídající shluky pro zobrazení (instance třídy ShlukUsecek) a nakonec zásobník 

s úsečkami (instance třídy Usecka) reprezentující minimální vzdálenosti, které jsou aktuálně 

zobrazené. V konstruktoru dojde k nastavení velikosti zobrazovací plochy a volání metody 

reset(). 

 

 

                                                      
11

 Canvas je třída knihovny java.swing sloužící jako plocha, umožňující kreslení objektů na obrazovku 
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public void paint(Graphics g) 

Překrytá metoda vykresluje objekty do zobrazovací plochy. Dojde k nastavení maximální 

hodnoty na obou osách (volání metody getMax(…)). Volání jednotlivých metod, které 

vykreslují specifické části (vytvoreniOs(…), ocislovaniOsyX(…, …), ocislovaniOsyY(…, …), 

vykresleniBodu(…, …), vykresleniUsecek(…, …)). 

private void vykresleniBodu(Graphics2D g, double max) 

Dojde k vykreslení všech bodů tím, že se získají souřadnice pro plochu voláním getBodX(…, …) 

a getBodY(…, …), a vykreslení dvou kolmých úseček, které vytváří v průniku daný bod. 

private void vykresleniUsecek(Graphics2D g, double max) 

Vykreslení všech úseček (úseček, ze kterých jsou tvořeny shluky) a minimálních úseček. 

U každého shluku se volá metoda pro vykreslení středu. Souřadnice každého vykresleného bodu 

na plochu se přepočítává voláním metod getBodX(…, …) a getBodY(…, …). 

private void vykresliStred(Graphics2D g, Bod stred, double max) 

Vykreslení středu shluku kroužkem. Souřadnice vykresleného středu na plochu se přepočítávají 

voláním metod getBodX(…, …) a getBodY(…, …).  

private void vytvoreniOs(Graphics2D g) 

Vykreslení os tak, že se vykreslí úsečky tvořící osy a plné trojúhelníky tvořící šipky na koncích 

os. Polohu os určuje implicitní velikost odsazení. 

private void ocislovaniOsyX(Graphics2D g, double max) 

Dojde k vytvoření bodů na ose x tak, že se vykreslí úsečky podle počtu dílků, které kolmě 

protínají osu x, a pod ně zformátované reálné čísla, jejichž formát je získán voláním metody 

getFormat(…). 

private void ocislovaniOsyY(Graphics2D g, double max) 

Vytvoří se body na ose y. To znamená prvotní vykreslení úseček podle počtu dílků, které kolmě 

protínají osu y, a vlevo vedle nich zformátované reálné čísla, jejichž formát je získán voláním 

metody getFormat(…). 

private String getFormat(double max) 

Vrácení řetězce pro formátování reálného čísla podle velikosti největší hodnoty souřadnice. 

private int getBodX(double x, double max), private int getBodY(double y, double max) 

Přepočítání původní souřadnice x/y na souřadnici x/y do plochy pro zobrazení animace. 

private double getMax(ArrayList<Bod> poleBodu) 

Nalezení a vrácení největší hodnoty jakékoliv souřadnice všech daných bodů. 

public void setPoleBodu(ArrayList<Bod> poleBodu) 

Nastavení kolekce obsahující všechny body. Dojde k překreslení zobrazovací plochy. 
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public void createMinUsecka(Vzdalenost vzdalenost, boolean obarvuj) 

Vytvoření úsečky, reprezentující minimální vzdálenost dvou objektů, získáním krajních bodů 

z dané vzdálenosti (instance třídy Vzdalenost). Tato úsečka se přidá do zásobníku minimálních 

úseček. Podle logické hodnoty obarvuj určující, zdali má být aktuální úsečka přebarvena 

červeně jako aktuální, se přebarví. Nakonec dojde k překreslení zobrazovací plochy. 

public void createMinUsecky(ArrayList<Vzdalenost> vzdalenosti) 

Pro každou vzdálenost z kolekce vzdáleností mezi objekty, ze kterých se budou vytvářet 

minimální úsečky, se vytváří úsečka voláním metody createMinUsecka(…, …). Úsečky se 

nepřebarvují. 

