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Abstrakt

Tato práce se věnuje propojení záznamů z různých informačních zdrojů po-
pisujících stejnou veřejnou zakázku. Je využit princip record linkage, jehož
jednotlivé kroky jsou adaptovány na zpracovávaný problém. Hledání nejlep-
šího kandidáta pro shodu probíhá na základě počítání míry podobnosti pro
dva záznamy. Jsou analyzována dostupná datová pole z pohledu spolehlivosti
a přínosu (na základě kterých datových polí se dá s určitou jistotou říct, že
dva záznamy popisují stejný objekt). Přínos každého datového pole (koefici-
ent, který určuje jak moc přispěje shoda v tomto datovém poli k podobnosti)
je analyzován pomocí genetického algoritmu, minimalizujícího chybovost mo-
delu propojení záznamů s vybraným parametrickým nastavením.

Klíčová slova matchování, propojení záznamů, veřejné zakázky, genetický
algoritmus, předvýběr datových polí, skóre podobnosti, metriky podobnosti
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Abstract

This work is dedicated to matching records from different data sources de-
scribing the same public procurement. The record linkage principle is used,
its individual steps are adapted to the problem. The search of the best match
candidate is done by calculating the similarity scores for two records. The
available data fields are analyzed for reliability and benefit (based on which
data fields can be said with certainty that two records describe the same ob-
ject). The contribution of each data field (a coefficient that determines how
much match in that data field contributes to the score) is analyzed using
a genetic algorithm that minimizes the error rate of the matching model with
selected parametric setting.

Keywords data matching, record linkage, public procurement, genetic al-
gorithm, data fields preselection, similarity score, similarity metrics

viii



Obsah

Úvod 1

1 Cíl práce 3

2 Rešerše 5
2.1 Problém deduplikace a propojení záznamů . . . . . . . . . . . . 5

2.1.1 Předzpracování dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.2 Indexování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.2.1 Rozdělení do bloků (blocking) . . . . . . . . . . 8
2.1.2.2 Seřazené okolí (sorted neighborhood) . . . . . . 10

2.1.3 Porovnání záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.4 Klasifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.1.4.1 Klasifikace založená na prahu . . . . . . . . . . 17
2.1.4.2 Pravděpodobnostní klasifikace . . . . . . . . . 17
2.1.4.3 Klasifikace založená na ceně . . . . . . . . . . 19
2.1.4.4 Klasifikace založená na pravidlech . . . . . . . 21
2.1.4.5 Supervizované klasifikační techniky . . . . . . 23

2.1.5 Vyhodnocování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.1.5.1 Časová efektivita . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.5.2 Paměťová efektivita . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.5.3 Přesnost výsledku . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.2 Genetický algoritmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.1 Terminologie a popis genetických operátorů . . . . . . . 29
2.2.2 Činnost genetického algoritmu . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3 Technologie pro implementaci algoritmu . . . . . . . . . . . . . 34
2.3.1 Java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3.2 Python . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.3.3 PostgreSQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.3.4 Docker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ix



3 Analýza dat 39
3.1 Popis dostupných dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 Ohled kvality dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4 Návrh algoritmu 43
4.1 Předzpracování dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2 Indexování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.3 Porovnání záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.4 Klasifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.5 Vyhodnocování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5 Příprava testovacích dat 53
5.1 Příprava dat pro vyhodnocování expertem . . . . . . . . . . . . 54
5.2 Zpracování manuálně klasifikovaných dat . . . . . . . . . . . . . 55
5.3 Rozdělení dat na trénovací, validační a testovací . . . . . . . . 56

6 Genetický algoritmus pro optimalizaci parametrického na-
stavení modelu 57
6.1 Popis nastavení genetického algoritmu . . . . . . . . . . . . . . 57
6.2 Vyhodnocování a validace výsledků genetického algoritmu . . . 59
6.3 Experimenty: analýza přínosu atributů . . . . . . . . . . . . . . 61

7 Implementace 65
7.1 Technologie používané pro implementaci . . . . . . . . . . . . . 65
7.2 Příprava a konfigurace prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7.3 Implementace výsledného algoritmu propojení záznamů . . . . 68
7.4 Popis jednotlivých aplikací a jejich spuštění . . . . . . . . . . . 69
7.5 Postup propojení dat z nového páru zdrojů . . . . . . . . . . . 73

Závěr 75

Seznam použité literatury 77

A Seznam použitých zkratek 81

B Ukázka tabulky pro manuální klasifikaci testovacího vzorku 83

C SQL skript pro vytvoření pohledu pro indexaci 85

D SQL select pro vytvoření řádky, obsahující vybrané atributy 89

E Validace výsledků genetického algoritmu 93

F Parametry konfigurace 97

G Korelační matice atributů 99

x



H Obsah přiloženého nosiče 101

xi





Seznam obrázků

2.1 Proces propojení záznamů z dvou zdrojů . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Indexování – rozdělení do bloků. Blokovací klíče jsou BK1 a BK2.

Barva zvýrazňuje výsledné bloky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Indexování - seřazené okolí. Řadí se podle atributů (blokovacích

klíčů) BK1 a BK2. Barva zvýrazňuje výsledné bloky . . . . . . . . 10
2.4 Příklad sestavení srovnávacího vektoru a počítání míry podobnosti

dvou záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5 Výpočet míry podobnosti na základě srovnávacího vektoru a vek-

toru vah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.6 Klasifikace založená na prahu, rozdělení do dvou skupin . . . . . . 17
2.7 Klasifikace založená na prahu, rozdělení do třech skupin . . . . . . 17
2.8 Kategorie klasifikovaných záznamů vzhledem ke skutečné klasifikaci 27
2.9 Jednobodové křížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.10 Dvoubodové křížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.11 n-bodové křížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.12 Uniformní křížení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.13 Činnost genetického algoritmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1 Ukázka JSON dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.1 Množiny záznamů, klasifikovaných jako shoda algoritmem (M) nebo
expertem (TM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6.1 Výsledný vektor vah pro pár zdrojů VVZ – BP . . . . . . . . . . . 61

7.1 Ukázka konfiguračního souboru pro pár zdrojů VVZ a BP a testo-
vací databázi v Docker kontejneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

B.1 Tabulka pro manuální klasifikaci pro pár zdrojů VVZ – BP . . . . 84

G.1 Heatmapa, znázorňující korelační matici atributů . . . . . . . . . . 100

xiii





Seznam tabulek

2.1 Ceny chyb dle jejich druhů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6.1 Výsledky experimentu odstranění jednotlivých atributů . . . . . . 62
6.2 Průměr a směrodatná odchylka hodnot jednotlivých atributů . . . 63

F.1 Parametry konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

xv





Úvod

Veřejné zakázky1 se uveřejňují v různých informačních zdrojích – každá za-
kázka může být uveřejněna v několika zdrojích zároveň (podrobněji v kapi-
tole 3). Při zpracování těchto zdrojů pak vzniká několik záznamů, které se
týkají jedné zakázky. Pro další práci s daty a jejich analýzu musí být tyto
záznamy propojeny. Každý záznam má netriviální strukturu – data jsou ve
formě JSON2 objektů, a na každém zdroji se mohou v nějaké míře lišit. Proto
je potřeba v použití algoritmu propojení záznamů neboli record linkage.

Částečné řešení tohoto problému již existuje, ale není dostatečně efektivní a je
aplikovatelné pouze pro jeden pár zdrojů. Je potřeba navrhnout nové řešení
s menší chybovosti v porovnání s existujícím.

Cílem této práce je navrhnout nový algoritmus propojení záznamů z různých
zdrojů a porovnat ho s existujícím řešením z hlediska úspěšnosti a časové
náročnosti (na pro oba dva algoritmy vhodných zdrojích), algoritmus musí
přitom efektivně zvládat velké objemy dat. Důležité jsou také příprava testo-
vacích dat a systém vyhodnocování výsledků.

Práce je strukturována do kapitol: první kapitola podrobněji popisuje cíle
práce, druhá kapitola poskytuje teoretické zázemí řešeného problému, násle-
dují kapitoly, uvádějící analýzu dostupných dat a jejich kvalitu (včetně te-
oretického zázemí o kvalitě dat), návrh algoritmu, přípravu testovacích dat
a použití genetického algoritmu pro řešení zadaného problému. Poslední kapi-
tola popisuje výsledný návrh a implementaci algoritmu.

1
”Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jed-

ním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo
úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat
podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.“ [1]

2JavaScriptový objektový zápis (JavaScript Object Notation)
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Kapitola 1
Cíl práce

Hlavním cílem práce je analyzovat problém deduplikace a propojení záznamů
a na základě provedené analýzy navrhnout a implementovat efektivní algorit-
mus pro daná data o veřejných zakázkách. Dílčími cíli jsou:

• analýza dostupných dat,

• výběr metrik podobnosti, vhodných pro daná data a problém,

• příprava testovacích dat,

• vytvoření systému vyhodnocování efektivity modelu,

• zajištění práce s velkými objemy dat,

• možnost použití algoritmu pro různé zdroje (univerzalita),

• dosažení menší chybovosti na vybraných datech v porovnání s existují-
cím řešením.
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Kapitola 2
Rešerše

V této kapitole jsou popsány teoretické základy práce. Uvedené algoritmy
a technologie budou využity při návrhu výsledného algoritmu a jeho imple-
mentaci. Podrobnější informace o každém tématu lze dohledat v označených
zdrojích.

2.1 Problém deduplikace a propojení záznamů

Data se v současné době získávají z mnoha zdrojů s použitím různých techno-
logií. Pro jejich efektivní uchovávání a práci s nimi je potřeba uspořádat je do
konzistentních struktur, které umožňují rychlé operace se záznamy, odpoví-
dajícími jednomu objektu. To znamená, že každému objektu musí odpovídat
nejvíce jedna instance dat. Pokud databáze obsahuje duplicity, může se stát,
že data o jednom objektu budou dál zpracovávána a analyzována jako data
o různých objektech, což je problém pro analýzu.

Pro efektivní práci musí být data kvalitní a spolehlivá. To znamená, že každý
záznam musí obsahovat všechna dostupná a potřebná data o objektu a data
nesmějí být duplicitní. Takže pokud máme několik záznamů o jednom ob-
jektu, musíme je spojit, a tím zvýšíme kvalitu dat – objekt je teď popsán
jedním záznamem, obsahujícím všechny dostupné informace. Procesu spojení
záznamů ve stejné databázi se říká deduplikace neboli detekce duplicit (angl.
deduplication, duplicate detection).

