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Abstrakt 

Tato práce pojednává o metodách shlukové analýzy na řízení procesů. Práce je zaměřena 

především na vysvětlení základních pojmů shlukování a jednotlivých metod. Cílem této 

diplomové práce je zaměřen na konkrétním příkladu Gustafson-Kesselovým algoritmem. Dále 

je zde rozebrán Data Mining a hierarchické, nehierarchické postupy shlukování. Postupně 

také vyuţití fuzzy shlukování na řízeném procesu. 

  

Klíčová slova: Data Mining, Shlukování, Gustafson-Kesselův algoritmus 

 

Abstract 

This paper discusses the methods of cluster analysis for process control. The work is mainly 

focused on explaining the basic concepts and individual clustering methods. The aim of this 

thesis is focused on a specific example of Gustafson-Kessel algorithm. Then there is 

disassembled Data Mining and hierarchical, non-hierarchical clustering methods. Gradually 

the use of fuzzy clustering in a controlled process. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

CRM – Customer Realationship Management (Zákaznický vztah managamentu) 

D – vzdálenost 

w1, w2 – skupiny objektů 

n1, n2 – počty objektů 

p – parametry 

V12 – vektor rozdílů  

v – váţená disperzní matice 

  
  – čtvercová Euklidovská vzdálenost 

pe – Euklidovská vzdálenost 

pcb – Manhattanská vzdálenost 

pch – Čebyšova vzdálenost 

pc – Canberrova vzdálenost 

S – míra podobnosti 

 ( ) – shluk 1  

Δ – kritérium 

CC – kofenetický kolerační koeficient 

WSSk – mez shlukové sumy čtverců 

PVk – procento variace 

s – silueta 

SC – průměrná silueta 

D (U) – Kaufmanův koeficient 

K (U) – Dunnův koeficient 

PAM – Partition around medoid (Rozdělovací kolem medoidu) 

CLARA – Clustering LARge Application (Shluková velká aplikace) 

CLARANS – Clustering Large Application based on RANdomised Search (Shlukování velké 

aplikace na základě randomizovaných vyhledávání) 



 
 

ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques) – Iterační samoorganizující 

analýza dat techniky 

CLASS – Třída 

mi1, mi2 …mik – soubor proměnných 

C – účelová funkce 

dij – je vzdálenost mezi objekty i a j 

Pi – definitní matice 

 Si – kovariační matice  

 ( ) – matice příslušnosti  

  
( )

 – stupně příslušnosti vstupních dat do nalezených shluků   

  
( )

 – středy shluků  
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Úvod  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou shlukovacích metod se zaměřením na 

fuzzy shlukování.    

Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část, kdy teoretická část popisuje 

metody shlukové analýzy. Shluková analýza (nazývaná také jako clusterová analýza) je 

vícerozměrná statistická metoda, která se pouţívá ke klasifikaci objektů. Slouţí k třídění 

jednotek do skupin (shluků) tak, aby si jednotky náleţící do stejné skupiny byly podobnější 

neţ objekty ze skupin různých. Shlukovou analýzu je moţné provádět jak na mnoţině 

objektů, z nichţ kaţdý musí být popsán prostřednictvím stejného souboru znakům, které má 

smysl v dané mnoţině sledovat, tak na mnoţině znaků, které jsou charakterizovány 

prostřednictvím určitého souboru objektů, nositelů těchto znaků.  

V práci je provedena klasifikace jednotlivých hierarchických a nehierarchických 

metod shlukování a jejich stručná charakteristika. Hierarchická metoda shlukování patří mezi 

metody zabývající se vyšetřováním podobnosti vícerozměrných objektů, u nichţ je zaměřeno 

větší mnoţství proměnných a jejich roztřídění do tříd čili shluku. Pouţívá se zejména tam, kde 

objekty projevují přirozenou tendenci se seskupovat. Nehierarchické metody jsou metody, 

které uţivatel na základě svých věcných znalostí určí, které objekty mají být „typickými“ 

představiteli nově vytvořených shluků a systém rozdělí objekty do shluků podle jejich 

euklidovské vzdálenosti od těchto typických objektů. V nehierarchických shlukovačích 

metodách je počet shluků obvykle předem dán, i kdyţ se v průběhu výpočtu můţe měnit. 

Zůstává-li počet shluků zachován, mluvíme pak o nehierarchických metodách s konstantním 

počtem shluků, v opačném případě o nehierarchických metodách s optimalizovaným počtem 

shluků.  

Hlavním cílem této diplomové práce  je  objasnění Gustafson-Kesselova algoritmu 

představující jednu z metod fuzzy shlukování, jehoţ velkou výhodou oproti algoritmu fuzzy 

k-means je elipsoidní tvar výsledného shluku a demonstrace jeho výpočtu  na zjednodušeném 

vzorovém příkladu. 
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1. Data Mining 

 

1.1 Charakteristika 

Pojem „data mining“ neboli „dolování v datech“, jak různě definují autoři. Data 

mining je sloţitý a časově náročný proces. Data mining v průmyslu silně závisí na 

odbornících dolování dat na poskytování řešení. Jednou z nejjednodušších a nejkratších můţe 

být definice: „Data mining je hledání hodnotných informací ve velkých objemech dat.“ O 

něco sloţitěji definuje pojem Fayyad: „Data mining je netriviální proces zjišťování platných, 

neznámých, potenciálně uţitečných a snadno pochopitelných závislostí v datech.“ Přestoţe 

vystihuje nosnou myšlenku pojmu data mining, tak osoba neznalá problematiky si 

pravděpodobně jen těţko dokáţe představit, co se během této činnosti děje, popřípadě proč 

vlastně tato nová vědní disciplína vznikla, kdyţ přitom statistika „dělá to samé“.  

Data mining není ţádná aplikace nebo nástroj. Definic můţeme najít více, ale většinou se 

shodují v tom, ţe jde o „netriviální proces zjišťování platných, neznámých (skrytých), 

potenciálně uţitečných a snadno pochopitelných závislostí v datech“. Ve většině případů ve 

velkém objemu dat. Metody data miningu jsou zaloţeny na statistice, nových poznatcích z 

umělé inteligence či strojového učení. Jedná se o metody netriviální, které však mají společné 

to, ţe se snaţí zjištěné výsledky prezentovat formou co moţná nejpřístupnější koncovému 

uţivateli. Jedná se například o shluky dat s podobnými charakteristikami, rozhodovací stromy 

nebo o jednoduchá pravidla [1, 2]. 

 

1.2 Proč Data Mining vznikl 

Řada firem během posledních desetiletí či let vytvořila a nyní spravuje rozsáhlé 

informační databáze a datové sklady. Velikosti, kterých dosahují, byly ještě před pár lety 

nepředstavitelné. Často tato data nemohou být analyzována pomocí standardních statistických 

metod, protoţe je v nich mnoho chybějících hodnot nebo protoţe hodnoty jsou v 

kvalitativních jednotkách.  

V mnoha případech jsou informace obsaţené v databázích znehodnocené nebo 

nepouţitelné z důvodu nemoţnosti snadného přístupu k nim a jejich snadné analýzy.  

Některé databáze se rozrostly do takových rozměrů, ţe ani systémový administrátor 

vţdy neví, jaká data databáze obsahují či jak relevantní jsou data pro zodpovězení aktuální 
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otázky. Pro organizaci by bylo přínosné, pokud by dokázala z těchto rozsáhlých databází 

„vytěţit“ důleţité informace nebo struktury chování. Tyto skutečnosti vedly k tomu, ţe byl 

data mining, tak jak jej dnes chápeme, vytvořen [1]. 

 

1.3 Využití Data Mining 

Různé metody data miningu mají společný cíl. Najít nějaké závislosti nebo vzory v 

datech. Tyto závislosti se pak typicky pouţívají pro predikci, kdy předpokládáme, ţe pokud se 

data v minulosti chovala podle nějakého vzoru, budou se podle tohoto vzoru chovat i nadále. 

Předpovídat lze jak spojité hodnoty (např.: cena akcií), tak hodnoty diskrétní. Typickým 

příkladem je rozhodování banky, zda přidělit či nepřidělit úvěr na základě dat o novém 

ţadateli (věk, příjem, …). Data mining se pouţívá často ve spojení s CRM. Cenná data o 

uţivatelích lze vhodným způsobem analyzovat a například:  

Klasifikací zákazníků lze vytipovat zákazníky, kteří zareagují na konkrétní kampaň, a 

poslat např. katalog pouze jim, a tím sníţit náklady na kampaň.  

Shlukovou analýzou zjistit skupiny zákazníků, kteří jsou vysoce ziskoví, a zaměřit se 

na získání zákazníků s podobným profilem.  

Dalším typickým příkladem pouţití data miningu je analýza nákupního košíku, ať jiţ v 

retailu, nebo v nějakém e-shopu, kdy na základě zjištění, ţe „70% uţivatelů, kteří si koupili 

pivo, si koupilo i tyčinky,“ lze optimalizovat rozloţení zboţí v regálech či nabízet 

odpovídající zboţí na www.  

Pro případy, kdy jakékoliv pokusy o resuscitaci dat selţou, pouţíváme unikátní 

metodu obnovy dat nezávislou na pouţitém operačním či souborovém systému. Pomocí Data 

Miningu lze získat data i z médií s velkou mírou fyzikálního poškození či s například zcela 

smazaným souborovým systémem. Jediným předpokladem úspěšného výsledku je tedy 

obnovitelnost alespoň části dat na hardwarové úrovni [1]. 
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1.4 Jak Data Mining funguje 

Data Mining je zaloţen na znalosti vnitřní struktury typu souboru, který hledáme. 