public void removeMinUsecka() 

Dojde k odebrání poslední úsečky ze zásobníku minimálních úseček, následnému nastavení 

červené barvy zbylé poslední úsečky a k překreslení zobrazovací plochy. 

public void removeAllMinUsecky() 

Odebrání všech úseček ze zásobníku minimálních úseček. Překreslení zobrazovací plochy. 

public void aktualizujShluk(Shluk newShluk) 

Všechny možné podshluky daného shluku, které se vyskytují na zobrazovací ploše, jsou 

odebrány. Poté je vložen daný shluk voláním vlozShluk(..., …). 

public void vlozShluk(Shluk shluk, int level) 

Vložení nového shluku a k němu namapovaného nově vytvořeného shluku k zobrazení (instance 

třídy ShlukUsecek), na kterém jsou nastaveny úsečky (metoda canShluk.nastavUsecky()). Pokud 

je úroveň shlukování rovna dané aktuální úrovni animace, shluku se nastaví červená barva, 

v opačném případě černá. Nakonec se překreslí zobrazovací plocha 

public void obarviShluky(ArrayList<Shluk> shluky) 

Nastavení červené barvy shluků pro zobrazení (instance třídy ShlukUsecek) namapovaných ke 

shlukům v dané kolekci shluků. Nakonec jsou tyto shluky k zobrazení přidány do kolekce 

s odbarvenými shluky. 

public void odbarviShluky() 

Nastavení černé barvy u všech červeně zobrazených shluků (instance třídy ShlukUsecek). 

Kolekce s odbarvenými shluky se vymaže. 

public void clearUsecky() 

Odstranění všech shluků a k nim namapovaných shluků k zobrazení. Dále dojde k překreslení 

zobrazovací plochy. 

public void reset() 

Resetování všech kolekcí a následné překreslení zobrazovací plochy. 
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3.4.12. Třída CanvasDendrogram 

Plocha sloužící pro zobrazení a vykreslení dendrogramu. Třída CanvasDedrogram rozšiřuje 

třídu Canvas. Jako členské proměnné pro nastavení plochy zobrazení tato třída obsahuje 

velikost maximální šířky, maximální výšky, aktuální šířky a aktuální výšky. Kvůli zobrazování 

dendrogramu dále obsahuje počet řádků dendrogramu, počet úrovní shlukování dendrogramu, 

pole se souřadnicemi řádků na ose y a souřadnicemi úrovní na ose x a poslední zobrazenou 

úroveň shlukování dendrogramu. Pro generování souřadnic obsahuje aktuální řádek.  

Čísla všech řádků se mapují na horizontální úsečky dendrogramu. Jednotlivé shluky se 

mapují na odpovídající vertikální úsečky dendrogramu. Dále se z důvodů barvení úseček 

k danému shluku mapují čísla úrovní shlukování na kolekce s čísly řádků. V konstruktoru se 

volá metoda reset(). 

public void paint(Graphics g) 

Překrytá metoda vykresluje objekty do zobrazovací plochy. Nastavuje výšku pro rámeček podle 

počtu řádků a vykresluje rámeček dokola celé plochy. Volá se metoda pro vykreslení všech 

úseček vykresleniUsecek(…). 

private void vykresleniUsecek(Graphics2D g) 

Vykreslení všech vertikálních a horizontálních úseček. 

public void setDendrogram(Dendrogram dendrogram) 

Vložení reference dendrogramu a nastavení počtu řádků voláním metody setPocetRadku(…). 

Počet úrovní shlukování se nastaví voláním metody getKonec() na objektu dendrogramu. Dále 

dojde k vytvoření souřadnic úrovní shlukování voláním metody vytvorSouradniceKroku(…) a 

vytvoření horizontálních úseček voláním vytvoreniHorUsecek(). 

public void setPocetRadku(int pocetRadku) 

Nastavení počtu řádků. Dojde k volání metody pro změnu výšky zmenVysku() a vytvoření 

souřadnic hladin vytvorSouradniceRadku(). 

private void vytvorSouradniceKroku(Double[] minima) 