V případě, že pracujeme s několika zdroji a data jsou uložena v různých data-
bázích (případně ve stejné databázi, ale jednotlivé skupiny dat se dají od sebe
logicky odlišit), je dobré propojit záznamy, které popisují stejný objekt. Tímto
zlepšíme dostupnost dat a zrychlíme další práci s nimi. Tomuto procesu se říká
matchování neboli propojení záznamů (angl. data matching, record linkage).
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2. Rešerše

P?edzpracování 
dat

Zdroj 1

P?edzpracování 
dat

Zdroj 2

Indexování

Porovnávání 
pár?

Klasifikace 

Vyhodnocování

Obrázek 2.1: Proces propojení záznamů z dvou zdrojů

Tato bakalářská práce se primárně zabývá problémem propojení záznamů
ze dvou zdrojů. V této sekci, s odkazem na práci Petera Christena [2], je
popsán proces propojení záznamů, který je aplikovatelný (s určitými modi-
fikacemi) i pro případ deduplikace dat z jednoho zdroje. Stejným způsobem
může být tento proces využit pro propojení záznamů ze dvou skupin, které se
nacházejí ve stejné databázi.

Obrázek 2.1 znázorňuje proces propojení záznamů ze dvou zdrojů. Prvním
krokem je proces předzpracování dat, který zajišťuje stejný formát dat z obou
zdrojů. Druhý krok – indexování – má za cíl snížit složitost procesu porovná-
vání záznamů cestou odstranění párů, jejichž klasifikace je jednoduše určitelná
bez nutnosti provedení důkladného porovnání záznamů. Ve třetím kroku se
provádí samotné porovnávání párů záznamů a určuje se jejich míra podob-
nosti. V kroku klasifikace jsou páry záznamů klasifikovány do skupin shody,
neshody a potenciální shody (v závislosti na použitém rozhodovacím modelu).
V kroku vyhodnocování je posuzována kvalita zpracovávaných dat a složitost
procesu propojení záznamů. [2, str. 23]
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2.1. Problém deduplikace a propojení záznamů

V práci, na kterou se odkazuje a která posloužila pro autora této práce mimo
jiné jako inspirace v analýze dat a při vyhodnocování kvality výsledku, jsou
popsány nejen kroky tohoto procesu, ale i příklady jeho použití na reálných
datech. Tato bakalářská práce využívá modifikace kroků popsaných výše. Dále
jsou podrobněji popsány kroky procesu propojení záznamů a jejich modifikace
pro daný problém.

2.1.1 Předzpracování dat
Předzpracování dat (angl. data pre-processing) je důležitý krok hlavně pro
propojení záznamů ze dvou databází, ve kterých byla data získána různým
způsobem. Během tohoto kroku se dle potřeby mohou vykonávat takovéto
operace s daty:

• Odstranění nežádoucích symbolů – například uvozovky u názvů, mezery
u telefonních čísel atd.

• Standardizace a mapování hodnot – převod hodnot do určitého formátu
(např. data, číselné hodnoty) a mapování hodnoty na odpovídající hod-
notu ze seznamu (např. muž na M a žena na Ž).

• Segmentace na datová pole – v případě, že data nejsou dostatečně struk-
turována, může být užitečné rozdělit je do víc datových polí (např. roz-
dělit adresu na město, ulici a PSČ). Tento krok je důležitý mimo jiné
pokud mají data ve dvou databázích odlišnou strukturu. V takovém pří-
padě je potřeba zajistit co největší možnou shodu podobných datových
polí.

• Kontrola správnosti hodnot – kontrola (a případně oprava) zda hod-
nota odpovídá typu pole (např. datové pole pro telefonní číslo nemůže
obsahovat text atd.).

• Jiné operace, které jsou nad rámec této práce – například rozepisování
zkratek, oprava překlepů, ověření správnosti a platnosti dat atd.

Během této fáze se data upravují tak, aby jejich struktura byla stejná a sa-
motná data byla vyčištěna a připravena k propojení záznamů.

Proces předzpracování dat nesmí přepsat původní data. V ideálním případě se
vyčištěná a standardizovaná data ukládají do nových tabulek nebo souborů,
na které se aplikují další kroky.
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2. Rešerše

2.1.2 Indexování
Většinou je počet párů, které jsou ohodnoceny jako shodné (match) výrazně
menší než počet všech možných kombinací párů záznamů ze dvou databází.
Dejme tomu, že provádíme propojení dvou databází, ve kterých je počet zá-
znamů 10 000 a 15 000. Celkem dostáváme 150 000 000 možných párů, které
se mají vyhodnocovat v dalším kroku. Jak bude popsáno v sekci 2.1.3, je
proces porovnání záznamů nejnáročnějším krokem v celém procesu propojení
záznamů. To znamená, že zmenšení počtu porovnávaných párů značně zrychlí
celý proces.

Cílem indexování je právě zmenšení počtu porovnávaných dvojic záznamů,
a to díky předběžnému výběru pouze těch, které mohou být teoreticky shodné
a potřebují detailní porovnání jejich datových polí. Jinými slovy odstraňují
se páry záznamů, které jsou na první pohled dostatečně různé, aby se o nich
dalo tvrdit, že nejsou shodné (klasifikují se jako neshoda).

Hlavním cílem je vyčlenit pro každý záznam co nejmenší počet záznamů z ji-
ného zdroje a přitom nevynechat pár, který bude ve výsledku klasifikován jako
shoda (match).

Existuje několik přístupů k indexování [3, str. 104]. Další podsekce popisují
nejdůležitější dva z nich.

2.1.2.1 Rozdělení do bloků (blocking)

Data v obou databázích se rozdělí do bloků na základě takzvaných blokova-
cích klíčů (blocking keys) [2, 3]. Používají se buď jednotlivé atributy objektů,
nebo jejich kombinace. Do stejného bloku patří záznamy se stejnými hodno-
tami blokovacích klíčů (viz obrázek 2.2).

Výběr blokovacích klíčů je velmi důležitý a musí počítat s kvalitou dostupných
dat. Existují určité požadavky na atributy, použité pro tvorbu blokovacích
klíčů[2, str. 71]:

•Kvalita dat atributů
Kvalita blokovacích klíčů je ovlivněna kvalitou použitých atributů. Často
způsobí chybějící hodnota atributů to, že i blokovací klíče budou mít
prázdnou hodnotu (null, nebo prázdný řetězec v závislosti na typu atri-
butu a reprezentaci chybějících hodnot). Způsobí to shromáždění všech
záznamů s chybějícími hodnotami atributů v jedné skupině a zároveň
hrozí, že se záznamy, které by byly hodnoceny jako shoda, dostanou do
různých skupin a nikdy nebudou porovnávány jako pár. Nejlepší je proto
používat atributy, které mají dobrou kvalitu dat a shoda jejich hodnot
je významná pro shodu záznamů.
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2.1. Problém deduplikace a propojení záznamů

Obrázek 2.2: Indexování – rozdělení do bloků. Blokovací klíče jsou BK1 a BK2.
Barva zvýrazňuje výsledné bloky

•Frekvence hodnot atributů
Blokovací klíče musí efektivně splňovat svůj hlavní cíl – redukci počtu
porovnávaných dvojic způsobem rozdělení dat na skupiny podle hodnot
blokovacích klíčů. V případě, že se hodnoty blokovacích klíčů budou
vyskytovat v databázi příliš často, data se rozdělí jen do několika velkých
bloků a počet porovnávaných dvojic se nezmenší o tolik, o kolik by mohl.
Je proto důležité používat atributy, jejichž hodnoty jsou stejné jen pro
malé skupiny záznamů.

•Kompromis mezi počtem a velikostmi bloků.
Čím více je blokovacích klíčů, tím více bloků vznikne a tím menší budou
jejich velikosti. Platí, že čím menší je velikost bloku, tím rychlejší je
celý proces (značně se redukuje počet porovnávaných párů), ale zároveň
stoupá riziko, že se páry, klasifikované jako shoda dostanou do různých
skupin kvůli příliš přísnému filtrování. Na druhou stranu příliš velké
bloky kazí ideu optimalizace, ale s velkou pravděpodobností obsahují
všechny shodné páry. Nalezení kompromisu mezi počtem a velikostmi
bloků je úkolem specifickým pro každý případ a je velmi důležité pro
úspěšnost procesu propojení záznamů.

Je také podstatné, aby vybrané blokovací klíče nebyly příliš přísné, proto je
dobré používat disjunkci několika blokovacích klíčů (např. jméno nebo pří-
jmení nebo datum narození ). Takový přístup zajišťuje, že záznamy budou
podobné, ale zároveň je chrání před rozdělením do různých bloků kvůli chy-
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2. Rešerše

Obrázek 2.3: Indexování - seřazené okolí. Řadí se podle atributů (blokovacích
klíčů) BK1 a BK2. Barva zvýrazňuje výsledné bloky

bějícím hodnotám nebo chybám v datech. Konjunkci a disjunkci je možné
kombinovat v případě, že některé z blokovacích klíčů určují podmínky po-
vinné ke splnění a jiné jsou pouze doplňující.

Místo hodnot blokovacích klíčů lze také použít hašování (hashing). V tomto
případě se data rozdělí do bloků na základě stejného hashe, generovaného
z vybraných datových polí nebo jejich kombinací. Hašování je rychlejší než
přímé porovnávání blokovacích klíčů (pokud se hash generuje z jejich hodnot).

2.1.2.2 Seřazené okolí (sorted neighborhood)

Tento přístup je založen na seřazení záznamů ve dvou databázích na základě
stejného výběru datových polí nebo jejich modifikací. Dále se uvažuje okénko
fixní délky, které se rovnoměrně posouvá ve dvou databázích a tvoří tak bloky
záznamů, které jsou k sobě nejblíž (viz obrázek 2.3).

Stejně jako pro blokovací klíče z předchozí podsekce platí při výběru atributů
pro řazení záznamů podmínky kvality dat a frekvence hodnot atributů. Pro
výběr velikosti okénka pak platí podmínka nalezení kompromisu mezi počtem
a velikostmi bloků. Logické a správné nastavení modelu je velmi důležité pro
úspěšnost a efektivitu celého procesu propojení záznamů.