Většina pouţívaných formátů obsahuje definovatelné souvztaţnosti, které více či méně 

spolehlivě informují o typu souboru a někdy i o dalších vlastnostech, jako např. délka 

souboru, datum vytvoření / uloţení, atd. Při aplikaci metody Data Mining pak zkoumáme 

postupně kaţdý sektor na disku a snaţíme se najít shodu s částí struktury, pouţívané u 

hledaného typu dokumentu. 

Jak přesně je data mining schopen říct důleţité věci, které jste nevěděli nebo co se 

bude dít dál? Technika, která se pouţívá k provedení těchto výkonů (v dolování dat) se 

nazývá modelování. Modeling je prostě akt vytvoření modelu v jedné situaci, kdy znáte 

odpověď a pak aplikujete na jiné situace. Například, pokud jste hledali potopené španělské 

galeony na volném moři první věc, kterou můţete udělat, je zkoumat časy, kdy byl španělský 

poklad nalezen ostatními v minulosti. Můţete mít na vědomí, ţe tyto lodě bývají část 

nalezeny u pobřeţí Bermud. A ţe existují určité charakteristiky na oceánských proudech a 

některé trasy, které by byly vzaty na lodi v té době. Berete na vědomí, tyto podobnosti a 

pomocí něj vytvoříte model, který obsahuje vlastnosti, které jsou společně pro umístění těchto 

potopených pokladů. Pokud máte dobrý model, najdeme svůj poklad [1, 2]. 
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2. Shluková analýza 

 Shluková analýza (termín poprvé pouţil R. C. Tryon v roce 1939), někdy téţ 

označována jako clusterová (cluster analysis), patří stejně jako analýza faktorová do skupiny 

metod vícerozměrné analýzy. Souhrnně označuje řadu výpočetních technik a postupů, jejichţ 

účelem je nalezení skupin podobných prvků. Rozčlenění rozsáhlého datového souboru na 

několik relativně homogenních podsouborů (tzv. shluků či clusterů) by mělo proběhnout tak, 

aby byly jednotky či objekty v jednom shluku co nejvíce „podobné“ a naopak jednotky či 

objekty zařazené do jiného shluku „podobné“ co nejméně. Primárním cílem shlukové analýzy 

je tedy odhalit strukturu sledovaného datového souboru a umoţnit tak jeho snadnější 

interpretaci, klasifikaci či také vizualizaci například v podobě kartogramů. Lze shlukovat 

ţivočichy či rostliny, stejně jako textové dokumenty či webové stránky [3, 4].  

 Základními výchozími předpoklady shlukové analýzy jsou vzájemná nezávislost a 

stejná významnost vstupních proměnných a nezávislost čísel na jednotkách měření, tedy 

jejich bezrozměrnost. Výsledky analýzy závisí na volbě proměnných, zvolené míře 

vzdálenosti mezi objekty a shluky (Obr. 1) na zvoleném algoritmu výpočtu její aplikace je 

vhodná zejména tam, kde objekty projevují přirozenou tendenci se seskupovat. Grafickou 

podobou výsledků popsané metody je tzv. dendrogram [3].  

Shlukovou analýzu je moţné provádět jednak pro mnoţinu objektů, z nichţ kaţdý 

musí být popsán prostřednictvím stejného souboru proměnných (tzv. Q-technika shlukování), 

tak pro mnoţinu proměnných, jeţ jsou charakterizovány prostřednictvím určitého souboru 

objektů, nositelů těchto znaků  (tzv. R-technika shlukování). Metody shlukové analýzy je 

moţné dále dělit podle nejrůznějších kritérií. Dle průběhu shlukování se postupy dělí na 

hierarchické a nehierarchické, ty následně na aglomerativní a divizní [3].  

 

Obr. 1 Objekty ve shlucích 
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3. Metriky/Vzdálenost 

Vztahy mezi objekty lze vyjádřit pomocí metrik vzdálenosti. Jejich společnou 

vlastností je, ţe maximální hodnotu dosahují dva objekty, které jsou nejvíce odlišné a objekty 

identické mají vzdálenost nulovou. Vzdálenost budeme dále označovat symbolem D. 

 

Metriky (metrics) musí splňovat následující kritéria: 

- kdy jsou objekty shodné, jejich vzdálenost je 0. Kdyţ a = b, tak D (a,b) = 0; 

- kdyţ objekty nejsou shodné, jejich vzdálenost je kladné číslo. Kdyţ a ≠ b, tak D (a,b) 

> 0; 

- platí symetrie, vzdálenost objektu a od b je stejná jako vzdálenost objektu b od a. D 

(a,b) = D (b,a); 

- platí trojúhelníková nerovnost, tj. součet dvou stran trojúhelníka je vţdy roven nebo 

větší neţ strana třetí D (a,b) + D (b,c) ≥ D (a,c) [5]. 

 

3.1 Základní metriky vzdálenosti 

 

Euklidovská metrika (Euclidean distance) 

Jde o nejpouţívanější míru vzdálenosti. Je zaloţena na Pythagorově větě. Metoda je 

citlivá na rozdílný rozsah hodnot vstupujících proměnných (vhodným řešením můţe být 

standardizace) a problém dvou nul. Nemá horní hranici hodnot. Obr. 2 znázorňuje 

euklidovskou vzdálenost dvou objektů v prostoru dvou proměnných. 

 

   (     )  √∑ (       )
 
  

       (1) 

kde y1 a y2 označují souřadnice vektorů x1 a x2. 
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Obr. 2 Výpočet Euklidovské vzdálenosti mezi objekty x1 a x2. 

 

Jako další měřítko se také pouţívá čtverec této vzdálenosti. Jeho nevýhodou jsou 

semimetrické vlastnosti [5]. 

 

Mahalanobisova metrika 

Jde o obecné měřítko vzdálenosti beroucí v úvahu korelaci mezi proměnnými a je 

nezávislá na rozsahu hodnot proměnných. Respektuje rozdílného variabilitu a také korelační 

strukturu v datech. Počítá vzdálenost mezi objekty v systému souřadnic, jehoţ osy nemusí být 

na sebe kolmé. V praxi se pouţívá pro zjištění vzdálenosti mezi skupinami objektů. Jsou dány 

dvě skupiny objektů w1 a w2 o n1 a n2 počtů objektů a popsané p parametry: 

 

  
 (     )     ̅̅ ̅̅  

      ̅̅ ̅̅ ̅       (2) 

 

kde V12 je vektor rozdílů mezi průměry p proměnných ve dvou skupinách objektů. V je 

váţená disperzní matice (matice kovariancí proměnných) uvnitř skupin objektů.  

 

  
 

       
,(    )   (    )  -      (3) 

 

 kde V1 a V2 jsou disperzní matice jednotlivých skupin. Vektor d12 měří rozdíl mezi 

p- rozměrnými průměry skupin v p-rozměrném prostoru a V vkládá do rovnice kovarianci 

mezi proměnnými [5].  



- 8 - 

Minkowského metrika (Minkowski´s metric) 

Je obecnou formou výpočtu vzdálenosti. Zahrnuje v sobě několik metrik jako speciální 

případy. Podle zadaného koeficientu můţe odpovídat např. euklidovské nebo Manhattanské 

metrice. Se stoupajícím koeficientem umocňování stoupá významnost větších rozdílů. 

Existuje ještě obecnější forma, kdy je koeficient umocňování a odmocňování zadáván zvlášť. 

 

  (     )  [∑|       |
 

 

   

]

 
 

  

(4) 

 

Kde λ je celé číslo. V případě, ţe λ = 2, jde o euklidovskou vzdálenost. V ekologii se 

nepouţívá číslo λ větší neţ 2, protoţe mocniny větší neţ 2 dávají příliš velkou důleţitost 

největší odchylce |y1j-y2j| [5]. 

 

Manhattanská metrika (Manhattan metric, city-bloc metric) 

Základní forma Minkowského metriky, při λ = 1 je známá jako Manhattanská 

vzdálenost. Jde vlastně o součet rozdílů jednotlivých proměnných, které objekty popisují [5].  

 

  (     )  ∑|       |

 

   

 

(5) 
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Canberrská metrika (Canberra metric) 

Varianta Manhattanské vzdálenosti pouţívaná v ekologických studiích. Před výpočtem 

musí být odstraněny dvojité nuly a metrika jimi tedy není ovlivněna. Zajímavé je, ţe stejný 

rozdíl mezi početnými druhy ovlivňuje tuto vzdálenost méně neţ ten stejný rozdíl mezi druhy 

vzácnějšími. Ani tato vzdálenost nemá horní hranici [5]. 

 

   (     )  ∑(
|       |

(       )
)

 

   

 

(6) 

. 

Příklad výpočtů metriky/vzdálenosti 

Jsou zadány tři objekty charakterizovány dvěma proměnnými. Příslušné vektory jsou 

následující: x1 = [1 1], x2 = [4 4] a x3 = [1 4]. Určíme například vzdálenost mezi bodem x1 a 

x3. 

 

Výpočty vzdálenosti: 

 

Čtvercová euklidovská vzdálenost:   
  (x1, x3) = (   )   (   )      

 

Euklidovská vzdálenost: pe (x1, x3) = √(   )  (   )   √         

 

Manhattanská vzdálenost: pcb (x1, x3) = |4 – 1| + |4 – 1| = 6  

 

Čebyšova vzdálenost: pch (x1, x3) =    *|   |  |   |+     *   +    

 

Canberrova vzdálenost: pc (x1, x3) = 
   

| | | |
 

   

| | | |
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Mahalanobisova vzdálenost 

Jde o obecné měřítko vzdálenosti beroucí v úvahu korelaci mezi proměnnými a je 

nezávislá na rozsahu hodnot proměnných. Respektuje rozdílnou variabilitu a také korelační 

strukturu v datech. Počítá vzdálenost mezi objekty v systému souřadnic, jehoţ osy nemusí být 

na sebe kolmé. V praxi se pouţívá pro zjištění vzdálenosti mezi skupinami objektů. Jsou dány 

dvě skupiny objektů w1 a w2 o n1 a n2 objektů a popsané p parametry. 