Vypočítání a nastavení jednotlivých souřadnic úrovní shlukování na ose x podle nejmenších 

vzdáleností z každé úrovně. 

private double soucet(Double[] hodnoty) 

Vrácení součtu reálných čísel z daného pole. 

private void vytvorSouradniceRadku() 

Vypočítání a nastavení souřadnic řádků podle výšky panelu zobrazení. 

private void vytvoreniHorUsecek() 

Vytvoření horizontálních úseček. U obou bodů každé úsečky se nastaví pouze hodnota 

souřadnice y, protože hodnota souřadnice x bude vygenerována v průběhu z dendrogramu. 
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public void setMyWidth(int width) 

Nastavení šířky zobrazovací plochy a následné volání metody zmenVelikost() pro aktualizaci 

velikosti plochy. 

public void zmenVysku() 

Změna výšky zobrazovací plochy. Pokud je počet řádků větší než 16, pak je automaticky 

nastavena výška plochy jako maximální. V opačném případě se výška plochy zvětšuje podle 

počtu řádků. 

private void zmenVelikost() 

Změna velikosti zobrazovací plochy a následné překreslení zobrazovací plochy. 

public void reset() 

Nastaví se původní velikost plochy pro zobrazení. Poté dojde k resetování všech kolekcí a 

nakonec k překreslení zobrazovací plochy. 

public void generujDendrogram(Component comp, Shluk predeslyShluk) 

Tato metoda je rekurzivní metoda a slouží k vygenerování souřadnic krajních bodů úseček 

reprezentující jednotlivé části dendrogramu voláním metod setX1(…) a setX2(…). Pokud je 

objekt typu Bod, pak se nastaví souřadnice levého bodu na ose x na nulu a souřadnici pravého 

bodu určuje předešlý shluk. V opačném případě se tedy jedná o shluk a rekurzivně se volá 

metoda pro každý jeho podobjekt. Při každém vložení souřadnic se inkrementuje hodnota 

aktuálního řádku o jedna. Uprostřed procházení podobjektů každého shluku se nastaví 

souřadnice levého bodu na ose x aktuálního shluku na úroveň tohoto shluku a souřadnici na ose 

x pravého bodu určuje předešlý shluk. Tímto se vytvoří řádek reprezentující nově vzniklý shluk. 

private void setX1(int level) 

Nastavení souřadnice x levého bodu horizontální úsečky na aktuálním řádku v dané úrovni. 

private void setX2(Shluk shluk) 

Nastavení souřadnice x pravého bodu horizontální úsečky na aktuálním řádku podle úrovně 

daného shluku.  

Pokud již existuje namapovaná úroveň shlukování na kolekci s řádky, aktuální řádek se 

do kolekce přidá. V opačném případě se hodnota úrovně namapuje na novou kolekci, obsahující 

právě aktuální řádek. 

Pokud je daný shluk již namapovaný na vertikální úsečku, pak se změní dolní bod 

odpovídající vertikální úsečky. V opačném případě se daný shluk namapuje na novou úsečku 

s nově vloženým horním bodem. 

public void setLevel(int level) 

Zobrazení dané úrovně shlukování a volání metody pro nabarvení úrovně 

nabarviUroven(…,…,…). Pokud je poslední úroveň shlukování vyšší než daná úroveň, nabarví 

se shluky na všech úrovních mezi těmito úrovněmi implicitní světle šedou barvu. Pokud je 
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poslední úroveň shlukování nižší než daná úroveň, nabarví se shluky na všech úrovních mezi 

těmito úrovněmi černou barvu. Aktuální úroveň se nabarví červeně. Nakonec dojde 

k překreslení zobrazovací plochy. 

public void nabarviUroven(int level, Color color, boolean repaint) 

Obarvení danou barvou (instance třídy Color) všech horizontálních úseček končících v dané 

úrovni a všech vertikálních úseček vyskytujících se v dané úrovni. Překreslení zobrazovací 

plochy. 

public int[] getSouradniceKroku() 

Vrácení pole se souřadnicemi úrovní shlukování. 