Další kroky se pak vykonávají na každém bloku zvlášť a předpokládá se, že
pokud existuje pro nějaký záznam odpovídající záznam z jiné databáze, patří
tyto záznamy do jednoho bloku.
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2.1. Problém deduplikace a propojení záznamů

2.1.3 Porovnání záznamů
Tento krok je nejnáročnější a jeden z nejdůležitějších v celém procesu propo-
jení záznamů. Má za úkol určit pro každý pár záznamů ze vstupu (pokud se
provádělo indexování, pak pro páry ve skupinách) jak moc jsou si podobné
– spočíst jejich míru podobnosti. Míra podobnosti je nejčastěji vyjádřena
číslem v rozmezí 0 ((velice) odlišné objekty) až 1 (stejné objekty) a značí se
s nebo sim. Platí vztah, že čím menší je vzdálenost, tím podobnější objekty
jsou (míra podobnosti je větší). Vzdálenost (značí se ρ) se vyjadřuje číslem
od nuly do nekonečna (záleží na typu objektu a způsobu určení vzdálenosti)
nebo do 1 (pokud je vzdálenost normalizovaná). Ze vzdálenosti lze odvodit
podobnost pomocí vztahů

sim =
{

1, ρ = 0
1
ρ , ρ > 0

(2.1)

(vzdálenost není normalizovaná) nebo

sim = 1 − ρ (2.2)

(vzdálenost je mezi 0 a 1).

Existují různé techniky porovnávání záznamů. Důležitý je typ objektu, kte-
rým je záznam reprezentován. Pro jednoduché objekty (čísla, textové řetězce,
hodnoty výčtového typu) stačí použit přímo jednu z pro tento datový typ
vhodných technik. Pro složitější (strukturované) objekty je důležitý kromě
výběru techniky také výběr datových polí a jejich přínos k podobnosti něko-
lika elementů stejné struktury. Příkladem složitého objektu může být záznam
o pacientovi v poliklinice (předpokládáme, že každý lékař založí pro pacienta
nový záznam), obsahující taková datová pole jako: jméno (text), příjmení
(text), datum narození (datum), výška (číslo), váha (číslo). Je jasné, že
se výška a váha budou pravděpodobně lišit ve většině záznamů a je možné,
že někdy došlo i k překlepu ve jméně, příjmení nebo datu narození. Z těchto
důvodů nemůžeme použít pro porovnání přesnou shodu objektů. Za prvé je
potřeba určit, která datová pole jsou pro danou situaci důležitější (v uvede-
ném příkladu to zřejmě budou jméno, příjmení a datum narození) a za druhé
jakým způsobem budeme každé z nich porovnávat.

Pro každý datový typ existují vhodné metriky porovnání a pro každou situaci
je potřeba vybrat si z nich tu správnou [4, 5, 6]. Pro libovolný datový typ je
aplikovatelná technika přesné shody, případně její modifikace do tříhodnotové
množiny. Pokud hodnoty jsou odlišné (je jedno jak moc), míra podobnosti
se rovná 0, pokud hodnoty jsou identické, míra podobnosti je 1. Případně
pokud hodnota chybí u alespoň jednoho záznamu, míra podobnosti je 0,5. Je
to logické vzhledem k tomu, že chybějící hodnota neznamená ani shodu ani
neshodu hodnot, proto se nabízí neutrální hodnota 0,5.
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Pro číselné hodnoty je efektivní počítat nejdřív vzdálenost (rozdíl) hodnot
a následně ji převádět do míry podobnosti. Aby se vzdálenost jednoznačně
převáděla do míry podobnosti, je potřeba normalizovat vzdálenost do inter-
valu [0,1]. Určí se minimální vzdálenost, kterou lze považovat za absolutní
odlišnost (například při porovnání věku lze za takovou hodnotu považovat
100). Zbytek hodnot se namapuje na hodnoty mezi 0 a 1. Jinou možností
je porovnávat rozdíl hodnot s větší ze dvou porovnávaných hodnot. Taková
možnost se vyplatí pokud porovnáváme počty.

Příklad 2.1.1. Atribut označující nějaký počet má ve dvou objektech hod-
noty 2 a 5. Potom lze míru podobnosti hodnot tohoto atributu spočítat jako

sim = 1 − |2 − 5|
max(2, 5)

= 1 − 3
5

= 1 − 0, 6 = 0, 4 (2.3)

nebo hned

sim = min(2, 5)
max(2, 5)

= 2
5

= 0, 4. (2.4)

Některé (vybrané) metriky porovnání pro textové řetězce:

• Editační vzdálenost dvou řetězců je minimální počet elementárních ope-
rací (odstranění znaku, přidaní znaku, výměna znaku za jiný), potřeb-
ných k tomu, aby se z jednoho řetězce stal druhý.

• n-gramy[7] – pro vstupní řetězce se porovnávají počty společných pod-
řetězců délky n (n je většinou 2–3). Označme vstupní řetězce s1 a s2,
počty podřetězců délky n v nich c1 a c2, počty společných podřetězců
cspol. Vzdálenost lze spočítat třemi různými technikami [2, str. 107]:

– Koeficient překrytí:

sim(s1, s2) = cspol

min(c1, c2)
, (2.5)

– Jaccardův koeficient:

sim(s1, s2) = cspol

c1 + c2 − cspol
, (2.6)

– Diceův koeficient:

sim(s1, s2) = 2 ∗ cspol

c1 + c2
. (2.7)

• Soundex – fonetický algoritmus, který kóduje textové řetězce tak, aby
řetězce se stejnou výslovností měly větší míru podobnosti, i když se
liší pravopisem. Výhodou je odolnost proti překlepům v zápisu hodnot
(např. jmen, příjmení, adres atd.).
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2.1. Problém deduplikace a propojení záznamů

• Jaro, Jaro-Winkler – metody, vyvinuté pro porovnávání jmen. Prin-
cip metod je založen v počítání shodných znaků (common character,
ccommon) a transpozic (transposed character, ctransposed). Transpozice
jsou dvojice znaků, které se nacházejí na různých pozicích v různých ře-
tězcích (např. ”mr“ a ”rm“). Výpočet podobnosti je pak prováděn podle
vzorce:

sim(s1, s2) =
ccommon

|s1| + ccommon
|s2| + 0, 5 ∗ ctransposed

ccommon

3
. (2.8)

Algoritmus Jaro-Winkler je rozšířením algoritmu Jaro a klade větší váhu
odlišným symbolům na začátku řetězců.

Pro datum a čas je dobrým indikátorem podobnosti jejich reálná časová vzdá-
lenost. Je ale potřeba určit jaká vzdálenost je pro danou situaci dostatečně
velká na to, aby byla označena nulou. Pak se všechny ostatní vzdálenosti na-
mapují na hodnoty mezi 0 a 1.

Příklad 2.1.2. Dejme tomu, že vzdálenost v 1 hodinu už považujeme za nulu.
Potom podobnost mezi hodnotami 11:50 a 12:00 je

1 − 10
60

≈ 0, 83.

Porovnání komplexních objektů

Komplexní objekty se skládají z více datových polí, která mohou také obsa-
hovat datová pole nebo představovat sebou pole jiných objektů. Podobnost
těchto objektů nemusí záviset na všech datových polích zároveň.

Příklad 2.1.3. Provádíme porovnávání záznamů z různých zdrojů. Záznamy
obsahují mimo jiné takováto datová pole: createdby, source, comments, upda-
ted. Takové hodnoty nemají žádný vliv na podobnost dvou záznamů, proto
nebudou využity v procesu určení míry podobnosti.

Navíc platí i pro jednotlivá datová pole, že některá z nich mají větší vliv na
podobnost ale některá menší (např. rodné číslo má větší vliv na podobnost
záznamů než adresa). Z toho plyne, že pro každý konkrétní dataset je potřeba
určit důležitost datových polí a dále počítat jen s výběrem důležitých atributů
nebo jejich kombinací.

Na základě tohoto výběru se má vytvořit srovnávací vektor (comparison
vector), který je základem pro většinu klasifikačních technik [2], viz sekci 2.1.4.
Složkami srovnávacího vektoru jsou míry podobnosti vybraných atributů (nebo
jejich modifikací), které se určují na základě různých metrik podobnosti. Pro
každý vybraný atribut se metrika určuje individuálně a je normální, že pro
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hodnoty stejného typu se využívají různé metriky (např. pro jméno a město
se mohou využívat algoritmus Jaro a technika přesné shody).

Process

?arod?jnice 
vesna

10.03.2020 32 -

název datum 
provedení

po?et 
p?ihlá?ených 

ú?astník?

celkový 
po?et míst 

hosté akce

?arod?jnická 
vesna

01.03.2020 150 500

jméno / název 
organizace po?et ?len?

Potok, ?kolní 
sbor

15

Slune?nýZají?ek 
(SunnyBunny) 

1

d?tské divadlo 
Sluní?ko

10

?innost

sborový 
zp?v

d?tský zp?v

d?tské 
divadelní 

p?edstavení

name date capacity guests_count

0,76 0,97 0,5 1

name_similarity date_similarity capacity_equality guests_count_similarity

?arod?jnická 
vesna

01.03.2020 500 3

name date capacity guests_count

?arod?jnice vesna 10.03.2020 - 3

název
datum 

provedení

po?et 
p?ihlá?ených 

ú?astník?

celkový 
po?et míst hosté akce

jméno / název 
organizace po?et ?len?

?kolní sbor 
Potok

15

d?tské divadlo 
Sluní?ko

10

SunnyBunny 1

?innost

zp?v

divadelní 
p?edstavení

zp?v

o1 o2

Srovnávací vektor pro objekty o1 a o2

Vektor porovnávaných hodnot pro objekt o1 Vektor porovnávaných hodnot pro objekt o2

Obrázek 2.4: Příklad sestavení srovnávacího vektoru a počítání míry podob-
nosti dvou záznamů

Příklad 2.1.4 (Sestavení srovnávacího vektoru). Mějme dva objekty popisu-
jící kulturní akci v různých informačních zdrojích – o1 a o2 stejné struktury
(viz obrázek 2.4). Po provedení analýzy bylo rozhodnuto, že budou pro porov-
nání objektů využity následující atributy a metriky jejich porovnání:

• název – textový řetězec – trigramy (n-gramy pro n = 3),

• datum provedení – datum – časový rozdíl, za minimální vzdálenost, pro
kterou je míra podobnosti 0, je považován jeden rok (365 dní),

• počet přihlášených účastníků – číslo (počet), pro každý zdroj je toto číslo
jiné – nevyužívá se z důvodu, že se hodnota liší podle zdroje,

• celkový počet míst – číslo (počet), mělo by být stejné na každém
zdroji – technika přesné shody, rozšířená do tří hodnot (0, 1 a 0,5),

• hosté akce – pole složených objektů se strukturou jméno / název orga-
nizace, počet členů, činnost – porovnání počtů elementů v poli (poměr
menšího počtu k většímu).
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Pro každý ze dvou záznamů se vytvoří vektor porovnávaných hodnot (je možné
tento krok vynechat a hned porovnávat hodnoty atributů, pro přehlednost
však tento krok ponecháváme). Položkám vektoru se přiřadí vhodnější názvy.
Všechny hodnoty kromě seznamu hostů akce se jednoduše převezmou z pů-
vodního záznamu. Pro počet hostů (guests_count) se vezme délka pole hostů.
Srovnávací vektor se vytvoří tak, že se na každý pár hodnot z vektorů připra-
vených pro porovnání aplikuje zvolená metrika.