Pro výpočet Mahalanobisovy vzdálenosti se vyuţívají všechny předchozí body. Prvním 

výpočetním krokem je kovariační matice, která má na diagonále výběrové rozptyly a mimo 

diagonálu výběrovou kovariací [5]. 

 

  (
   
    

    
   

) 

 

Pro výpočet této matice se musí určit průměry jednotlivých proměnných: 

 

 ̅  (     )      

 ̅  (     )      

 

Výpočet matice: 

 

    
 

   
∑ (    ̅)

 
 

   
 

 

Výpočet osy x 

 

    
 

   
((   )  (   )  (   ) ) 

      

 

Výpočet osy y 

 

    
 

   
∑ (    ̅)
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((   )  (   )  (   ) ) 

      

 

Prvky mimo diagonálu: 

 

    
 

   
∑ (    ̅)(    ̅)

 

   
 

 

  .
  
  

/ 

 

     .
    
     

/ 

 

Výpočet:   (     )  √(     ) .
    
     

/ (     )  √    

 

Mahalanobisova vzdálenost bodů   (     ) = 2,02 
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4. Hierarchické postupy 

 

4.1 Charakteristika metody 

Jedná se o posloupnost rozkladů, kdy na jedné straně máme shluk obsahující všechny 

objekty a na straně druhé jednoprvkové shluky. Pouţitelné spíše pro nalezení struktury, neţ 

pro vyhledávání nových vzorů. 

Tyto metody můţeme rozdělit na aglomerativní (vychází ze stavu, v němţ je kaţdý 

objekt samostatným shlukem a postupně se po dvojicích spojují shluky od nejvíce k nejméně 

podobným, aţ jde výsledkem jeden shluk) a divizní (je zaloţen na předpokladu, ţe na začátku 

všechny objekty tvoří jeden shluk a ten je postupně rozdělován aţ do stavu, v němţ je kaţdý 

objekt samostatným shlukem). 

 

Shlukování touto metodou se dá znázornit pomocí binárního stromu „dendrogramu“. 

Jednotlivé uzly jsou shluky. (Obr. 3) popisuje - vodorovné úrovně stromu jsou v následujícím 

grafu stupně rozkladů shluků. Svislý směr udává vzdálenost mezi shluky [4].  

 

Obr. 3 Ukázka dendrogramu (stromu) pěti objektů. Strom lze zobrazit horizontálně (a) i 

vertikálně (b). 
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4.1.1 Hierarchické aglomerativní shlukování  

Aglomerativní shluková analýza pracuje se samostatnými objekty, které jsou 

shlukovány do větších shluků. V mnohých vědních disciplínách jsou aglomerativní techniky 

pouţívány častěji neţ divizivní metody. Existuje mnoho aglomerativních metod, přičemţ 

kaţdá z nich vyuţívá jiný pohled na data.  

Základním krokem tohoto shlukování je výpočet podobností/vzdáleností mezi všemi 

dvojicemi objektů, tj. vytvoření asociační matice. V různých etapách algoritmu posuzujeme 

podobnost/vzdálenost dvou objektů, podobnost/vzdálenost objektu a shluku a 

podobnost/vzdálenost dvou shluků. Způsob výpočtu podobnosti/vzdálenosti zásadním 

způsobem ovlivňuje výsledek shlukování.  

V předchozí kapitole jsou uvedeny různé míry podobnosti a metriky vzdálenosti. 

Většinou poţadujeme, aby podobnost nabývala hodnot od nuly pro maximální rozdílnost po 

jedničku pro totoţnost. Často se však z praktických důvodů pouţívají různé míry vzdálenosti, 

tentýţ jev je tedy měřen v opačném směru. Nevyplývají z toho ţádné problémy; ostatně 

kaţdou míru vzdálenosti D (D ≥ 0) lze převést na míru podobnosti S, 0 ≤ S ≤ 1, např. S = e-D 

a naopak [5].  

 

Vzdálenost mezi shluky (aglomerativní metody)  

Všechny aglomerativní metody jsou zaloţeny na shlukování jednotlivých objektů nebo 

shluků do větších skupin. Skupiny, které jsou si nejvíc podobné, jsou sloučeny. Definice 

vzdálenosti mezi shluky se u jednotlivých metod liší. Metody se navzájem liší chápáním této 

vzdálenosti (Obr. 4) [5]. 

 

Obr. 4 Vnímání vzdálenosti při metodě nejbliţšího a nejvzdálenějšího souseda 
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4.1.2 Hierarchické divizivní shlukování  

Divizivní metody pracují ze začátku se všemi objekty jako s jednou skupinou. 

Nejdříve je tato skupina rozdělena do dvou menších skupin. Dělení podskupin pokračuje dále, 

dokud není splněno kritérium, které ukončí analýzu (např. předem definovaný počet kroků, 

případně rozklad na samostatné objekty). Principem tohoto způsobu shlukování je, ţe větší 

rozdíly pře-trvávají nad méně důleţitými rozdíly: celková struktura shluku determinuje 

podskupiny.  

Divizní hierarchický postup můţeme tedy formalizovat následovně: vycházíme od 

jediné-ho shluku S
(1)

, a v kaţdém kroku jeden ze shluků rozštěpíme na dva, takţe na konci 

procesu do-stáváme rozklad S
(n)

 (Obr. 5) [5]. 

Divizní metody mohou být  

• monotetické – dělení souboru probíhá podle jediné proměnné;  

• polytetické – dělení probíhá podle komplexní charakteristiky získané na základě všech 

proměnných v rámci souboru.  

 

 

 

Obr. 5 Princip divizního shlukování 

 

Divizní metody jsou často pouţívány v ekologii, konkrétně ke klasifikaci biologických 

společenstev. Jejich výhody jsou následující:  

• divizní metody jsou vhodné pro objemné datové soubory;  

• ke kaţdému dělení je připojeno kritérium, podle kterého dělení proběhlo [5].  
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Dendrogram 

Dendrogram je diagram shluku nebo vývojový strom, který se objeví pouze v případě 

zadání hodnot původních proměnných a nikoli maticí vzdáleností. Výsledkem je zobrazení 

hodnot ve dvojrozměrném prostoru kde osy tvoří zadané proměnné. Objeví se také 

„obkrouţení“ objektu v jednotlivých shlucích [6]. 

 

Dendrogram podobnosti objektu 

Je standardní výstup hierarchických shlukovacích metod, ze kterého je patrná struktura 

objektu ve shlucích [6]. 

 

Dendrogram podobnosti proměnných 

Odhaluje nejčastěji dvojice či trojice (obecné m-tice) proměnných, které jsou si velmi 

podobné a silně spolu korelují. Odhaluje proměnné, které jsou ve společném shluku, které 

jsou si tím pádem značně podobné a které jsou také vzájemně nahraditelné. To má značný 

význam při plánování experimentu a respektování úsporných ekonomických kritérií. Některé 

vlastnosti (či proměnné) není třeba vůbec měřit, protoţe jsou snadno nahraditelné jinými a 

nepřispívají do celku velkou vypovídací schopností [6]. 

 

Míra věrohodnosti 

Dendrogram lze sestrojit celou řadou technik. Prvním kritériem věrohodnosti čili 

těsnosti proloţení při volbě „nejlepšího dendrogramu“, jeţ nejlépe odpovídá struktuře objektu 

a proměnných mezi objekty kofenetický korelační koeficient CC. Je to Pearsonův korelační 

koeficient mezi skutečnou a predikovanou vzdáleností, zaloţenou na dendrogramu. Je-li tato 

hodnota větší neţ 0,75, je obvykle nulová hypotéza o dané struktuře zamítnuta. Hodnota 0,9 

svědčí, ţe dendrogram vůbec neodpovídá skutečné struktuře dat. 
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Druhým kritériem těsnosti proloţení je kritérium delta Δ, které měří stupeň přetvoření, 

distorze spíše neţ stupeň podobnosti. Kritérium delta je definované vztahem: 

 

   [
∑ |        |

    
   

∑ (    )
    

   

]

 

 

(7) 

 

Kde A = 0,5 nebo 1 a d*ij je vzdálenost získaná z dendrogramu. Hodnoty delta blízké 

nule jsou ţádoucí. Mnoho autorů ukázalo, ţe metoda průměrová vede obvykle k nejlepšímu 

dendrogramu [6]. 

 

Postup shlukové analýzy 

 

1. Volba vstupní databáze: zadává se typ dat (a) proměnných (sloupců) analyzovaných 

objektu (řádků), (b) sloupců matice vzdálenosti, (c) sloupců korelační matice.  

2. Volba druhu veličin: zadává se typ uţitých veličin v datech, která mohou být (a) 

intervalová, (b) ordinální, (c) nominální, (d) symetrická binární, (e) asymetrická 

binární, (f) poměrová.  

3. Název objektů: zadání pojmenování či jmen jednotlivých objektů, umístěných v 

řádcích, které se mohou objevit v dendrogramu místo indexů (pořadových čísel) 

objektů.  