3.4.13. Třída Animace 

Třída generující animaci (vytváří dendrogram a minimální vzdálenosti shlukování) ovládá 

plochu zobrazení celé animace a plochu dendrogramu. Tato třída obsahuje kolekci obsahující 

všechny body (instance třídy Bod), které jsou nahrány z vybraného schématu dat, hodnotu 

chybové tolerance, hodnotu aktuální úrovně shlukování, ve které se animace nachází, dobu 

v milisekundách délky je prodlevy mezi jednotlivými kroky spuštěné animace a index aktuální 

zobrazené minimální vzdálenosti. Pokud není zobrazena žádná minimální vzdálenost, pak je 

index nastaven na mínus jedna.  

Dále obsahuje logické hodnoty, které určují, zdali bylo stisknuto tlačítko dalšího kroku 

(nebo uživatel vybral hladinu shlukování kliknutím do dendrogramu), zdali je animace spuštěná, 

zdali je zvolené shlukování po n-ticích, zdali je aktuální úroveň shlukování v zobrazení 

nabarvena a zdali se minimální vzdálenosti zobrazují najednou nebo se samostatně krokují. 

Kvůli roztřídění minimálních vzdáleností se mapují hodnoty úrovní shlukování na kolekce 

s příslušnými minimálními vzdálenostmi (instance třídy Vzdalenost) patřící k jednomu shluku. 

Pro řízení animace třída drží reference na zobrazovací plochy (instance třídy Platno a 

CanvasDendrogram), vlákno animace, dendrogram (instance třídy Dendrogram) a třídu určující 

aglomerativní metodu (instance abstraktní třídy PanelZobrazeni), se kterými pracuje. Tyto 

reference se předají v konstruktoru, kde se také pro plochu zobrazení animace (instance třídy 

Platno) voláním metody setPoleBodu(…) nastaví schéma bodů. 

public void startAnimace(int tolerance, boolean ntice, boolean najednou, int rychlost) 

Vložení uživatelem nastavených hodnot chybové tolerance, rychlosti, logických hodnot, pokud 

se jedná o shlukování n-tic a o zobrazení minimálních vzdáleností najednou. Dojde k vytvoření 

nulté úrovně dendrogramu (instance třídy Dendrogram) a k vložení bodů na tuto úroveň. Volá 

se metoda vytvoreniAnimace() pro vytvoření animace a vygenerování dendrogramu pro 

zobrazení. Nakonec se nastaví ovládací tlačítka jako zapnuté.  

private void vytvoreniAnimace() 

Vytvoření kolekce se vzdálenostmi voláním metody vytvoreniPoleVzdalenosti(), která nahrazuje 

matici vzdáleností. V cyklu pro každou úroveň dochází k vytvoření kolekce obsahující pro 
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každý shluk kolekci minimálních vzdáleností. Tyto vzdálenosti se pro dvojice získají voláním 

metody getMinVzdalenostiNtice(…) a pro n-tice voláním metody getMinVzdalenostiDvojce(…). 

Dále dochází k vytvoření nové úrovně shlukování (metoda dendrogram.copyToNewLevel(…)) 

v dendrogramu. Dále se přidají objekty do nových shluků, které jsou získané z referencí 

minimálních vzdáleností (instance typu Vzdalenost).  

Všechny nejmenší vzdálenosti se přidají do kolekce, na kterou je namapována aktuální 

úroveň (metoda vlozVzdalenostZhlukovani(…, …)). Odebírají se vzdálenosti, které obsahují 

reference na již nevyskytující se objekty a u jednotlivých nově vytvořených shluků se 

aktualizují souřadnice středu (metoda newShluk.calculateStred()). Poté se dendrogramu 

odeberou všechny objekty, ze kterých byly vytvořeny nové shluky (metoda 

dendrogram.removeFromLevel(…, …)).  

Na konec se voláním metody panelZobrazeni.getVzdalenost(…, …) vytvoří jednotlivé 

vzdálenosti nových shluků s ostatními shluky a vzdálenosti mezi novými shluky navzájem. 