Nejprimitivnější techniky, které využívají srovnávací vektory, jednoduše sčítají
všechny jejich položky a tento součet považují za míru podobnosti záznamů.
Sofistikovanější techniky využívají váhy pro každý atribut a během počítání
míry podobnosti záznamů se položky srovnávacího vektoru násobí příslušnými
váhami. Určování vah je velmi důležité. Při počítání míry podobnosti se ztrá-
cejí data o podobnosti jednotlivých atributů a pár je reprezentován pouze
číslem. Při různých vahách budou mít stejné páry různé míry podobnosti,
a výsledek klasifikace se tak bude lišit v závislosti na nastavení vah.

Existují také techniky, které využívají definovaná pravidla, na jejichž základě
se podle hodnot ve srovnávacím vektoru určuje míra podobnosti nebo ihned
klasifikace páru záznamů (v tomto případě se míra podobnosti nepočítá a kla-
sifikace je provedena na základě srovnávacího vektoru, viz sekci 2.1.4).

Příklad 2.1.5 (Výpočet míry podobnosti). Budeme využívat srovnávací vek-
tor z předchozího příkladu a daný vektor vah. Pro výpočet míry podobnosti
je potřeba vynásobit položky srovnávacího vektoru odpovídajícími položkami
vektoru vah a následně sečíst získané hodnoty. Výsledkem je míra podobnosti
dvou objektů (v našem případě o1 a o2), viz obrázek 2.5.

Pokud jsou míry podobnosti každého atributu (všechny položky srovnávacího
vektoru) normalizované (mají hodnoty mezi 0 a 1) a položky vektoru vah
v součtu dávají jedničku, pak je výsledná míra podobnosti také normalizována
a má hodnotu mezi 0 a 1 (0 pro velmi odlišné objekty a 1 pro stejné z pohledu
využívaných atributů objekty).

Od okamžiku určení míry podobnosti záznamů se už většinou neuvažuje o atri-
butech záznamů zvlášť. Zpracovávají se pouze čísla, která ukazují na to, jak
moc je který pár shodný, a na jejich základě se záznamy klasifikují v dalším
kroku. Existují techniky, které nepočítají míru podobnosti a klasifikují páry
buď na základě dvou záznamů, nebo vektorů z nich vybraných hodnot (např.
techniky, založené na pravidlech).
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2. Rešerše

Obrázek 2.5: Výpočet míry podobnosti na základě srovnávacího vektoru a vek-
toru vah

2.1.4 Klasifikace

Úkolem tohoto kroku je klasifikovat páry záznamů do tří skupin – shoda, ne-
shoda a potenciální shoda (match, not-match a potentional match). Záznamy,
klasifikované jako potenciální shoda, musejí podstoupit manuální klasifikaci
expertem a být klasifikovány do jedné z předchozích skupin. Tato skupina se
často vynechává, čímž se značně zrychlí celý proces (není potřeba čekat na
ruční vyhodnocování expertem), ale zároveň nastává riziko poklesu úspěšnosti
klasifikace (stoupá chybovost). Páry odstraněné v procesu indexování dat se
považují za klasifikované jako neshoda.

Podkladem pro rozhodování mohou být srovnávací vektory (viz sekci 2.1.3)
nebo i samotné záznamy. Existuje několik přístupů ke klasifikaci záznamů.
Důležitá pro všechny je snaha minimalizovat chybu, která se přesněji definuje
pro každou úlohu individuálně. Například celkový počet špatně klasifikovaných
párů, počet false-positives nebo false-negatives atd. (viz sekci 2.1.5.3).

Velká část úloh (hlavně matchovacích, ne deduplikačních) vyžaduje, aby měl
každý záznam maximálně jeden odpovídající mu záznam z jiné databáze. To
znamená, že nestačí jen vyhodnotit každý pár záznamů zvlášť, je zapotřebí
hledat nejlepší shodu pro každý záznam.
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2.1. Problém deduplikace a propojení záznamů

2.1.4.1 Klasifikace založená na prahu

Klasifikace založená na prahu (Threshold-based Classification) [8] je přístup,
který využívá pro celý dataset předem určený a jednotný práh – hodnotu,
která rozděluje celý dataset na dvě množiny na základě porovnání s hodno-
tami, reprezentujícími páry (typicky míra podobnosti dvou záznamů v páru)
(viz obrázek 2.6). V případě, že data klasifikujeme do více množin, využijeme
několik prahů (viz obrázek 2.7).

Páry záznam?
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Obrázek 2.6: Klasifikace založená na
prahu, rozdělení do dvou skupin
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Obrázek 2.7: Klasifikace založená na
prahu, rozdělení do třech skupin

Důležité je správně určit práh/prahy, aby byla chyba klasifikace minimální.
V případě, že klasifikujeme páry do tří množin (shoda, neshoda a potenciální
shoda) je potřeba dodržovat kompromis mezi chybovostí a časovou náročností
procesu propojení záznamů (ruční vyhodnocování expertem je přesnější, ale
časově velmi náročné).

V případě, že je požadováno, aby každý záznam byl ve shodě s maximálně
jedním záznamem z jiné databáze a při tom má několik párů, které obsahují
tento záznam, míru podobnosti vyšší, než je prahová hodnota, je klasifikován
jako shoda pouze pár s maximální mírou podobnosti.

2.1.4.2 Pravděpodobnostní klasifikace

Nejznámější technikou pravděpodobnostní klasifikace (Probabilistic Classifi-
cation) pro propojení záznamů je algoritmus Fellegi a Suntera (1969) [9]. Zá-
kladní myšlenka pravděpodobnostního propojení záznamů (probabilistic record
linkage) byla představena Newcombem v roce 1959 [10] a později upřesněna
Newcombem a Kennedym v roce 1962 [11]. Fellegi a Sunter formalizovali tyto
myšlenky a vyvinuli teorii pravděpodobnostního propojení záznamů.
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Hlavní idea pravděpodobnostní klasifikace spočívá v tom, že vektor vah, kte-
rým se násobí hodnoty srovnávacího vektoru, není stejný pro celý dataset, ale
záleží na konkrétních hodnotách v každém páru záznamů. Například shoda
často se vyskytujících jmen má menší váhu než shoda téměř unikátních jmen.
Pro stejně časté hodnoty můžeme použít rovnoměrné rozdělení (např. každý
měsíc se v databázi vyskytuje zhruba stejně často jako libovolný jiný, zaslouží
proto stejné váhy pro všechny hodnoty).

Označme množiny záznamů ze dvou databází, na kterých provádíme propo-
jení záznamů, A a B. Všechny páry záznamů (po indexování) lze rozdělit na
dvě množiny – páry, které mají být klasifikovány jako shoda (množina M –
matched) a páry, které mají být klasifikovány jako neshoda (množina U –
unmatched). Máme tak:

M = {(a, b); a = b, a ∈ A, b ∈ B} (2.9)

a

U = {(a, b); a ̸= b, a ∈ A, b ∈ B}, (2.10)

kde a = b a a ̸= b znamená, že objekty, které popisují záznamy a a b jsou
nebo nejsou stejné (jedná se o jeden objekt nebo o dva různé objekty).

Klasifikace je prováděna podobně jako v předchozí technice (viz sekci 2.1.4.1),
ale s tím rozdílem, že místo míry podobnosti porovnáváme poměry podmíně-
ných pravděpodobností shody a neshody páru záznamů r:

R = P (γ ∈ Γ|r ∈ M)
P (γ ∈ Γ|r ∈ U)

, (2.11)

kde γ je vzorec dohody (srovnávací vektor, který obsahuje pouze hodnoty
1 (přesná shoda hodnot atributu) a 0 (neshoda hodnot atributu)) ze srovná-
vacího prostoru Γ.

Těmto podmíněným pravděpodobnostem ze vzorce 2.11 se říká
m-pravděpodobnost (m-probability) a u-pravděpodobnost (u-probability).

m-pravděpodobnost – pravděpodobnost toho, že k-tá položka srovnávacího vek-
toru je shoda, pokud má být daný pár klasifikován jako shoda (záznamy po-
pisují stejný objekt):

m(γ) = P (γ|(a, b) ∈ M), (2.12)

m(γk) = P (γk|(a, b) ∈ M) = P ([ak = bk, a ∈ A, b ∈ B]|r ∈ M); (2.13)
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u-pravděpodobnost – pravděpodobnost toho, že k-tá položka srovnávacího vek-
toru je shoda, pokud má být daný pár klasifikován jako neshoda (záznamy
popisují různé objekty):

u(γ) = P (γ|(a, b) ∈ U), (2.14)

u(γk) = P (γk|(a, b) ∈ U) = P ([ak = bk, a ∈ A, b ∈ B]|r ∈ U). (2.15)

Tyto pravděpodobnosti jsou také známy jako matchovací parametry (matching
parameters). Na jejich základě se vypočtou váhy pro jednotlivé atributy (zvlášť
pro každý záznam):

wk =
{

log2 (mk
uk

), if ak = bk

log2 (1−mk
1−uk

), if ak ̸= bk

(2.16)

Pokud předpokládáme, že jsou vybrané atributy nezávislé, pak platí:

log2(R) =
K∑
k

wk, (2.17)

kde K je počet vybraných atributů.

V původní verzi obsahoval srovnávací vektor pouze hodnoty 0 a 1 (přesná
shoda a neshoda), ale později se ukázalo, že hodnoty normalizované do inter-
valu [0,1] zlepšují úspěšnost algoritmu.

2.1.4.3 Klasifikace založená na ceně

V předchozích technikách se pro klasifikaci záznamů využívala prahová hod-
nota (jedna nebo dvě). Správné nastavení prahu zajišťovalo minimalizaci chyby,
která však nebyla žádným způsobem představena v procesu klasifikace. Tech-
nika klasifikace založená na ceně (Cost-Based Classification) počítá s tím, jak
moc přísná musí být klasifikace vzhledem k určitým druhům chyb.