4. Typ shlukovací techniky: volba metody z moţností: jednoduchá průměrová (Average), 

skupinového průměru, centroidní (Centroid), nejbliţšího souseda (Single, Nearest), 

nejvzdálenějšího souseda (Complete, Furthest), mediánová (Medián), Wardova, a 

flexibilní.  

5. Volí se druh užité vzdálenosti: vzdálenosti mohou být Euklidova metrika čili 

geometrická vzdálenost, Hammingova metrika čili Manhattanská vzdálenost, 

zobecněná Minkowského metrika a Mahalanobisova metrika. 
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6. Postup linkování a zařazení do shluků: tabelární výpočet vzdáleností (nebo 

podobností) mezi objekty a shluky a postupné vytváření dendrogramu. Postupy jsou 

(1) metodou hierarchického shlukování, (2) shlukování metodou nejbliţších středu, (3) 

shlukování metodou středu-medoidu, a (4) metodou fuzzy shlukování.  

7. Výpočet skutečných a predikovaných vzdáleností v dendrogramu: jsou porovnány 

skutečné vzdálenosti mezi objekty a vypočtené vzdálenosti (predikované) v 

dendrogramu, jejich rozdíl a konečné i procentuální vyjádření tohoto rozdílů.  

8. Hledání nejlepší techniky tvorby dendrogramu: dle bodu 4. a 5. lze kombinovat radu 

technik k sestrojení optimálního dendrogramu. Rozhodčím kritériem věrohodnosti 

jsou především kofenetický korelační koeficient CC, obě míry těsnosti proloţení delta 

ale také další kritéria: mezi shluková suma čtverců WSSk , procento variace PVk , 

silueta s, průměrná silueta SC, Wilkova statistika λ, rozdělovací koeficienty Dunnův 

D(U) a Kaufmanův F(U).  

9. Vysvětlení nejlepšího dendrogramu podobností objektů: interpretace optimálního 

dendrogramu podobnosti jednotlivých objektů je prvním a nejdůleţitějším cílem 

shlukové analýzy.  

10. Vysvětlení nejlepšího dendrogramu podobností proměnných: interpretace optimálního 

dendrogramu podobnosti jednotlivých proměnných odhalí souvislosti ve struktuře 

objektů analyzované databáze a je druhým důleţitým cílem shlukové analýzy [6]. 

 

Nevýhodou hierarchického shlukování je, ţe se v kaţdém kroku snaţí dosáhnout pouze 

lokálně nejlepšího řešení a nebere se ohled na další postup. Při aglomerativním shlukování jiţ 

jednou spojené shluky nejde rozdělit a naopak při divizním rozdělené shluky nejde v dalších 

krocích znovu spojit a tím případně vlastnosti rozkladu vylepšit. 

 

4.2 Metoda nejbližšího souseda (Simple linkage) 

Jedná se o metodu, jeţ vytvoří shluk z objektů, nebo shluků, které mají mezi sebou 

nejmenší vzdálenost v porovnání s ostatními tříděnými objekty nebo shluky. Vzdálenost mezi 

shluky počítá tak, ţe vezme nejmenší ze vzdáleností kaţdých dvou objektů z dvou různých 

shluků viz (Obr. 6). Výsledné shluky nemají sférický charakter. Nevýhodou této metody je, ţe 
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pokud existují objekty se stejnou vzdáleností od jiţ existujících shluků, tak můţe dojít ke 

zřetězení. A pokud jsou objekty na krajích řetězce nepodobné, můţe dojít k vytvoření 

špatného závěru. Také můţe dojít k předčasnému sloučení dvou dobře rozlišitelných shluků, 

jejichţ hranice se v nějakém místě přiblíţí. Touto metodou je moţné třídit i neeliptické 

shluky. Metoda je vhodná pro podlouhlé shluky, na druhou stranu se příliš nehodí pro 

kompaktní shluky přibliţně stejné velikosti [5]. 

 

Obr. 6 Vzdálenost u metody nejbliţšího souseda a ukázka dendrogramu vzniklého touto 

metodou. 

 

4.3 Metoda nevzdálenějšího souseda (Complete linkage) 

Tato metoda slučuje do jednoho shluku objekty, nebo shluky, které jsou v rámci 

tříděné mnoţiny dat nejdále od sebe. To znamená, ţe za vzdálenost dvou shluků bere největší 

moţnou vzdálenost ze vzdáleností kaţdých dvou objektů z dvou různých shluků (Obr.  7). Z 

takto vypočítaných vzdáleností pak vybere nejkratší a spojí odpovídající objekty. Vytváří 

těsné shluky přibliţně stejné velikosti. Má tendenci tvořit sférické shluky. Zabraňuje vzniku 

zřetězených shluků [5]. 

 

Obr. 7 Vzdálenost u metody nejvzdálenějšího souseda a ukázka vzniklého dendrogramu touto 

metodou. 
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4.4 Metoda centroidní (Centroid linkage) 

Pro spočítání nepodobnosti objektů se v této metodě vyuţívá euklidovská metrika, v 

které se změří vzdálenosti těţišť shluků nebo objektů (Obr. 8).  Následně dojde ke sloučení 

shluků, které mají nejmenší vzdálenost mezi těţišti [5]. 

 

Obr. 8 Vzdálenost u centroidní metody a ukázka dendrogramu vzniklého touto metodou. 

 

 

 

4.5 Metoda průměrné vazby (Average linkage) 

Podobnost dvou hluků se počítá jako průměr vzdáleností mezi kaţdými dvěma objekty 

patřícími do dvou různých shluků (Obr. 9). Nejpodobnější jsou shluky s nejmenší průměrnou 

vzdáleností. Výsledný dendrogram je podobný stromu vytvořeném při pouţití metody 

nejbliţšího souseda, s tím rozdílem, ţe spojení je provedeno ve větších vzdálenostech. Tato 

metoda není příliš citlivá na statistické odchylky v datech. Pokud jsou objekty rozloţené dle 

určitého pravděpodobnostního rozloţení, tak přidání dalších objektů nenaruší výsledek. Je 

méně náchylná k nejednoznačnosti výsledků, protoţe průměrná vzdálenost objektů bývá 

jedinečná [5]. 

 

Obr. 9 Vzdálenost u metody průměrné vazby. 
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4.6 Mediánova metoda (Unweighted group average) 

Tato metoda má odstranit nedostatek centroidní metody a sice odstraňuje přiřazování 

různé váhy shlukům, podle jejich velikosti. Podobnost dvou shluků se určí ze vzdálenosti 

mediánů dvou shluků (Obr. 10) [5]. 

 

Obr. 10 Vzdálenost u mediánové metody. 

 

4.7 Wardova metoda 

Metoda zaloţena na ztrátě informací, která vzniká při shlukování. Kritériem pro 

shlukování je celkový součet druhých mocnin odchylek kaţdého objektu od těţiště shluku, do 

kterého náleţí (Obr. 11). Wardova metoda se hodí pro práci s objekty, které mají stejný 

rozměr proměnných [5]. 

 

Obr. 11 Vzdálenost u Wardovy metody a ukázka dendrogramu vzniklého Wardovou metodou. 
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5. Nehierarchické metody shlukování 

 

5.1 Charakteristika metody 

Nevytvářejí hierarchickou strukturu, rozkládají danou mnoţinu do podmnoţin dle 

předem daného kritéria. První rozklad na podmnoţiny se dále nedělí. Upravuje se tak, aby se 

optimalizovala vzájemná vzdálenost a odlišnost shluků a aby objekty v nich byly rovnoměrně 

rozloţené. Nalezení nejlepšího rozkladu vyzkoušením všech moţných uspořádání shluků je 

většinou neproveditelné. Proto většina metod začíná s nějakým předem daným rozkladem, 

který dále upravuje a hledá optimální rozklad. Optimálního rozkladu dosáhneme, pokud 

nabude funkcionál kvality rozkladu své extrémní hodnoty. Nevýhodou je, ţe metody většinou 

končí pouze s lokálně optimalizovaným rozkladem. 

 

            Kritéria kvality rozkladu jsou pro kaţdý případ jiné a liší se na základě cílů, kterých 

má shlukování dosáhnout a na základě struktury analyzovaných dat. Pouţívá se například 

součet kvadrátů odchylek objektů od těţišť příslušných shluků, nebo funkcionálu spočítaného 

z vnitroshlukového rozptylu. Nebo můţe funkcionál kvality rozkladu udávat některou z 

následujících hodnot, nebo jejich kombinace: 

1. podobnosti objektů ve shluku, 

2. míry separace shluků, 

3. rovnoměrnost rozloţení objektů uvnitř shluku, 

4. rovnoměrnost rozloţení objektů do shluků. 

Nehierarchické metody dále dělíme na:  

 Optimalizační metody, které hledají nejlepší rozklad přeřazováním objektů ze shluku 

do shluku, čímţ minimalizují nebo maximalizují nějaké kritérium rozkladu.  

 Analýzy modů, jeţ berou shluky jako místa s větší koncentrací objektů v n-rozměrném 

prostoru proměnných. 

Před započetím samotné analýzy je nutné najít optimální počet shluků. Dle toho, 

dělíme nehierarchické metody na metody s pevně daným počtem shluků a na metody měnící 
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počet shluků za běhu. U metod s konstantním počtem shluků se třídění provede několikrát pro 

různý počet shluků a z výsledku se vybere nejlepší. 

K určení optimálního počtu shluků, před samotnou analýzou se vyuţívá různých 

indexů vypočtených na základě proměnlivého faktoru K. Je to například Calinski-Harabascův 

index, C index, nebo Goodman-Kruskal [4]. 