Cyklus skončí, když neexistuje žádná vzdálenost mezi objekty (to znamená, že existuje pouze 

jeden shluk). Dendrogramu se nastaví poslední úroveň shlukování (metoda 

dendrogram.setKonec(…)). 

private ArrayList<Vzdalenost> vytvoreniPoleVzdalenosti() 

Vytvoření kolekce obsahující vzdálenosti všech bodů. Pro každé dva body se vzdálenost získá 

voláním metody panelZobrazeni.getVzdalenost(…, …). 

private ArrayList<ArrayList<Vzdalenost>> getMinVzdalenostiDvojce(ArrayList<Vzdalenost> vzdalenosti) 

Setřídění všech vzdáleností od nejmenší po největší. První vzdálenost v setříděné kolekci je 

nejmenší vzdálenost. Ta se přidá jako nejmenší vzdálenost aktuální úrovně do dendrogramu 

(metoda dendrogram.addMinimumKroku(…)). Další vzdálenosti, které mají stejnou hodnotu, se 

přidají do pole s nejmenšími vzdálenostmi. Pokud již je na nějakém objektu počítána minimální 

vzdálenost, pak se nepřidá, protože se shlukují pouze dvojice (minimální vzdálenost se pro 

dvojice může vyskytovat pouze v rámci jednoho objektu). Nakonec se vrátí kolekce, obsahující 

kolekce s minimálními vzdálenostmi pro každý shluk. 

private ArrayList<ArrayList<Vzdalenost>> getMinVzdalenostiNtice(ArrayList<Vzdalenost> vzdalenosti) 

Nejprve se získají minimální vzdálenosti ze všech vzdáleností voláním metody 

getMinVzdalenosti(). Poté se prochází a seskupují minimální vzdálenosti podle shluku, v jakém 

patří. Kontroluje se, pokud je nějaký objekt obsažen mezi nějakou zbylou minimální vzdáleností 

a zařazenou vzdáleností shluku. Pokud obsažen je, pak to znamená, že se jedná o jeden shluk a 

vzdálenost se přidá do minimálních vzdáleností shluku. Pokud jsou již obsaženy dva objekty 

(volání metoda obsahujeObeKomponenty(…, …)), potom se jedná o nadbytečnou vzdálenost, 

která se odstraní, aby nedocházelo k vytvářením cyklů. Nakonec se vrací kolekce, obsahující 

kolekce s minimálními vzdálenostmi pro každý shluk. 
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private ArrayList<Vzdalenost> getMinVzdalenosti(ArrayList<Vzdalenost> vzdalenosti) 

Setřízení daných vzdáleností pro shlukování n-tic. První vzdálenost v setříděné kolekci je 

nejmenší vzdálenost. Ta se přidá jako nejmenší vzdálenost aktuální úrovně do dendrogramu 

(metoda dendrogram.addMinimumKroku(…)). Dále se prochází jednotlivé vzdálenosti, a pokud 

jsou v toleranci, přidají se do minimálních vzdáleností. Nakonec je vrácena kolekce s těmito 

minimálními vzdálenostmi. 

private boolean obsahujeObeKomponenty(ArrayList<Vzdalenost> vzdalenostiShluku, 

Component comp1, Component comp2) 

Porovnání, pokud jsou oba dané objekty libovolně obsaženy ve vzdálenostech z dané kolekce 

vzdáleností (instance třídy Vzdalenost). 

private void vlozVzdalenostZhlukovani(int level, Vzdalenost minVzdalenost) 

Vložení minimální vzdálenosti do kolekce, na kterou je namapovaná daná úroveň shlukování. 

public void play() 

Pokud není animace spuštěna, vypnou se tlačítka předchozího a následujícího kroku a tlačítka 

reset. Vytvoří se a spustí nové vlákno animace (metoda run()). 

public void run() 

Cyklické volání dalšího kroku animace (metoda next()) a pozastavení činnosti vlákna voláním 

metody pause(), dokud je aktuální úroveň shlukování menší nebo rovna úrovni poslední. 

public synchronized void pause() 

Zapnutí tlačítek předchozího a následujícího kroku a tlačítka reset. Zrušení vlákna animace. 

public void stop() 

Pokud je animace v běhu, animace se zruší a volá se metoda pause(). 

public void reset() 

Nastavení implicitní velikosti šířky pro zobrazení dendrogramu. Resetování ploch pro zobrazení 

celé animace a dendrogramu. 