Mohou nastávat dva druhy chyb klasifikace – pár, který má být klasifikován
jako shoda je klasifikován jako neshoda (falešné neshody, false non-matches),
a pár, který měl být klasifikován jako neshoda je klasifikován jako shoda (fa-
lešné shody, false matches). Některé problémy přiřazují oběma druhům chyb
stejnou cenu, mnoho problémů však připisuje větší cenu jednomu z nich.
Tabulka 2.1 uvádí značení cen dle druhů chyb.
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cena klasifikace správná klasifikace
cU,M neshoda (KU) shoda (M)
cU,U neshoda (KU) neshoda (U)
cP,M potenciální shoda (KP) shoda (M)
cP,U potenciální shoda (KP) neshoda (U)
cM,M shoda (KM) shoda (M)
cM,U shoda (KM) neshoda (U)

Tabulka 2.1: Ceny chyb dle jejich druhů

Vassilios Verykios [12] vyvinul cenově optimální rozhodovací model, založený
na Bayesovském přístupu. Podle tohoto modelu je klasifikace prováděna po-
mocí pravděpodobností (výpočty viz sekci 2.1.4.2):

P (γ ∈ Γ|r ∈ M) ≥ P (γ ∈ Γ|r ∈ U) ⇒
r je klasifikováno jako shoda (M),

P (γ ∈ Γ|r ∈ M) < P (γ ∈ Γ|r ∈ U) ⇒
r je klasifikováno jako neshoda (U).

(2.18)

Obecně může klasifikace založená na ceně využívat i jiné metody klasifikace
(ne nutně pomocí pravděpodobností).

Smyslem cenově optimálního modelu je minimalizace celkové ceny:

c = cU,M · P (r ∈ KU, r ∈ M)+
cU,U · P (r ∈ KU, r ∈ U)+

cP,M · P (r ∈ KP, r ∈ M)+
cP,U · P (r ∈ KP, r ∈ U)+

cM,M · P (r ∈ KM, r ∈ M)+
cM,U · P (r ∈ KM, r ∈ U),

(2.19)

kde pravděpodobnosti P (r ∈ x, r ∈ y), x ∈ {KM, KP, KU}, y ∈ {M, U} lze
podle Bayesova vzorce přepsat jako

P (r ∈ x|r ∈ y) · P (r ∈ y). (2.20)

Pravděpodobnosti ve vzorci 2.20 lze aproximovat pomocí dostupných dat,
u kterých je známá klasifikace.
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2.1.4.4 Klasifikace založená na pravidlech

Na rozdíl od předchozích metod nevyužívá klasifikace založená na pravidlech
(Rule-Based Classification) míru podobnosti záznamů. Místo toho je použit
buď srovnávací vektor, nebo vektory vybraných porovnávaných atributů pro
oba záznamy.

Klasifikace je postavena na sekvenčním vyhodnocování seznamu pravidel, která
určují, zda bude pár klasifikován jako shoda, neshoda, nebo případně potenci-
ální shoda. Pravidla mají tvar implikace (obsahují podmínku a závěr) a mohou
být dvojí:

•Pravidla s mezivýsledkem
Závěr se používá v předpokladech jiných pravidel. Taková pravidla se
používají pro zkrácení potenciálně příliš dlouhých pravidel a pro zabrá-
nění opakování. S jejich pomocí se může značně zlepšit časová efektivita
algoritmu.
Mají formu P ⇒ I, kde P je predikát a I je mezivýsledek.
Příklad:
Nechť s označuje srovnávací vektor, pak pravidla s mezivýsledkem mo-
hou vypadat takto:

• s[name] > 0, 8 ∧ s[surname] > 0, 6 ⇒ nameSurnameSimHigh

• s[dateOfBirth] > 0, 8 ∨ s[age] > 0, 8 ⇒ ageSimHigh

• (s[city] = 1.0 ∨ s[city] = 0, 5) ∧ ageSimHigh ⇒ popSimHigh

•Pravidla s výsledkem
Závěrem těchto pravidel je klasifikace páru do jedné ze skupin – shoda,
neshoda nebo potenciální shoda.
Mají formu P ⇒ C nebo I ⇒ C, kde P je predikát, C je klasifikace
páru (M (shoda), U (neshoda) nebo P (potenciální shoda)) a I je mezi-
výsledek.
Příklad:
Nechť s označuje srovnávací vektor, pak pravidla s výsledkem mohou
vypadat takto:

• s[name] > 0, 8 ∧ s[surname] > 0, 6 ⇒ r ∈ M

• s[dateOfBirth] < 0, 8 ∧ s[age] < 0, 8 ⇒ r ∈ U

• (s[city] = 1.0 ∨ s[city] = 0, 5) ∧ ageSimHigh ⇒ r ∈ P

Predikát obsahuje jednotlivé podmínky na hodnoty srovnávacího vektoru, pro-
pojené pomocí konjunkcí, disjunkcí a negací a také občas podmínky na mezi-
výsledky. Pro efektivnější zpracování je dobré mít předpoklady v KNF (kon-
junktivní normální forma).
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Pro jednotlivá pravidla lze definovat takové charakteristiky, jako je přesnost,
pokrytí a specifičnost. Přesnost označuje, jak mnoho záznamů, které jsou
klasifikovány pravidlem jako shoda, je skutečně shoda. Pokrytí označuje, jak
mnoho párů ze všech, které mají být klasifikovány, je klasifikováno jako shoda
tímto určitým pravidlem. Specifičnost označuje, jak moc podmínek zahrnuje
předpoklad pravidel. Čím specifičtější pravidlo je (čím víc podmínek zahrnuje),
tím větší je jeho přesnost a tím menší je jeho pokrytí [2, str. 140].

Pravidla musí být co nejvíce přesná – snaha minimalizovat chybu klasifikace
– a mít co největší možné pokrytí – snaha minimalizovat počet pravidel a tím
zmenšit výpočetní náročnost algoritmu. Optimální je přítomnost různě speci-
fických pravidel, která zajišťují postupnou klasifikaci záznamů. Platí, že přes-
nější pravidla se mají vyhodnocovat dříve.

Pořadí vyhodnocování pravidel je extrémně důležité. Pravidla mají většinou
různou přesnost, různé pokrytí a hlavně jsou různě specifická – mají různý
počet podmínek v předpokladu. To znamená, že mohou existovat dvě pravidla,
která klasifikují jeden pár do různých skupin.

Příklad 2.1.6. Mějme srovnávací vektor

s = {”name” : 0, 7; ”surname” : 1; ”dateOfBirth” : 0, 8; ”age” : 0, 5}

a pravidla

s[name] > 0, 5 ∧ s[surname] > 0, 5 ∧ s[dateOfBirth] > 0, 7 ⇒ r ∈ M

a
s[age] < 0, 7 ⇒ r ∈ U.

Podle prvního pravidla by byl tento pár klasifikován jako shoda (r ∈ M).
Podle druhého pravidla je ale klasifikace opačná. Je tedy jasné, že pořadí
hraje skutečně roli a popsaný problém může nastat i v reálné situaci.

Pro určení přesnosti každého pravidla je potřeba mít trénovací data s určenými
klasifikacemi párů záznamů. Pokud nejsou taková data dostupná, pak musí být
část dat poskytnuta k vyhodnocování expertem. Bez známých klasifikací párů
záznamů není možné určit přesnost pravidel, je však možné definovat pravidla
tak, aby byla klasifikace vždy stejná nezávisle na pořadí pravidel – je potřeba
rozšířit málo specifická pravidla o chybějící atributy (tím se zvýší výpočetní
složitost a pro optimalizaci musí být použita pravidla s mezivýsledky), a tak
zvýšit jejich přesnost.
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Proces generování pravidel může být buď manuální, nebo automatizovaný.
V prvním případě se analyzují závislosti v datech, je potřeba konzultace s ex-
pertem. Tento proces je časově náročný a většinou vyžaduje spolupráci něko-
lika lidí (pokud pravidla nenavrhuje přímo expert). Mimo jiné mohou vznik-
nout chyby kvůli špatnému pochopení experta znalostním inženýrem a naopak,
kvůli překlepům, chybám experta atd. Druhý případ předpokládá odvození
pravidel z daných dat. Pravidla se generují postupně s cílem zvětšení přes-
nosti klasifikace a zmenšení výskytu zbytečných podmínek. Je možno použít
pro tento účel například genetický algoritmus.

2.1.4.5 Supervizované klasifikační techniky

Klasifikace párů do dvou (nebo tří) skupin je klasickým příkladem klasifikač-
ního problému. Tato skutečnost je základem supervizovaných klasifikačních
technik (Supervised Classification Methods). Je možné využít libovolné mo-
dely strojového učení, které jsou schopny provádět klasifikaci (klasifikátory).
V jednodušší variantě (klasifikace jen na skupiny shoda a neshoda) se setká-
váme s binární klasifikací. V případě se třemi množinami můžeme buď apli-
kovat binární klasifikaci dvakrát (např. poprvé klasifikujeme všechny páry na
shody a zbytek a podruhé klasifikujeme zbytek na neshody a potenciální shody)
nebo provést klasifikaci do tří skupin.

Vstupem pro klasifikátory je vektor příznaků (v našem případě je to srovnávací
vektor, který může být potřeba modifikovat pro lepší zpracování, pokud nejsou
hodnoty například normalizovány do intervalu [0,1]). Příklady klasifikátorů,
které mohou být použity pro klasifikaci párů záznamů:

• Rozhodovací stromy (Decision Trees).
Je možné jednoduše vygenerovat seznam pravidel a provádět klasifikaci
podle technik, založených na pravidlech (viz sekci 2.1.4.4).

• Náhodné lesy (Random Decision Forests).
Mají výhodu skupinového učení – odstraňují nestabilitu rozhodovacích
stromů.

• Naivní Bayes (Naive Bayes).
Pravděpodobnostní klasifikátor – má překvapivě dobré výsledky vzhle-
dem k předpokladu o podmíněné nezávislosti atributů, který v praxi
málo kdy platí.

• Umělé neuronové sítě (Artificial Neural Networks).
Dobře se vypořádají se spojitými hodnotami (srovnávací vektor obsahuje
přesně takové hodnoty) a dosahují opravdu dobrých výsledků. Jejich ne-
dostatkem je horší interpretovatelnost v porovnání například s rozhodo-
vacími stromy.
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• k nejbližších sousedů (k-Nearest Neighbors (kNN)).
Klasifikátor, který uvažuje průměr klasifikací k nejbližších sousedů (díky
tomu je dobrý pro data, která obsahují šum). Je aplikovatelný i pro velké
datasety – data se nejdříve rozdělí do bloků (záznamy v každém boku
jsou podobné) a na každý blok je následně aplikován kNN [13].

Výsledek kroku klasifikace lze považovat za výsledek celého procesu propojení
záznamů. Dále, a to v závislosti na cíli propojení záznamů, se páry klasifiko-
vané jako shoda mohou slučovat do jednoho záznamu (merge).