Dále je nutné určit počáteční rozklad. K tomu se nejčastěji pouţívají následující dva postupy: 

 Rozklad je vytvořen buď náhodným přiřazením objektů shlukům, nebo se vyuţije 

nějaké rychlé hierarchické metody. Pak se kaţdý jednotlivý objekt přiřadí postupně do 

všech shluků a spočítá se hodnota funkcionálu. Vybere se to uspořádání, ve kterém je 

hodnota funkcionálu kvality nejlepší. Algoritmus končí, kdyţ uţ se kvalita nelepší. 

 Vytváření vzorových mnoţin, nebo vzorových bodů. Na začátku se opět nějakým 

způsobem vytvoří počáteční rozklad, pak se dle určitého kritéria vybere z; kaţdého 

shluku vzorová mnoţina objektů. Dále se vypočítá vzdálenost všech objektů k 

příslušným vzorům a přiřadí se nejbliţším. Znovu se vypočítají vzory. Tento postup se 

opakuje, dokud po sobě jdoucí rozklady nejsou stejné. 

 

5. 1 Metody s konstantním počtem shluků  

5.1.1 Forgyova a Janceyova metoda 

Obě metody vyuţívají vzorových bodů, jimiţ jsou těţiště shluků. Kaţdý objekt pak 

patří do shluku, jehoţ vzorovému bodu je nejblíţe. Algoritmy metod jsou zaloţené na střídání 

dvou kroků a končí v případě, ţe se najde stabilní rozklad, který se dále nemění. V prvním 

kroku se přiřadí všechny objekty vzorovému bodu, kterému jsou nejpodobnější. V druhém 

kroku dojde k přepočítání souřadnic vzorových bodů. Právě ve způsobu výpočtu vzorových 

bodů se tyto dvě metody liší.  

Forgyova metoda bere jako vzorové body těţiště jednotlivých shluků bodů. Janceyova 

umísťuje vzorové body do bodů souměrně sdruţených s předcházejícími typickými body přes 

souřadnice nového těţiště skupiny. 
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Obě metody pak začínají zadáním, nebo vytvořením typických bodů, nebo rozkladem 

na k shluků. Pokračujeme buď výpočtem vzorových bodů, nebo v opačném případě 

přiřazením objektů do shluků se vzorovými body, k nimţ mají nejblíţe. Vznikne nový 

rozklad, ve kterém se znovu vypočtou vzorové body. Tak se postupuje dál, dokud dvě po sobě 

jdoucí iterace nemají stejné rozloţení prvků. 

Metody lokálně minimalizují funkcionál součtu čtverců chyb. Nevýhodou je závislost 

výsledků metod na počáteční volbě vzorových bodů, nebo rozkladu. Jednotlivé výsledky se 

dle některých zdrojů liší v průměru o 7 %. V závislosti na počáteční volbě bodů, můţe také 

dojít k situaci, kdy všechny objekty jsou přesunuty jinam. Tento shluk je pak zbytečný, 

protoţe je prázdný a výsledek nemusí být optimální. Janceyova metoda by měla rychleji 

konvergovat k výsledku [4]. 

 

5.1.2 MacQueenova metoda (K-means) 

Tato metoda pouţívá jako vzorové body těţiště shluků. Na začátku je opět nutné 

vybrat z počátečních vzorových bodů. Body lez vybrat náhodně ze vstupní mnoţiny objektů. 

Následně se berou jednotlivé objekty a přiřazují se k nejbliţším vzorovým bodům. Po kaţdém 

přiřazení se znovu přepočítají těţiště zvětšených shluků. Po přiřazení všech bodů jsou 

stávající těţiště výsledné vzorové body, přiřazování a přepočítání těţišť se provede znovu. 

Konvergentní varianta MacQueenovi K-means metody začíná stejně. Vzorové body 

jsou opět těţiště shluků. Nejprve se zadá nebo odvodí prvních k vzorových bodů a po jednom 

se přiřazují objekty do shluků, jejichţ vzorové body jsou nejblíţe. Pokaţdé se znovu spočítají 

těţiště zmenšených i zvětšených shluků. Po přiřazení všech objektů se začíná opět od prvního 

a po jednom se objekty přiřazují a přepočítávají těţiště, dokud se nedosáhne stabilního 

rozkladu. 

Jednotlivé kroky algoritmu: 

1. Vyber počet shluků k, vygeneruj nebo zadej těţiště shluků. 

2. Pro kaţdý objekt vyber shluk, jehoţ těţiště je nejblíţe, a pokud se vybraný shluk 

nerovná původnímu shluku, přemísti do něj objekt a přepočítej těţiště. 

3. Pokud nedošlo ke změně ţádného shluku, skonči, jinak pokračuj krokem 2. 
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Jednotlivé verze K-means se většinou liší pouze ve způsobu, jakým je algoritmus 

inicializován. Nejčastěji se pouţívá strategií Forgy, MacQueen, Kaufman nebo Random. Pro 

euklidovskou vzdálenost vychází ze srovnání nejlépe Kaufmanova strategie. Výhodou je 

jednoduchost a rychlost, dá se pouţívat na velké mnoţství dat. V konečném počtu kroků 

konverguje k nějakému řešení, těch ovšem můţe být více.  

Nevýhodou je, ţe výsledky jsou opět ovlivněny výběrem počátečních shluků, a 

protoţe po přiřazení bodu dochází k okamţitému přepočítání těţiště, je výsledek také 

ovlivněn původním pořadím objektů. Funkcionál součtu čtverců chyb je opět minimalizován 

pouze lokálně. K-means není vhodné pouţit, pokud ve výsledku očekáváme překrývající se 

shluky. Přítomnost izolovaných objektů leţících mimo ostatní má velký negativní vliv na 

výsledek [4]. 

 

5.1.3 Fuzzy C-means 

Ve fuzzy shlukování se pro kaţdý bod počítá, s jakou pravděpodobností patří do 

jakého shluku. Takţe body na okraji shluku mají menší stupeň příslušnosti neţ body v centru 

shluku a tím je dobře popsáno rozloţení objektů ve shlucích. Objekt tak můţe patřit do více 

shluků zároveň. Dají se lépe identifikovat objekty, které se nedají přiřadit do ţádného shluku. 

Vytvoření shluků na základě pravděpodobnosti příslušnosti objektů je také jednodušší. V 

případě, ţe kaţdý objekt má pravděpodobnost příslušnosti k nějakému shluku rovnou jedné a 

k ostatním nulovou, pak je výsledkem pevné shlukování. Naopak jednotlivé shluky jsou 

neurčitelné, pokud se stupeň příslušnosti kaţdého objektu k libovolnému shluku rovná 

převrácené hodnotě počtu shluků. 

Součet koeficientů příslušnosti jednotlivých objektů ke všem shlukům je 1.  

Fuzzy algoritmus: 

1. Vyber počet shluků. 

2. Náhodně přiřaď kaţdému bodu koeficient příslušnosti.  

3. Opakuj následující kroky, dokud změna koeficientu příslušnosti není menší, neţ 

nějaký daný práh citlivosti a pak skonči.  

a. Spočítej střed kaţdého shluku. 
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b. Pro kaţdý bod spočítej pravděpodobnost příslušnosti k určitému shluku. 

Algoritmus minimalizuje rozdíly uvnitř shluku, ale stejně jako u K-means algoritmu se 

jedná o lokální minima a výsledek závisí na zvolených mírách příslušnosti. 

Expectation-maximization algoritmus je více statisticky formalizovaná metoda, která 

obsahuje částečné členství ve shlucích. 

 Má lepší konvergenční vlastnosti a je upřednostňovaný před fuzzy-c-means [4, 7].  

 

5.1.4 Metoda PAM (Partition around medoid) 

Tato metoda se pouţívá v případech, kdy je nutné z analyzovaných dat získat 

reprezentativní objekty přestavující jednotlivé shluky. To je uţitečné při následné prezentaci 

výsledků shlukování. Reprezentativní objekty jsou nazvané medoidy. Základem PAM metody 

je identifikace jednoho reprezentativního objektu medoidu pro kaţdý z k shluků. Počet shluků 

k bývá opět zvolen na začátku. Medoidy jsou vybrány tak aby měl kaţdý objekt k medoidu 

uvnitř svého shluku minimální vzdálenost. Objekty jsou přiřazeny do toho shluku, jehoţ 

medoidu jsou nejblíţe. Algoritmus má dvě základní fáze. V prvním je vybráno k-

 reprezentativních bodů z matice dat. První bod má nejblíţe ke všem bodů, je to tedy střed 

všech dat, další se vybírají tak, aby vzdálenost k ostatním objektům byla minimální. V druhé 

fázi se snaţíme vylepšit rozklad, zkoumá se alternativní rozloţení k bodu, zařazují se dosud 

nezařazené body. V porovnání s metodou K-means je tato metoda robustnější, nevadí 

výstřední hodnoty a šum v datech. Ale pracuje efektivně pouze pro malé mnoţiny dat [4].  

 

5.1.5 Metoda CLARA (Clustering LARge Application) 

Metoda vycházející z PAM algoritmu. Je upravená tak, aby mohla shlukovat větší 

mnoţství dat neţ metoda PAM. Při třídění touto metodou se nejprve náhodně vybere vzorek 

ze zpracovaných dat, z něj se vytvoří k shluků a následně se do nich zařadí zbytek objektů. 

Toto se provede několikrát a vybere se nejlepší výsledek. Pokud je mnoţství zpracovávaných 

dat o hodně větších neţ shlukovaný vzorek, pak CLARA nedosahuje dobrého výsledku [4]. 
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5.1.6 Metoda CLARANS (Clustering Large Application based on RANdomised Search) 

Jedná se o obdobu metody CLARA. Má lepší časovou sloţitost neţ PAM i CLARA. 