public void next() 

Tato metoda provádí další krok animace. Pokud neexistuje další minimální vzdálenost, zobrazí 

se následující úroveň shlukování voláním metody showLevel(). V opačném případě se pro 

shlukování dvojic zobrazí další úsečka (metoda vytvoreniUsecky()) a pro n-tice všechny úsečky 

aktuální úrovně (metoda vytvoreniUsecek()), reprezentující minimální vzdálenosti. Na konci se 

aktualizuje komentář podle úrovně shlukování (metoda panelZobrazeni.setKomentarText(.., ..)). 

public void previous() 

Předchozí krok animace. V případě, že se plocha animace vyskytuje ve stavu, kdy není 

zobrazena žádná úsečka reprezentující minimální vzdálenost, odbarví se všechny červeně 

nabarvené úsečky voláním metody odbarvi(…), zobrazí se úroveň shlukování o jedna menší 
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(metoda showLevel()) a vytvoří se všechny úsečky reprezentující minimální vzdálenosti 

předchozího kroku (metoda vytvoreniUsecky()).  

Pokud je zobrazena nějaká minimální úsečka, tak se odebere (v případě zobrazování 

najednou se odeberou všechny). Jestli se po odebrání úsečky již žádná taková na ploše 

nevyskytuje, obarví se červeně všechny shluky aktuální úrovně na ploše animace (metoda 

cvsZobrazeni.obarviShluky(…)) a také celá úroveň shlukování na ploše dendrogramu (metoda 

cvsDendrogam.nabarviUroven(…, …, …)). Na konci se aktualizuje komentář podle úrovně 

shlukování (metoda panelZobrazeni.setKomentarText(.., ..)). 

private void vytvoreniUsecky() 

Odbarvení na černo předešlé úrovně shlukování voláním metody odbarvi(…). Vytvoření nové 

úsečky reprezentující jednu minimální vzdálenost aktuální úrovně v ploše zobrazení animace 

voláním metody cvsZobrazeni.createMinUsecka(…, …). 

private void vytvoreniUsecek() 

Odbarvení na černo předešlé úrovně shlukování (metoda odbarvi(…)). Vytvoření nových úseček 

reprezentujících všechny minimální vzdálenosti aktuální úrovně do plochy zobrazení animace 

shlukování (metoda cvsZobrazeni.createMinUsecky()). Nakonec se aktualizuje komentář 

(metoda panelZobrazeni.setKomentarText()). 

private void odbarvi(int level) 

Odbarvení všech červeně nabarvených objektů na černo v ploše pro zobrazení animace (metoda 

cvsZobrazeni.odbarviShluky()) a dendrogramu (metoda cvsDendrogam.nabarviUroven(.., .., ..)). 

public void dendrogramChanged(int x) 

Pokud animace neběží, tak se ze získané souřadnice určí, jestli a na jakou hladinu shlukování 

v dendrogramu uživatel klikl. V případě, že klikl na hladinu shlukování, nastaví se animace na 

danou úroveň a vykreslí se (metoda showLevel()). 

public void showLevel() 

Překreslení úrovně shlukování. Pokud uživatel stikl tlačítko dalšího kroku, aktualizují se v ploše 

zobrazení animace shluky se starou úrovní na novou úroveň shlukování (metoda 

cvsZobrazeni.aktualizujShluk(…)). V opačném případě se do plochy zobrazení animace 

shlukování vloží všechny vyskytující se shluky (metoda cvsZobrazeni.vlozShluk()). Nakonec se 

nastaví a zobrazí úroveň shlukování v ploše pro zobrazení dendrogramu (metoda 

cvsDendrogam.setLevel(…)). 

public int getKonec() 

Vrácení hodnoty poslední úrovně shlukování. 
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3.4.14. Třída RizeniAnimace 

Tato třída vytváří a řídí animaci reakcí na požadavky uživatele. Rozšiřuje třídu MouseAdapter a 

implementuje rozhraní ActionListener a ItemListener. Obsahuje reference na instance tříd 

Platno, CanvasDendrogram, Nastaveni, SpusteniAppletu a PanelZobrazeni, které jsou vloženy 

v konstruktoru a jsou použity pro vytvoření animace (instance třídy Animace). 

public void actionPerformed(ActionEvent e) 

Podle textu události „SCHEMA_DEFAULT“ se nastaví zvolené implicitní datové schéma 

voláním metody menuNastaveni.setSchemaText(…). V případě textu „SCHEMA_URL“ se získá 

datové schéma ze souboru na jiném serveru pomocí třídy JSObject
12

 voláním JavaScript metody 

getContent(…). Tyto data se pomocí metody SpusteniAppletu.validace(…) validují a nastaví. 