2.1.5 Vyhodnocování

Výsledek předchozího kroku nemusí být nejlepším možným výsledkem z po-
hledu efektivity a úspěšnosti algoritmu. V celém procesu je hodně proměn-
ných, díky jejichž nastavení lze minimalizovat vybranou veličinu (buďto čas
zpracování, velikost využité paměti, nebo chybovost klasifikace). Takovými
proměnnými jsou:

• blokovací klíče (indexování),

• velikost okénka (indexování),

• výběr atributů pro porovnání (porovnání záznamů),

• výběr metrik porovnání atributů (porovnání záznamů),

• nastavení vah atributů pro výpočet podobnosti záznamů (porovnání zá-
znamů, klasifikace),

• výběr techniky klasifikace (klasifikace),

• nastavení prahu (klasifikace),

• parametrické nastavení klasifikátorů (např. parametr k v kNN) (klasifi-
kace)

Proměnné z kroku indexování mají větší vliv na časovou efektivitu algoritmu
a využití pamětí (kvůli většímu počtu porovnávaných párů) a menší vliv na
přesnost algoritmu (kvůli odstranění párů, které mohou být klasifikovány jako
shoda). Ostatní proměnné ovlivňují hlavně přesnost algoritmu (až na případ
klasifikace do skupiny potenciální shody, která musí být vyhodnocena ručně
expertem).
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2.1.5.1 Časová efektivita

V sekci 2.1.2 bylo analyzováno, že výběr blokovacích klíčů pro rozdělení párů
do bloků při indexování má velký vliv na časovou náročnost celého procesu
propojení záznamů, neboť určuje velikosti vytvořených bloků. Čím větší bloky
jsou, tím déle bude trvat porovnání všech záznamů a jejich klasifikace. Úlohou
optimalizace je nalézt takový výběr blokovacích klíčů, při kterém dojde ke
kompromisu rychlosti zpracování a chybovosti algoritmu.

Na časovou efektivitu je potřeba myslet i během dalších kroků procesu pro-
pojení záznamů. Porovnávací a klasifikační techniky smějí být maximálně tak
časově složité, jak to vyžaduje zvýšená přesnost algoritmu. Je nutno odhalit
zbytečné kroky a opakující se výpočty.

2.1.5.2 Paměťová efektivita

Během procesu propojení záznamů může být potřeba uchování kopií všech
vstupních dat, a to kvůli předzpracování dat. V sekci 2.1.1 bylo řečeno, že
během předzpracování nesmí dojít k přepsání původních dat. To znamená,
že pokud bude předzpracování provedeno, v nejhorším případě bude obsa-
zeno ještě tolik paměti, kolik zabírají vstupní data. Je však možné použít
lepší způsob a ukládat buď pouze modifikované hodnoty s odkazy na původní
záznamy, nebo provádět předzpracování dat až během jejich použití (časová
náročnost při tom může být dokonce menší než při normálním předzpraco-
vání, protože zpracováváme pouze ty atributy, které vybereme pro indexování
nebo porovnávání). V dalších krocích stačí ukládat jen odkazy (identifikátory)
na objekty místo kopírování samotných objektů (při indexování, porovnávání
záznamů a klasifikaci).

S cílem optimalizace využití paměti budeme ukládat do výsledku pouze páry,
které potřebujeme pro další práci (většinou nemá žádný smysl ukládat páry,
klasifikované jako neshoda). Je důležité, aby byl algoritmus implementován
správně a prostředky se uvolňovaly hned po použití, v jiném případě hrozí
zneužití paměti.

2.1.5.3 Přesnost výsledku

Pro zjištění kvality algoritmu z pohledu přesnosti výsledku je potřeba mít
testovací data, u kterých je známa správná klasifikace. Přitom v datech exis-
tují vždy páry záznamů, které jsou dostatečně odlišné na to, aby bylo zřejmé,
že popisují různé objekty a zároveň páry záznamů, které jsou dostatečné po-
dobné, aby bylo zřejmé, že popisují stejný objekt. Takové páry budou s velkou
pravděpodobností klasifikovány správně, což znamená, že je zbytečné, aby tes-
tovací data obsahovala velký počet takovýchto záznamů.
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První možností získání testovacích dat je použití výsledku předchozího algo-
ritmu propojení záznamů na z pohledu struktury a závislostí stejných datech.
Problém je v tom, že předchozí algoritmus nejspíše nebyl úplně přesný a není
dobrou praxí poměřovat úspěšnost vzhledem k datům, která obsahují chyby.

Druhou možností je generování párů záznamů, které mají stejnou strukturu
a závislosti jako data, pro která je algoritmus vytvářen. Tady je riziko toho,
že generovaná data nebudou důvěryhodně reprezentovat skutečná data a vý-
sledky poměření kvality budou příliš optimistické.

Třetí možností je manuální klasifikace vybraných párů záznamů, které repre-
zentují reálná data. Protože klasifikovat data bude člověk (expert/experti),
jejich počet nesmí být příliš velký. Je důležité, aby byla v této sadě přítomna

”problematická“ data – páry, pro které není zřejmé, jak musí být klasifiko-
vány. Tento způsob je náchylný na chyby experta, který klasifikuje referenční
(testovací) data.

Propojení záznamů je v podstatě klasifikačním problémem. Všechny možné
páry záznamů jsou klasifikovány do dvou (nebo tří skupin). To znamená, že
pro vyhodnocování přesnosti výsledku mohou být využita libovolná měřítka
úspěšnosti klasifikace z oblasti strojového učení.

Pro porovnání výsledků klasifikátoru se známou správnou klasifikací je kaž-
dému páru záznamů přiřazena jedna z následujících kategorii:

• TP (true positive) – pár byl klasifikován jako shoda a skutečně o shodu
jde.

• FP (false positive) – pár byl klasifikován jako shoda, ale skutečně se
o shodu nejedná.

• TN (true negative) – pár byl klasifikován jako neshoda a skutečně se
o shodu nejedná.

• FN (false negative) – pár byl klasifikován jako neshoda, ale ve skutečnosti
o shodu jde.

Obrázek 2.8 znázorňuje tyto kategorie včetně jejich obvyklých poměrů. FP
a FN jsou špatně klasifikované záznamy, TP a TN jsou správně klasifikované
záznamy. Páry, odstraněné během indexování se považují za neshody a větši-
nou jsou TN, proto je skupina TN tak velká. Neshod a záznamů ohodnocených
jako neshoda je obvykle více než shod a záznamů ohodnocených jako shoda.
Poměr FP a FN se liší podle nastavení klasifikátoru a požadavků na přípustné
chyby.
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Obrázek 2.8: Kategorie klasifikovaných záznamů vzhledem ke skutečné klasi-
fikaci

Obecným příznakem kvalitního klasifikátoru je stabilně nízký počet FP a FN.
Různá měřítka kvality kladou důraz na počty FP a FN zvlášť nebo sofistiko-
vaně kombinují je dohromady a porovnávají je s počty správně klasifikovaných
hodnot nebo s celkovým počtem hodnot.

• Přesnost (Accuracy) – poměr správně klasifikovaných záznamů k celko-
vému počtu záznamů:

acc = TP + TN

TP + FP + TN + FN
. (2.21)

Toto měřítko je dobré pro případy, kdy jsou velikosti obou skupin, do
kterých jsou data klasifikována, více méně stejné. V praxi se častěji stává,
že počet neshod je výrazně větší než počet shod (viz obrázek 2.8, modrá
část je značně větší než červená). V takových případech je číslo TN
značně větší než číslo TP a žádná (i opravdu velká) změna v TP výsledek
téměř neovlivní, tento vzorek má tedy nízkou citlivost ke změnám, což
je špatná vlastnost pro měřítko kvality,

• Preciznost (Precision) – poměřuje, kolik párů klasifikovaných jako shoda
je skutečně shoda:

prec = TP

TP + FP
. (2.22)

Toto měřítko ukazuje, kolik záznamů bylo špatně klasifikováno jako
shoda (ve skutečnosti se jedná o neshodu), tedy při její maximalizaci
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se minimalizuje počet FP. Ve výpočtu chybí TN, díky čemuž tato met-
rika na rozdíl od přesnosti nemá problém nízké citlivosti.

• Úplnost (Recall) – poměřuje, kolik párů, které jsou shodné, bylo klasifi-
kováno správně:

rec = TP

TP + FN
. (2.23)

Ukazuje, kolik záznamů bylo špatně klasifikováno jako neshoda (ale ve
skutečnosti o shodu jde), tedy při její maximalizaci minimalizujeme po-
čet FN. Stejně jako preciznost nemá úplnost problém nízké citlivosti,
a to na rozdíl od přesnosti.

• Harmonický průměr preciznosti a úplnosti, F-skóre (F-measure, F-score,
F1-score) – počítá s FP a FN, má vysokou hodnotu pouze v případě,
pokud mají obě dvě tyto metriky – preciznost a úplnost – vysokou hod-
notu:

fmeas = 2 · prec · rec

prec + rec
. (2.24)

Preciznost a úplnost jsou vhodné, pokud je důležitá minimalizace jen
jednoho druhu chyb. Při vysoké úplnosti může například nastat situace,
kdy jsou všechny záznamy klasifikovány jako shoda (počet FN je díky
tomu 0), což není dobrá situace. F-skóre řeší tento problém a nerozlišuje
minimalizaci FP a FN, minimalizuje se celkový počet špatně ohodnoce-
ných záznamů.

Existují i jiná měřítka, která nejsou popsána z toho důvodu, že jsou méně
relevantní pro problém propojení záznamů. Je možné také kombinovat různá
měřítka, a tak přizpůsobit měření kvality potřebám daného řešeného případu.

S využitím metrik popsaných výše lze minimalizovat chybovost modelu pro-
pojení záznamů tím, že se měří kvalita modelu při určitém parametrickém
nastavení (viz seznam proměnných na začátku sekce 2.1.5) a toto nastavení
se mění buď náhodně, nebo s využitím sofistikovanějších technik (lze např.
využít genetický algoritmus, viz sekci 2.2).
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2.2 Genetický algoritmus
Genetický algoritmus (GA) je metoda řešení optimalizačních problémů,
založená na přirozeném výběru3. Pracuje se s populací jednotlivých řešení,
která se postupně vyvíjí. Na základě vysoce kvalitních řešení se vytvoří nová
řešení, která mohou podléhat mutaci. Jednotlivé kroky genetického algoritmu
se opakují dokud nebude splněna podmínka ukončení. Takovým způsobem se

”šlechtí“ množina nejkvalitnějších řešení.