Shluky jsou opět reprezentovány medoidy. Na začátku metody se určí do jaké vzdálenosti od 

medoidu se budou sousední objekty prohledávat při jedné iteraci a také počet iterací. Poté se 

nějakým způsobem vybere k medoidu. Samotný algoritmus se dá zjednodušeně popsat, jako 

prohledávání stromového grafu, kde kaţdý uzel můţe být ten pravý model, jako prohledávání 

stromového grafu, kde kaţdý uzel můţe být ten pravý medoid, který zajistí optimální 

vlastnosti shluků. Kaţdý uzel v grafu koresponduje s mnoţinou medoidů. Dva uzly spolu 

sousedí, pokud se liší v jednom medoidu. CLARANS začne náhodně vybraným uzlem a pro 

předem specifikovanou vzdálenost prohledávání prozkoumá sousední uzly. Pokud je nalezen 

lépe vyhovující uzel, tak ho vybere a pokračuje z něj. Pokud takový uzel nenajde, označí 

stávající uzel za lokální minimum. CLARANS se zastaví, pokud se dosáhne předem daného 

počtu iterací. 

Protoţe CLARANS neprohledává všechny uzly, ale pouze specifikované maximum 

sousedních uzlů a ještě k tomu v náhodném pořadí, nezaručuje nalezení globálně ani lokálně 

optimálního vytvoření shluků. Pokud není maximum prohledaných uzlů a počet iterací 

nastaven na dostatečně velké číslo, není zaručen dobrý výsledek shlukování [4]. 

  

5.1.7 Bagged clustering (bootstrap aggregating clustering) 

Jedná se o poměrně novou metodu kombinující hierarchický a nehierarchivký přístup. 

Můţeme ji pouţít jednak pro předzpracování dat a sníţení jejich sloţitosti před hierarchickou 

metodu, nebo jako kombinovanou proceduru pro nehierarchické shlukování. Hlavní 

myšlenkou je stabilizovat výsledky nehierarchických metod jako K-means. K-means je 

označen za nestabilní proto, ţe jeho výsledky jsou většinou jen lokálně optimalizované [4]. 

 

5.2 Metody s proměnným počtem shluků 

Oproti konstantním metodám není výsledek ovlivněn ojedinělými izolovanými 

objekty. Protoţe v případě, ţe izolovanému objektu připadne celý shluk, by mohl být 

nedostatek volných shluků pro ostatní objekty. 
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Následující metody, kromě hledání ideálního rozkladu, také hledají optimální počet shluků, na 

který tříděná data rozdělí. Tyto metody proto umoţňují rozdělování a slučování skupin 

objektů během shlukování. 

Na začátku těchto algoritmů se typicky zadává startovní počet shluků a další řídící parametry. 

Jako například za jakých podmínek se mají dva shluky sloučit a kdy rozdělit. Údaje pak můţe 

zadat na základě odhadu analytik, nebo například metoda CLASS si hodnoty spočítá sama ze 

vstupních dat. Mezi metody, kde řídící údaje zadává analytik, patří MacQueenova metoda se 

dvěma parametry, Wishartova metoda RELOC, nebo metoda ISODATA [4]. 

 

5.2.1 MacQueenova metoda se dvěma parametry 

Na začátku tohoto algoritmu zadáváme počáteční počet k typických bodů, rozdělovací 

parametr R0 a slučovací parametr C. prvních k bodů dosadíme za typické body. Typické body 

budou i v tomto případě těţiště shluků. 

Dále algoritmus spočítá vzdálenost typickými body. Pokud je nejmenší vzdálenost mezi nimi 

menší neţ C, tak se dané shluky slouţí a typický bod bude těţiště nově vzniklého shluku. 

Pokračujeme dalším měřením vzdálenosti mezi typickými body a slučováním shluků, dokud 

nejsou všechny vzdálenosti mezi shluky větší nebo rovny C. K typickým bodům se přidá 

zbylé nezařazené objekty. Vzdálenost mezi objektem a bodem by měla být nejvýše R0. Po 

přiřazení objektu, se přepočítá těţiště změněného shluku a dosadí se za typický bod. Opět se 

provede kontrola typických bodů a přeměření jejich vzdálenosti. Pokud je vzdálenost 

přiřazovaného objektu k nejbliţšímu typickému bodu větší neţ R0, stává se sám typickým 

bodem. Nakonec se všechny objekty přesunou k nejbliţšímu typickému bodu. 

Tato metoda není náročná na čas, ale nemusí vţdy dávávat optimální výsledek. Někdy 

vznikne zbytečně mnoho shluků, které se musí dodatečně sloučit [4]. 

 

5.2.2 Wishartova metoda RELOC 

Na začátku této metody je nutné zadat čtyři řídící parametry. První z nich je 

vzdálenostní práh, následuje minimální počet objektů ve shluku, maximální počet iterací a 

nakonec minimální počet shluků.  
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Na začátku této metody se zvolí počáteční rozklad do k skupin. Počet skupin je větší 

neţ minimální počet shluků. Vypočtou se těţiště jednotlivých shluků a dosadí se za typické 

body. Algoritmus rozkladu je sloţený ze dvou cyklů. Vnitřní cyklus začíná postupným 

přiřazení všech objektů do shluků, jejichţ typickému bodu, jsou nejblíţe. Pokud je ale 

vzdálenost objektu k nejbliţšímu těţišti shluku větší neţ daný vzdálenostní práh, je objekt 

umístěn do zvláštní skupiny pro nezařazené objekty. Ve všech skupinách, kde se změnil počet 

objektů, přepočítáme těţiště, kromě skupiny pro nezařazené objekty.  

Dále rozpustíme všechny shluky, které mají menší počet objektů, neţ je definovaný 

minimální počet objektů ve shluku. Tyto kroky se opakují, dokud se rozloţení objektů ve 

dvou po sobě jdoucích opakovaní cyklu liší. Skončí také v případě, ţe počet iterací dosáhl 

předem daného maximálního počtu. Stávající rozklad je jeden ze členů posloupnosti 

nehierarchických rozkladů. Skupina nezařazených objektů je součástí tohoto rozkladu, ale 

není shlukem. Vnější cyklus vţdy sloučí dva shluky, jejichţ těţiště jsou si nejblíţe. Vypočte 

se nové těţiště sloučených shluků. Tímto krokem je zaručen pokles počtu shluků. Pokud 

počet shluků dosáhne zadaného minimálního počtu shluků, je rozklad ukončen, jinak se 

pokračuje vnitřním cyklem. 

Výsledkem této metody je posloupnost nehierarchických rozkladů končící rozkladem s 

minimálním počtem shluků definovaným uţ na začátku [4]. 

 

5.2.3Metoda ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques) 

V průběhu této metody se shluky jak spojují, tak rozdělují. Pouţívá dva druhy 

parametrů a to konstantní, nebo proměnné v průběhu shlukování. Vkládané parametry určují 

podmínky pro skládání a rozkládání. Parametry prvního typu se zadávají na začátku a udávají 

údaje jako počáteční kulovitost (sphericity), pro ni je obvyklá hodnota 1.25, dále počet iterací 

ITERMAX, počet dělení v jedné iteraci NPARTS, očekávaný počet shluků NRWDSD, 

minimální akceptovatelná změna hodnoty funkcionálu kvality rozkladu mezi dvěma za sebou 

následujícími iteracemi a maximální počet změn kulovitosti. 

Popis algoritmu:  
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Na začátku zadáváme vstupní parametry. Kromě výše uvedených, jako NPARTS, 

NWRDSD, ITERMAX, jsou zadány ještě parametry, které se dají za běhu upravovat. Mezi ně 

patří minimální počet objektů ve shluku THETAN, minimální vzdálenost těţišť shluků 

THETAC, nebo maximální počet sloučení shluků NCLST a v některých variantách další. 

Následuje určení počátečních typických bodů.   

Iterační část algoritmu začíná roztříděním objektů Forgyovou metodou, která se ukončí 

nejpozději po překročení povoleného počtu dělení v jedné iteraci NPARTS. V následujícím 

kroku se zruší všechny shluky, které obsahují méně objektů, neţ je definováno na začátku v 

parametru THETAN. Dále se provede sloučení nebo rozdělení shluků. Postup při rozdělování, 

nebo slučování shluků popíši později. Pokud je počet shluků větší neţ dvojnásobek 

očekávaného počtu shluků, pak se shluky slučují. V případě, ţe je počet shluků menší neţ 

polovina očekávaného počtu shluků, pak se provede rozdělení. Následně se spočítají nová 

těţiště shluků a dosadí se za typické body. 

Pokud se dva po sobě jdoucí výsledky shlukování neliší, nebo pokud iterační část 

proběhla vícekrát, neţ je dané na začátku počtem iterací ITERMAX, algoritmus končí. Jinak 

se pokračuje dalším pouţitím Forgyovy metody.  

Sloučení shluků provedeme tak, ţe nejprve spočítáme vzdálenosti typických bodů 

všech shluků. Pokud jsou si typické body nějakých dvou shluků blíţe, neţ je definováno 

parametrem THETAC, tak se tyto dva shluky sloučí. Nový typický bod se vypočte jako 

těţiště všech objektů ve shluku. Pokud počet sloučení dosáhl hodnoty parametru NCLST, 

nebo pokud uţ nejsou ţádné dva typické body dost blízko, skonči. Jinak postup pro slučování 

zopakuj.  