V obou těchto případech se nakonec vytvoří nové schéma bodů (metoda vytvorSchema(…)). 

Podle posledního textu události "ANIMACE_START" se skryje nastavení animace (instance 

třídy Nastaveni), změní velikost panelu dendrogramu a vygeneruje se animace (metoda 

animace.startAnimace(…,…,…,….)). 

private void vytvorSchema(List<String> lines) 

Vytvoření schéma bodů se souřadnicemi, které vznikají rozdělením načtených řádků. Nakonec 

dojde k vytvoření animace (instance třídy Animace) a aktualizuje se rozmístění panelů (metoda 

panelZobrazeni.pnlDendrogramuDoLayout()). 

public int getKonec() 

Vrácení hodnoty poslední úrovně shlukování. 

public void tlacitkoZmacknute(String command) 

Tato metoda poslouchá tlačítka ovládání animace - krok vpřed, vzad, zastavit a spustit. Podle 

textu události (jeden text z konstant třídy OvladaniAnimace: PREVIOUS, STOP, PLAY nebo 

NEXT) se volá daná akce animace. Při akci „RESET“ se také navíc volá metoda 

panelZobrazeni.reset(). 

public void mouseClicked(MouseEvent e) 

Tato metoda reprezentuje zpracování události, když uživatel klikne na dendrogram. Animace se 

nastaví podle toho, na jakou souřadnici osy x klikl (metoda animace.dendrogramChanged(…)). 

  

                                                      
12

 JSObject - třída umožňující volat a pracovat s funkcemi JavaScript zevnitř apletu 
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3.5. Ukázky aplikace 

 Úvodní obrazovka s výběrem metody 

 

 Nastavení animace metody se strategií nejvzdálenějšího souseda a s vybranými daty -

shluky ve dvou shlukovacích úrovních s izolovanými body. 
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 Zobrazení animace ve fázi vytvoření shluků metody se strategií nejbližšího souseda a 

s vybranými daty, kde je sedm zřetelných „kulových“ shluků. 

 

 Zobrazení animace ve fázi výběru minimálních vzdáleností metody se strategií vzdáleností 

středů a s vybranými daty ve tvaru srdce se třemi malými shluky uvnitř i vně. 
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3.6. Použité API
13

 

Jako programové rozhraní této aplikace je využito Java
TM

 2 Platform Standard Edition 6 

(zkráceně Java2SE). Z této platformy jsou použity balíky a třídy: 

java.awt 

Sloužící pro vytváření uživatelských rozhraní a vykreslování objektů a obrázků. Tyto třídy jsou: 

Canvas, Color, Dimension, Graphics, Graphics2D, GridBagConstraints, GridBagLayout a 

Polygon. Balík také obsahuje rozhraní a třídy sloužící pro práci s událostmi (balík 

java.awt.event) vyvolanými awt komponentami. Tyto třídy jsou: ActionEvent, ActionListener, 

ItemEvent, ItemListener, MouseAdapter a MouseEvent. 

java.io 

Tento balík slouží pro práci se datovými proudy, serializací a souborovým systémem, tedy pro 

práci se složkami a soubory. Jsou použity tyto třídy: BufferedReader, InputStreamReader a 

IOException. 

java.net 

Balík java.net obsahuje třídy a rozhraní pro práci s počítačovou sítí. Použité třídy z tohoto 

balíku jsou: MalformedURLException a URL. 

java.util 

Tento balík obsahuje kromě různých dalších utilit hlavně třídy a rozhraní pro práci s kolekcemi 