Genetický algoritmus byl představen Johnem H. Hollandem, profesorem Mi-
chiganské univerzity, v roce 1975 v publikaci Adaptation in Natural and Arti-
ficial Systems [14].

2.2.1 Terminologie a popis genetických operátorů
Terminologie genetického algoritmu (a celkově evolučních výpočetních tech-
nik) je založena na termínech genetiky (v práci se používá česká terminologie,
popsaná v [15]):

• Genotyp (angl. genotype) – reprezentace řešení, používaná evolučním
algoritmem. Například binární řetězce (v genetickém algoritmu chro-
mozomy), vektory z Rn, stromy. Původní genetický algoritmus počítal
pouze s binárními řetězci fixní délky n, lze však pracovat i s řetězci, ob-
sahujícími libovolné hodnoty. Položkám řetězců (chromozomů) se říká
geny.

• Fitness – hodnota účelové funkce4 pro dané řešení (míra kvality řešení
pro daný optimalizační problém), vyjadřuje schopnost jedince konku-
rovat ostatním jedincům. Pro každou řešenou úlohu se definuje vlastní
účelová funkce. Typickým úkolem genetického algoritmu je najít řešení,
které minimalizuje nebo maximalizuje funkci fitness.

• Jedinec (individuum) (angl. individual) – konkrétní kandidující ře-
šení. Je reprezentován genotypem, má jednoznačně určený fitness, je zá-
kladní jednotkou populace.

• Populace (angl. population) – množina jedinců. Na začátku se iniciali-
zuje, potom se mění pomocí operátoru náhrady.

• Generace (angl. generation) – krok vývoje populace (0. generace –
nově vytvořená populace (proces inicializace), n. generace – populace

3Přirozený výběr je proces, který dle rozmanitých kritérií vybírá z různorodé skupiny
jedinců ty, které potlačuje nebo naopak zvýhodňuje.

4Funkce, jejíž hodnotu má za úkol genetický algoritmus maximalizovat nebo minimali-
zovat.
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po provedení n cyklů genetického algoritmu). Každá další generace je co
nejméně stejné kvality jako předchozí. Typicky je počet generací jednou
z ukončovacích podmínek (vedle cílové hodnoty účelové funkce a neú-
spěšnosti x kroků).

• Operátor inicializace (angl. initialization) – vytvoření počáteční po-
pulace.

– Neinformovaná (náhodná) inicializace – vygeneruje n náhodných,
rovnoměrně rozložených jedinců (s náhodnými hodnotami genů).
Je univerzální a nejčastěji se používá.

– Informovaná inicializace – generuje genotypy na základě určených
pravidel nebo používá výsledky z předchozího běhu algoritmu.

Tento krok také často zahrnuje počítání fitness pro všechny jedince
v nově vytvořené populaci.

• Operátor selekce (angl. selection) – výběr jedinců na základě fitness.
Úkolem tohoto kroku je vybrat jedince, kteří budou přeneseni do nové
generace nebo na základě kterých bude provedena reprodukce. Je to ná-
stroj, zajišťující konvergenci algoritmu. Důležité je vybrat jedince s vyso-
kou hodnotou fitness a přitom zachovat různorodost populace. Existuje
problém předčasné konvergence – v důsledku značné převahy potomků
jednoho nadějného jedince se ztratí genetická informace od většiny je-
dinců. Nejčastěji se používají tyto přístupy:

– Ruletová selekce (angl. Roulette Wheel selection) – jedinci se vy-
bírají náhodně, pravděpodobnost výběru každého jedince záleží na
jeho fitness.

– Turnajová selekce (angl. Tournament selection) – losuje se náhodně
k jedinců a z nich se vybírá ten, který má největší fitness.

• Operátor reprodukce (angl. reproduction) – proces tvoření potomků
z rodičů s použitím operátorů křížení a/nebo mutace. Křížení nemusí
být vždy vhodné vzhledem ke struktuře genotypu. V takovém případě
se používá pouze mutace (potomkem se stává mutovaná kopie rodiče).

• Operátor mutace (angl. mutation) – částečná náhodná změna geno-
typu jedince. Nejčastěji se používá inverze jednoho nebo několika ná-
hodně zvolených genů v genotypu (bit-flip mutace). V případě, že geny
nejsou binární veličiny, se místo inverze používá náhrada genu náhodně
vygenerovanou hodnotou z oboru hodnot tohoto genu.
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• Operátor křížení/rekombinace (angl. crossover/recombination) – vy-
tvoření nového genotypu na základě informací dvou nebo více jiných.
Typicky se pro křížení volí dva rodiče. Nejčastější techniky křížení jsou:

– Jednobodové křížení (One-Point Crossover) – náhodně se zvolí bod
křížení a části rodičovských genotypů, které jsou za tímto bodem
se vzájemně vymění. Vzniknou dva noví jedinci (viz obrázek 2.9).

– Dvoubodové křížení (Two-Point Crossover) – podobně jako při jed-
nobodovém křížení se náhodně zvolí dva body křížení a části ro-
dičovských genotypů, které jsou mezi těmito body, se vzájemně
vymění (viz obrázek 2.10).

– n-bodové křížení (n-Point Crossover) – podobně jako u předchozích
dvou technik se zvolí n bodů a každá druhá část mezi nimi se
vymění mezi rodiči (viz obrázek 2.11).

– Uniformní křížení (Uniform Crossover) – pro všechny párů genů
(n) se náhodně (se stejnými pravděpodobnostmi úspěchu a neúspě-
chu) rozhodne, zda se vymění mezi genotypy nebo nikoliv (viz ob-
rázek 2.12).

1 1 0 1 11 0 0 1 1

0 0 0 0 01 0 1 1 0 1 1 0 1 1

1 0 0 1
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Obrázek 2.9: Jednobodové křížení
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Obrázek 2.10: Dvoubodové křížení
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Obrázek 2.11: n-bodové křížení

1 1 0 1 11 0 0 1 1

0 0 0 0 01 0 1 1 0 1

1 0

1

11

0 0 1

1 0

0 0

0

01

0 1 1

0

PotomkyRodi?e

0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Obrázek 2.12: Uniformní křížení

• Náhrada (angl. replacement) – náhrada jedinců z původní populace
nově vytvořenými potomky. Nahrazuje se buď celá populace, nebo její
vybraní jedinci. Výběr jedinců, kteří podlehnou nahrazení, se provádí
na základě jejich fitness (čím horší je fitness, tím větší pravděpodobnost
toho, že tento jedinec bude nahrazen úspěšnějším potomkem).

2.2.2 Činnost genetického algoritmu
Činnost genetického algoritmu popisuje obrázek 2.13. Nejdřív se provádí ini-
cializace (a počítání fitness pro nově vytvořené záznamy), poté se pomocí
operátoru selekce vybírají páry (nebo skupiny jiné velikosti) rodičů, ze kte-
rých se pomocí operátorů křížení a mutace vytvářejí potomci. Dále se počítá
fitness pro nově vytvořené jedince (potomky) a provádí se náhrada – málo
úspěšní jedinci se zamění úspěšnějšími. Takto vznikne nová generace.

Při přechodu do nové generace (nová iterace evolučního cyklu) se kontroluje
splnění zastavovací podmínky. Typicky zastavovací podmínka je splněna, po-
kud je splněno alespoň jedno z následujících tvrzení:

• V posledních x krocích nenastalo žádné vylepšení populace (nezvět-
šila/nezmenšila se maximální/minimální fitness).
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• Algoritmus dosáhl generace, která byla definována jako ukončovací.

• Hodnota fitness dosáhla předdefinované ukončovací hodnoty.

Pokud podmínka splněna není, pokračuje se krokem selekce, přitom se už pra-
cuje s novou generací. Pokud byla podmínka splněna, evoluční cyklus končí
a populace se považuje za výslednou populaci. Výsledkem genetického algo-
ritmu jsou jedinci s nejlepší hodnotou fitness. V závislosti na řešeném pro-
blému se vybere potřebný počet nejlepších jedinců (řešení optimalizačního
problému). Pro výběr výsledku mohou být také aplikovány určité podmínky,
například nízká míra podobnosti jednotlivých řešení, určitá omezení na jed-
notlivé části řešení atd.

Inicializace

Selekce

K?í?ení 

Mutace

Vyhodnocení

Náhrada

Podmínka 
ukon?ení

nespln?na

spln?na

Výb?r n 
nejlep?ích ?e?ení

Obrázek 2.13: Činnost genetického algoritmu
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2. Rešerše

2.3 Technologie pro implementaci algoritmu
2.3.1 Java
Java je objektově orientovaný, staticky typovaný programovací jazyk. Je ši-
roce používaný a obsahuje velký počet knihoven pro různé účely. Mnoho těchto
knihoven jsou otevřeným softwarem. Pro účely této práce je potřeba se orien-
tovat v aspektech jazyka Java, popsaných níže.

Práce s databázemi [16]:

Pro přístup k relačním databázím Java poskytuje rozhraní JDBC (Java Da-
tabase Connectivity). Pro přístup ke konkrétnímu databázovému serveru je
potřeba JDBC driver (ovladač), který lze získat od poskytovatele databázo-
vého serveru.

Pro komunikaci s konkretní databází je potřeba vytvořit instanci databázo-
vého spojení, což v Javě zajišťuje třída Connection. Spojení se vytváří na
začátku práce s databázi a pro jeho vytvoření je požadován tzv. connection
string – řetězec, obsahující potřebné pro připojení údaje: URL serveru, na
kterém databáze běží, název databáze, uživatelské jméno a heslo.

Zasílání SQL dotazů do databáze zajišťuje rozhraní Statement. Jedna instance
tohoto rozhraní může být opakovaně použita pro zasílání mnoha SQL dotazů,
v jeden okamžik však může vykonávat pouze jeden dotaz, proto musí v případě
potřeby současného zpracování několika dotazů existovat odpovídající počet
instancí. Pro spuštění dotazu obsahuje toto rozhraní metodu executeQuery,
která spustí dotaz, zadaný jako parametr typy String a vrátí výsledek dotazu
jako instanci třídy ResultSet.

ResultSet je kolekce výsledků, které vrátil nějaký SQL dotaz. Pro procházení
ResultSetu se používá metoda next(), která vrací true pokud není dosažen
konec výsledku a false pokud je proveden posun za poslední řádek. Jednotlivé
hodnoty z aktuálního záznamu lze získat pomocí metod get{typ}(int i),
kde typ je datový typ hodnoty a i je číslo sloupce, ve kterém se tato hodnota
nachází. Místo čísla sloupce lze také použít jeho jméno (zmíněná metoda je
přetížená).