Rozdělení shluku provádíme tak, ţe vypočítáme střední odchylky všech znaků objektů 

ve shluku. Z vypočtených směrodatných odchylek vybereme největší. Dělení se provede 

podle znaku s největší směrodatnou odchylkou. Stření hodnota tohoto znaku bude dělící bod. 

Všechny objekty s větší hodnotou budou v jedné nově vzniklé skupině a zbytek v druhé. Pro 

kaţdou nově vzniklou skupinu spočítáme typický bod jako těţiště jejích objektů. Je-li 

vzdálenost typických bodů menší neţ 1.1 definované vzdálenosti THETAC, tak jsou shluky 

příliš blízké a dále pracujeme s původní skupinou. 
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Tato metoda zamezuje vznikání podlouhlých shluků. Vznikají shluky sférické. Dále 

zmírňuje vliv izolovaných jednotlivých objektů. Tato metoda vyţaduje pro svůj běh experta, 

který dokáţe odhadnout výsledek a je schopný zadat rozumné hodnoty parametrů. V opačném 

případě by mohlo dojít k cyklickému rozdělování a slučování shluků. Tato metoda je také 

náročná na výpočetní čas [4]. 

 

5.2.4 Metoda CLASS 

CLASS je modifikace metody ISODATA. Většina parametrů je v ní počítána 

automaticky, nároky na analytika zadávajícího vstupní parametry tudíţ nejsou tak velké. 

Počet parametrů zadávaných na začátku klesl na 3. Zadává se parametr GAMA, určující 

maximální počet iterací vnějšího cyklu. THETAN určující minimální počet prvků ve shluku a 

parametr Sn, který řídí rozklady shluků. Tento parametr se při kaţdém průchodu cyklu zvýší a 

kritérium rozkladu se tím zpřísňuje. Metoda končí nalezením stabilního rozkladu, nebo 

dosáhnutím GAMA iterací [4]. 
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6. Fuzzy shlukování 

6.1 Charakteristika metody 

Fuzzy shlukování zobecňuje všechny shlukovací metody tím, ţe umoţňuje shlukování 

jednoho objektu do více neţ jednoho shluku, zatímco v běţném shlukování je kaţdý objekt 

členem pouze do jednoho shluku. Předpokládejme, ţe máme K shluků a budeme definovat 

soubor proměnných mi1, mi2, …miK, které představují pravděpodobnost, ţe objekt i je 

klasifikován do k-tého shluku. V běţném shlukovácím algoritmu je jedna z těchto 

proměnných rovna jedné a zbytek roven nule. To představuje skutečnost, ţe takový 

algoritmus klasifikuje kaţdý objekt do jednoho a právě jednoho shluku. 

Ve fuzzy shlukování je „účast objektu“ čili přítomnost objektu rozdělena do všech 

shluků. Proměnná mik můţe zde být rovna 1 nebo 0 a suma těchto hodnot musí být rovna 1. 

Nazveme tento proces fuzzifikací shlukové konfigurace. Proces má výhodu, ţe nenutí objekt 

být zařazen pouze do jediného specifického shluku. Nevýhodou však je, ţe zde je mnohem 

více informace, která musí být vysvětlena. Fuzzy algoritmus minimalizuje účelovou funkci C, 

který je funkcí neznámých účastí ve shluku a dále funkcí i vzdáleností dle vztahu 

  ∑
∑ ∑    

    
    

 
   

 
   

  ∑    
  

   

 

   

 

(8) 

kde mik představuje neznámou účast objektu i ve k-tém shluku k a dij je vzdálenost 

mezi objekty i a j. Účasti ve shluku jsou předmětem omezení a musí být nezápornými čísly a 

dále účastí pro jeden objekt musí být v sumě rovný 1. To značí, ţe účasti mají stejná omezení 

jako by to byly pravděpodobnosti, ţe individuum patří do jisté skupiny [9,10, 11]. 
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Míra věrohodnosti 

Jedním z nejobtíţnějším úkolem ve shlukové analýze je nalezení vhodného počtu 

shluků. Velikost „fuzzifikace“ v řešení se dá změřit Dunnovým rozdělovacím koeficientem, 

který má největší účast. Dunnův rozdělovací koeficient se vyjádří vzorcem 

 ( )  
 

 
∑∑   

 

 

   

 

   

 

(9) 

a koeficient leţí v intervalu od 1/K do 1. Hodnota F(U) = 1/K platí, kdyţ všechny účasti jsou 

rovny 1/K. Hodnota F(U) = 1 platí, kdyţ pro kaţdý objekt je účast jednotková a zbytek je 

roven nule. Dunnův rozdělovací koeficient můţe být také normován tak, ţe jeho hodnota se 

proměňuje od 0 (úplné fuzzy) do 1 (pevný shluk) normovaná verze má tvar 

  ( )  
 ( )     

     
 

(10) 

další koeficient představuje Kaufmanův rozdělovací koeficient 

 ( )  
 

 
∑∑(       )

 

 

   

 

   

 

(11) 

a koeficient se vyskytuje v intervalu od D(U)=0 (pevné shluky) do D(U) = 1- (1/K) (úplné 

fuzzy). Normovaná verze tohoto koeficientu má tvar 
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  ( )  
 ( )

  (   )
 

(12) 

oba normované koeficient Fc(U) a Dc(U) poskytují dohromady dobrou indikaci o optimálním 

počtu shluků. Integer K by měl být volen tak, ţe Fc(U) bude nabývat malé a Dc(U) velké 

hodnoty [9, 12]. 

6.2 Algoritmy fuzzy shlukování 

V klasické shlukové analýze musí být kaţdý údaj přiřazen právě jednomu shluku. 

Fuzzy shluková analýza relaxuje tento poţadavek tím, ţe postupné členství nabízí příleţitost 

k nakládání s údaji, které patří do více neţ jednoho shluku najednou. Většina fuzzy 

shlukových algoritmů jsou  zaloţeny na objektivních funkcích. Určí optimální zařazení tím, 

ţe minimalizuje objektivní funkci. V objektivní funkci na základě shlukování obvykle kaţdý 

shluk je reprezentován v shluku prototypu. Tento prototyp se skládá ze středu kupy a moţná i 

další informace o velikosti a tvaru shluku. Velikost a tvar sluku určují parametry rozšíření 

shluku v různých skupinách a jsou počítány vzdálenosti datového bodu do shluku středu 

s ohledem na velikost a tvar shluku jako další informace. Čím blíţe datový bod leţí na středu 

kupy, tím vyšší je stupeň jeho členství k tomuto shluku. Proto problém rozdělit datové sady 

do skupin C můţe být uvedeno za úkol minimalizovat vzdálenost datových bodů do shluku 

středu, protoţe chceme maximalizovat stupně členství. Většina analytických fuzzy algoritmů 

shlukování jsou zaloţeny na optimalizaci základního c-means objektivní funkce nebo nějaké 

modifikace [11]. 

6.3 Gustafson-Kesselův algoritmus 

Gustafson-Kesselův rozšířily standartní fuzzy c-means algoritmus tak, ţe zaměstná 

adaptivní vzdálenost normy za účelem zjištění shluků různých geometrických tvarů a 

orientací. Shluky v této metodě jsou oproti fuzzy c-means elipsoidní a navíc reprezentovány 

symetrickou pozitivně definitní maticí Pi. Někdy se této matici říká deformační matice, 

protoţe upravuje tvar shluků, který mají ve dvourozměrném prostoru tvar elipsy. K výpočtu 

Pi se pouţívá kovariační matice Si [14, 15]. 
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∑ (    )

 
(     )

 (     )
 
   

∑ (    )
  

   

 

(13) 

   ,   (  )-
 
   

  
 

(14) 

            Dale je pro Pi definováno omezení det(Pi) = ρ, kde ρ je konstanta dána pro kaţdou 

matici. Tímto je určen objem shluků. Natočení jejich poloos je určeno vlastními vektory 

matice Pi a velikosti jejich poloos odpovídají mocninám z vlastních čísel matice Pi [15]. 

 

6.4 Vzorová úloha Gustafson-Kesselova algoritmu 

V následujících krocích je naznačen postup rozdělení vstupních dat od shluků: 

1. Na začátku nastavíme parametry a hodnoty stejně jako u fuzzy c-means algoritmu. 

Zvolíme si tedy m ˃ 1, ɛ ˃ 0 a nastavíme U
(0)

 a Ɩ = 0. 

2. Pro kaţdý shluk Vi vypočítáme střed v
(Ɩ)

 podle vzorce 

  
( )  

∑ 0    
( )1

 

  
 
   

∑ 0    
( )1

 
 
   

                     

(  ) 

3. Dále spočteme pro všechny shluky kovariační matice Si
(Ɩ)

 spolu s deformačními 

maticemi Pi
(Ɩ)

 podle rovnic (13) a (14). 

4. Pro kaţdé k = 1, …, N nastavíme vzdálenosti 

  .     
( )/  √.     

( )/  
( ).     

( )/
 

                

(16) 

5. Pro kaţdé k = 1, …, n upravíme matici příslušnosti  (   ) obdobně jako u fuzzy c- means 

s tím rozdílem, ţe jako funkci vzdálenosti pouţijeme dp tedy: 

           (a) pro všechna i = 1, …, c, pro která platí, ţe d p(zk, vi) ˃ 0 nastavíme 
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(   )

 
 

∑ *
  (     

 )

  (     
 +

 
   

 
   

 

(17) 

(b) pro všechna i = 1, …, c, pro která platí, ţe d p(zk, vi) = 0 poloţíme     
(   )

                   

rovna libovolným nezáporným číslům tak, aby byla splněna podmínka  

∑     

 

   

               

(18) 

             a pro ostatní i poloţíme     
(   )    

            Podmínka (17) říká, ţe vstupní vektor zk musí patřit nejméně do jednoho shluku a ţe 

součet příslušnosti kaţdého údaje ke všem shlukům musí být roven jedné (probabilistický 

přístup). 