(Arrays a Collections) a samotné kolekce. Použité kolekce v této aplikaci jsou: ArrayList, 

HashMap, List, Map a Stack. 

javax.swing 

Poslední balík z programového vybavení Java2SE je novější knihovna pro vytváření grafického 

rozhraní a obsahuje množinu komponent uživatelských prvků na pro ovládání aplikace. Tyto 

použité třídy jsou: ButtonGroup, JApplet, JButton, JComboBox, JLabel, JPanel, JRadioButton, 

JSlider, JTextField. Dále pro práci s událostmi obsahuje další balík javax.swing.event. Z toho 

balíku jsou použity třídy ChangeEvent a ChangeListener. 

netscape.javascript 

Tento balík není součástí Java2SE. Obsahuje třídy umožňující volání a práci s JavaScript 

funkcemi zevnitř apletu. Z tohoto balíku je použita pouze jedna třída JSObject. 

  

                                                      
13

 API - Application Programming Interface, programátorské rozhraní pro vývoj software, které zpravidla 

bývá implementováno pomocí množin metod, abstraktních tříd nebo rozhraní 
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4. Závěr 
Výsledkem práce je hotová část aplikace v rámci celého Java apletu, která vizualizuje 

aglomerativní hierarchické metody shlukování dat. Tato aplikace je určena zejména studentům 

předmětu Metody analýzy dat, kteří si mohou díky ní dle vlastního uvážení pohodlně nastavit a 

ovládat animace procesů metod shlukování dat. To jim umožní dostatečně pochopit danou látku, 

tedy jak funguje proces shlukovacích metod a v čem se jednotlivé metody liší. Výhoda této 

aplikace je její jednoduchá rozšiřitelnost. A to ve smyslu přidání dalšího obecného typu 

shlukovacích metod napojením na „mezivrstvu“ mezi jednotlivými projekty, kde každý projekt 

řeší jeden obecný typ shlukovacích metod. Dále také ve smyslu přidání další aglomerativní 

metody rozšířením třídy PanelZobrazení, kde se pouze naimplementuje, jakým způsobem se 

počítá vzdálenost mezi dvěma objekty a jaký text se bude vypisovat jako komentář k animaci. 

Aplikace tedy jako výsledek splňuje jednotlivé body zadání a je možné ji využívat k výše 

popsaným účelům. 
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6. Přílohy 

I. Implicitní schémata bodů 

Homogenní data bez shluků 

 

Nevýrazná hustší místa v datech 
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Sedm zřetelných „kulových“ shluků 

 

 

 

Tři zřetelné obecné shluky 
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Shluky ve dvou shlukovacích úrovních + izolované body 

 
 

 

H-data s náhodnou chybou v rozmezí <-0.05,0.05> 
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„Srdce“ se třemi malými shluky uvnitř i vně. 
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II. Diagram tříd 
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III.  Obsah přiloženého disku 

 

 Složka s názvem javadoc obsahuje dokumentaci aplikace pro vizualizaci hierarchických 

shlukovacích metod ve formě HTML stránek. Tato dokumentace je vytvořena pomocí utility 

Javadoc pro automatické vygenerování dokumentace od firmy Sun Microsystems a slouží pro 

průchod tříd, metod a jejich komentářů. 

 Složka NetBeansProject obsahuje projekt vývojové aplikace NetBeans 6.9.1., ve kterém je 

aplikace vizualizace shlukování dat vytvořena. V podsložce src se nacházejí zdrojové kódy 

aplikace (soubory s příponou .java). 

 Poslední složka s názvem Spustitelny applet  obsahuje zkompilované zdrojové kódy 

(soubory s příponou .class), HTML stránku a zbylé soubory pro spuštění aplikace. 

 Soubor Bakalářská práce.pdf je samotné vypracování bakalářské práce, tedy tento 

aktuální dokument. 

 Druhý soubor Manuál k aplikaci.pdf je dokument, který slouží jako užvatelský návod pro 

nastavování a ovládání aplikace pro vizualizaci hierarchických shlukovacích metod a její popis. 

 Poslední soubor Zadání.pdf obsahuje podepsané naskenované zadání bakalářské práce. 