6. Porovnáme rozklady podle vzorce 

                    |   ( 
(   )      

( )| 

(19) 

 

a, kdyţ e < ɛ algoritmus skončí, jinak se zvýší počítadlo l o 1 a přejdeme na krok 2. 

 Výsledkem Gustafson-Kesselova algoritmu je matice příslušnosti  ( ) , ve kterém jsou 

obsaţeny stupně příslušnosti vstupních dat do nalezených shluků   
( ) se středy   

( )
 a 

deformačními maticemi   
( )

. 
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V této úloze jsou zadaná tato data: M1= (2;2), M2 = (3;3), M3 = (4;6), M4 = (6;3), M5 = (8;4). 

V prvním kroku se rozloţí data do c = 2 shluků. S1 = (M1, M3, M5) a S2 = (M2, M4). 

Počáteční rozklad mnoţin dat 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Výpočet nového centra kaţdého shluku podle vzorce (15) 

     
                                  

                        
          

     
                                  

                        
          

     
                                  

                        
          

     
                                  

                        
          

 

Výpočet vzdálenosti pouţitím Euklidové čtvercové vzdálenosti podle vzorce (1) 

     (     )
  (     )            

     (     )
  (     )           

     (     )
  (     )           

     (     )
  (     )         

     (     )
  (     )           
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     (      )
  (      )           

     (      )
  (      )           

     (      )
  (      )           

     (      )
  (      )           

     (      )
  (      )           

 

Výpočet kovarianční matice podle vzorce (13) a (14) 

        
  (          )       (          )       (          )      

 (          )       (          )             

        
  (          )       (          )       (          )      

 (          )       (          )              

        
  (          )       (          )       (          )      

 (          )       (          )              

        
  (          )       (          )       (          )      

 (          )       (          )              

 

Výpočet determinantu: 

Det= 6,78153455 * 1,225436098 – 2,090512638 ·*1,908497502 = 4,291947053 

       √                         

 

Výpočet inverzní matice: 
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Výpočet deformační matice P: 

      √           
 

                         

      √           
 

                           

      √           
 

                           

      √           
 

                         

 

Výpočet souřadnic směru a bodu: 

S1 

(   )                             

(   )                             

(   )                             

(   )                            

(   )                            

 

(   )                             

(   )                             

(   )                            

(   )                             

(   )                            
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S2 

(   )                         

(   )                         

(   )                         

(   )                         

(   )                         

 

(   )                         

(   )                         

(   )                         

(   )                         

(   )                         

 

Výpočet transponovaných souřadnic směru a bodu: 

S1 

(   )    
               

(   )    
               

(   )    
           

(   )    
           

(   )    
           

 

(   )    
               

(   )    
               

(   )    
            

(   )    
          

(   )    
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S2 

(   )    
           

(   )    
           

(   )    
           

(   )    
           

(   )    
           

 

(   )    
           

(   )    
           

(   )    
            

(   )    
           

(   )    
           

 

Výpočet transponované deformační matice: 

S1 

  (   )    
              (            )  (           )  (            )

              

 

  (   )    
              (            )  (           )  (            )

              

  (   )    
              (        )  (           )  (        )

          

  (   )    
              (        )  (           )  (       )           

  (   )    
              (        )  (           )  (        )

          

 

  (   )    
               (            )             (           )
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  (   )    
               (            )             (            )

             

  (   )    
               (         )                               

  (   )    
                                   (       )           

  (   )    
                                                     

 

S2 

  (   )    
              (        )  (           )  (        )

          

  (   )    
              (        )  (           )  (        )

          

  (   )    
              (        )  (           )                    

  (   )    
                       (           )  (        )           

  (   )    
                       (           )                    

 

  (   )    
               (        )             (        )           

  (   )    
               (        )             (        )           

  (   )    
               (        )                               

  (   )    
                                   (        )           

  (   )    
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Výpočet (   )    (   )  

S1 

(   )   (   )  
 

                 (            )    (           )               

             

(   )   (   )  
 

                (            )    (            )  

                          

(   )   (   )  
                  (        )                          

             

(   )   (   )  
                            (            )   (        )

              

(   )   (   )  
                                          (        )

             

 

S2 

(   )   (   )  
              (        )    (        )            

          

(   )   (   )  
              (        )    (        )            

          

(   )   (   )  
              (        )                                

(   )   (   )  
                         (        )   (        )

          

(   )   (   )  
                                   (        )           
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Výpočet funkce vzdálenosti d s podmínkou 

S1 

  √            3,555077981 

  √            2,554502325 

  √            2,587039027 

  √             0 

  √            3,81021951 

 

S2 

  √                 

  √                  

  √               

  √                 

  √                   

 

Míry matice příslušnosti podle vzorce (17) 

S1 
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.
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        /
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S2 
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Modifikace u 

S1 
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S2 

              

              

           

      

           

 

Modifikací měr příslušnosti jednotlivých bodů byl ukončen první cyklus iteračního 

výpočtu Gustafson-Kesselův algoritmu. Tyto hodnoty jsou pak vstupem do dalšího iteračního 

cyklu. V tabulce 1 jsou uvedeny souřadnice středů shluků jednotlivých iteračních krocích. 

Jejich změna je znázorněna i graficky na obrázku 12.  

 

Tab. 1 Souřadnice středů shluků pro Shluk 1 a Shluk 2 

Středy Shluk 1 Shluk 2 

 x y x y 

1. Iterace 5,06 3,6 4,17 3,42 

2. Iterace 6,04 3,83 4,27 3,47 

3. Iterace 6,45 4,2 3,46 3,09 

4. Iterace 6,86 3,44 3,04 3,69 

5. Iterace 6,68 3,59 2,94 3,39 

6. Iterace 6,85 33,57 2,9 3,37 

7. Iterace 6,84 3,59  2,89 3,35 
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Obr. 12 Změna souřadnic středů shluků 

 

V tabulce 2 jsou pak uvedeny závěrečné výsledky Gustafson-Kesselův algoritmu, kdy 

je stanovena míra příslušnosti jednotlivých zadaných bodů shlukům. 

 

Tab. 2 Body a Míry příslušnosti 

Body Míra příslušnosti 

 x y Shluk 1 Shluk 2 

S2 2 2 0,112254 0,887746 

S2 3 3 0,042483 0,957517 

S2 4 6 0,270075 0,729925 

S1 6 3 0,93972 0,06028 

S1 8 4 0,952164 0,047836 
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7. Závěr 

Práce se zabývá problematikou shlukovacích metod se zaměřením na fuzzy 

shlukování.   V práci je provedena klasifikace jednotlivých hierarchických a nehierarchických 

metod shlukování a jejich stručná charakteristika.  

Rozdíl mezi klasickými shlukovacími metodami a fuzzy shlukovacími metodami 

spočívá v tom, ţe v klasické shlukové analýze musí být kaţdý údaj přiřazen právě jednomu 

shluku. Fuzzy shluková analýza reflektuje tento poţadavek tím, ţe postupné členství nabízí 

příleţitost k nakládání s údaji, které patří do více neţ jednoho shluku najednou. Většina fuzzy 

shlukových algoritmů je zaloţena na objektivních funkcích. Určí optimální zařazení tím, ţe 

minimalizuje objektivní funkci. V objektivní funkci na základě shlukování obvykle kaţdý 

shluk je reprezentován v shluku prototypu. Tento prototyp se skládá ze středu kupy a moţná i 

další informace o velikosti a tvaru shluku. Velikost a tvar sluku určují parametry rozšíření 

shluku v různých skupinách a jsou počítány vzdálenosti datového bodu do shluku středu 

s ohledem na velikost a tvar shluku jako další informace. Čím blíţe datový bod leţí na středu 

kupy, tím vyšší je stupeň jeho členství k tomuto shluku.  

Hlavním zaměřením práce je na Gustafson-Kesselův algoritmus představující jednu 

z metod fuzzy shlukování, jehoţ velkou výhodou oproti algoritmu fuzzy k-means je elipsoidní 

tvar výsledného shluku. 

V práci je provedena algoritmizace tohoto algoritmu a celý algoritmus je 

demonstrován na zjednodušeném vzorovém příkladu pro 5 náhodných bodů a 2 shluky. 

Výsledkem řešení algoritmu jsou souřadnice středů jednotlivých shluků (Tab. 1), tabulka měr 

příslušnosti jednotlivých bodů k jednotlivým shlukům (Tab. 2) a konečný graf změny 

souřadnic směru shluků (Obr. 12). 

Význam algoritmizace této metody spočívá v moţné aplikaci při řešení problematiky 

data miningu technologických dat při řízení procesů. Různé metody data miningu mají 

společný cíl. Najít nějaké závislosti nebo vzory v datech. Tyto závislosti se pak typicky 

pouţívají pro predikci, kdy předpokládáme, ţe pokud se data v minulosti chovala podle 

nějakého vzoru, budou se podle tohoto vzoru chovat i nadále. GK algoritmus lze pouţít 

například při hodnocení povrchu materiálu, které je prováděno na katedře automatizace a 

počítačové techniky v metalurgii, kdy tento algoritmus umoţní vytýčit jednotlivé povrchové 
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vady a jejich parametry (délka, šířka, hloubka) podle kterých je dále hodnocena kvalita 

povrchu.   
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