Po ukončení práce s databází je potřeba korektně ukončit spojení. Dělá se to
manuálně pomocí metody close().
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2.3. Technologie pro implementaci algoritmu

Mapování JSON objektu na objekt definovaného typu:

Pro další práci s JSON objektem získaným z databáze je potřeba ho nama-
povat na instanci definované třídy. K tomu se využívá třída ObjectMapper
z knihovny Jackson, která zajišťuje serializaci a deserializaci JSON objektů.
Pro tuto bakalářskou práci je důležité pouze čtení JSON objektů (možnost
serializace nebude použita).

Mapování JSON objektu na instanci příslušné třídy se provádí buď pomocí
metody

readValue(jsonString, MyClass.class),

která vytvoří novou instanci definované třídy a naplní ji daty, nebo pomocí
konstrukce

readerForUpdating(myInstance).readValue(jsonString),

která aktualizuje atributy již existujícího objektu myInstance definované třídy.

Pro správné mapování čísel, času, dat a hodnot s neznámými vlastnostmi5 lze
využít určitá nastavení třídy ObjectMapper.

2.3.2 Python
Python je interpretovaný, dynamicky typovaný, objektově orientovaný progra-
movací jazyk. Existuje velký počet knihoven pro různé účely. Mnoho těchto
knihoven jsou otevřeným softwarem. Syntaxe tohoto jazyka je jednoduchá
v porovnání s mnoha ostatními programovacími jazyky, což dělá Python
vhodným nástrojem pro rychlou implementaci menších programů, zejména
pro skriptování.

Knihovna Pandas:

Pandas je knihovna, která slouží pro analýzu dat, která lze reprezentovat
2D tabulkou. Knihovna poskytuje základní datový typ pro reprezentaci ta-
bulek – DataFrame. Nejčastěji se data do tabulek načítají ze souborů, které
mohou mít typ CSV, Excel, JSON atd. K tomu existují odpovídající funkce
read_{format}, kde format je formát souboru (například csv, excel atd.).
Funkcím čtení odpovídají metody třídy DataFrame pro zápis – to_{format}
(například csv, excel atd.).

5Hodnoty, které nejsou definovány v třídě, na kterou JSON objekt mapujeme
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2. Rešerše

Knihovna poskytuje velký počet nástrojů pro práci s tabulkami:

• výběr a práce s určitými řádky nebo sloupci na základě indexů nebo
podmínek,

• ošetření chybějících hodnot,

• změna struktur tabulek – přidávání, odebírání, změna pořadí sloupců,

• modifikace hodnot podle sloupců,

• provedení různých operací podle řádků a sloupců – počítání průměru,
mediánu, směrodatné odchylky, počtu unikátních hodnot atd.,

• operace nad několika tabulkami a jiné.

Rozdělení dostupného datasetu na trénovací, validační a testovací
množiny dat

Data se známou klasifikací jsou většinou uložena do jednoho souboru nebo da-
tabáze a mohou mít určité vlastnosti v závislosti na své poloze v souboru nebo
seřazené databázi. Při rozdělení dat do zmíněných množin je potřeba zajistit
takovou distribuci dat, aby byly všechny skupiny přibližně stejné z pohledu
vlastností jednotlivých záznamů.

Tento úkol splňuje funkce train_test_split z knihovny Sklearn [17, 18]:

sklearn.model_selection.train_test_split(*arrays, **options).

Tato funkce náhodně rozdělí tabulku (instanci třídy DataFrame) do dvou sku-
pin podle poměrů skupin zadaných jako parametr (parametry test_size,
train_size). Pro rozdělení do tří skupin se tato funkce aplikuje dvakrát –
podruhé na jednu z tabulek, které vznikly v důsledku jejího prvního apliko-
vání. Ve výsledku dostáváme tři nové tabulky s počty záznamů podle zadaných
poměrů. Příklad použití funkce pro rozdělení dat do tří skupin:

train, test =
train_test_split(data, test_size=0.25)

validation, test =
train_test_split(test, test_size=0.5)
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2.3. Technologie pro implementaci algoritmu

2.3.3 PostgreSQL
PostgreSQL je objektově relační databázový systém, který je otevřeným soft-
warem. Běží nativně na všech rozšířených operačních systémech, je spolehlivý
a bezpečný.

Pro přístup k postgreSQL databázi z programu, který je vyvíjen v jazyce Java,
je dostupný ovladač org.postgresql.Driver (viz sekci 2.3.1). Pro správu
postgreSQL databází primárně slouží rozhraní, určené pro příkazovou řádku
– psql a grafické rozhraní pgAdmin. PostgreSQL je také podporován nástroji,
univerzálními pro různé databázové systémy (například DataGrip od společ-
nosti jetbrains).

2.3.4 Docker
Docker je otevřený software, poskytující jednotné rozhraní pro izolaci aplikací
do kontejnerů v prostředí libovolného operačního systému. Kontejner obsahuje
pouze požadované aplikace a soubory, které tyto aplikace potřebují. Docker
kontejner neobsahuje operační systém, využívá se hostující operační systém,
díky čemuž zabírá kontejner málo místa.

Nejjednodušším způsobem jak spustit aplikaci v Docker kontejneru je použít
existující obraz (image). Docker nejprve hledá obraz v lokálním systému, když
ho nenajde, stáhne ho z Docker Hub. Příklad spuštění postgreSQL v Docker
kontejneru [19]:

docker run --name some-postgres
-e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -d postgres,

při tom se vytvoří výchozí uživatel a databáze. Po vytvoření lze kontejner
zastavit, znovu spustit, restartovat. Nelze měnit kontejner samotný (např.
mapování portů).
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Kapitola 3
Analýza dat

3.1 Popis dostupných dat
Podkladem pro tuto práci jsou již zpracovaná data o veřejných zakázkách, po-
skytnutá společností Datlab s. r. o. Data jsou ve formě JSON objektů, obsahu-
jících vnořené JSON objekty a pole JSON objektů. Velmi zkrácená struktura
dat je zobrazena na obrázku 3.1. Pokud je hodnota nějakého atributu null,
nebude tento atribut přítomen v JSON objektu.

Každá země uveřejňuje svoje veřejné zakázky ve svých informačních zdrojích.
České veřejné zakázky se uveřejňují v těchto zdrojích:

• Věstník veřejných zakázek,

• Profily zadavatelů,

• Elektronická tržiště,

• Úřední věstník EU6 (Tenders Electronic Daily, TED).

Jedna zakázka může být uveřejněna v několika informačních zdrojích a údaje
o ní se mohou v různých zdrojích lišit. Výsledná zpracováná data mají vždy
stejnou strukturu (JSON objekt jednotně určené struktury), ale značně se liší
v tom, které údaje jsou přítomny a které chybí.

6Evropská unie
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3. Analýza dat

{
"id":"f0224...4fd",
"lots":[

{
"bids":[

{
"price":{

"vat":21,
"currency":"CZK",
"netAmount":53058464.88

},
"bidders":[

{
"groupId":"group_CZ_body_6b...8"

}
],
"isWinning":true

}
],
"title":"Stavební úpravy v areálech...",
"status":"AWARDED",
"description":"Předmětem plnění je ..."

}
],
"isDps":false,
"title":"Stavební úpravy v areálech...",
"buyers":[

],
"country":"CZ"

}

Obrázek 3.1: Ukázka JSON dat
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3.2. Ohled kvality dat

Přehled nejdůležitějších datových polí:

• tender – samotná veřejná zakázka,

• id – identifikátor zakázky v databázi,

• title – záhlaví (název) veřejné zakázky,

• lots – položky (části) veřejné zakázky.
Obsahují další důležité údaje:

– bids – nabídky.
Obsahují další údaje:

∗ price – cena nabídky,
∗ bidders – uchazeči, potenciální dodavatelé,
∗ isWinning – zda tato nabídka zvítězila, pokud je true, uchazeč

je dodavatelem,
– title – záhlaví (název) části zakázky,
– description – popis části zakázky,
– status – stav části zakázky,

• buyers – zadavatelé zakázky,

• country – země.

Data jsou detailně a logicky strukturována do datových polí a není vhodné je
členit na drobnější části. Zároveň jsou jednotlivá pole vnořena do jiných, díky
čemuž je struktura dat přehlednější a jasnější.

3.2 Ohled kvality dat
Model dat obsahuje velký počet datových polí a pro každý zdroj a typ zakázky
je specifické, která pole mohou obsahovat data a která jsou vždy prázdná. Jedi-
ným povinným údajem je id, na přítomnost ostatních údajů se nelze spoléhat.

Kvalita dat se dá analyzovat z pohledu různých dimenzí [3]. Níže jsou použity
pouze ty hlavní.

Často se stává, že některé údaje u jednotlivých zakázek z různých důvodů
chybí, i když u ostatních zakázek ze stejného zdroje a stejného typu jsou
tyto údaje přítomny. Stává se to buď v případě, že údaje chybí na úrovni
zdroje, nebo, že jejich formát není správný a během čištění se je nepodařilo
do správného formátu převést. Ve výsledku to znamená, že data nejsou úplná
(”Completeness“ [20])
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3. Analýza dat

Během zpracování procházejí data čištěním, proto neobsahují nežádoucí sym-
boly, jsou standardizována do správných datových typů a určité hodnoty jsou
mapovány na hodnoty ze seznamu (výčtový typ). Díky tomu jsou data ma-
ximálně přesná (”Accuracy“ [20]) na úrovni políček se striktně zadaným ty-
pem/formátem. Nic ale nelze říci o políčkách, obsahujících volný text nebo
řetězec, převzatý rovnou ze zdroje a čištěný jenom na předmět nežádoucích
symbolů (např. jména, názvy, platnost kódů a adres). Proto není možné po-
važovat tato data za přesná.

Data jsou pravidelně aktualizována. Tím se myslí zpracování nově uveřejně-
ných zakázek. Starší (již zpracované) záznamy se s časem nemění. V případě,
že se uveřejní nějaká změna k zpracované zakázce, bude tato zakázka v blíz-
kém čase aktualizována. Z toho plyne, že aktualita dat (”Currency“ [20]) je
vysoká a rychlost změny hodnot (”Volatility“ [20]) je fakticky nulová.

Včasnost (”Timeliness“ [20]) dat je dobrá protože tato data se používají pro
různé analýzy a statistiky a zůstávají aktuální po dlouhou dobu, ačkoliv je
důležité včas zpracovat nově vzniklá data, aby pro analýzu nebyla použita
jenom starší data.

Data jsou konzistentní (”Consistency“ [20]) na úrovni jednotlivých zdrojů.
Pro každý zdroj platí určité závislosti, které nemusejí platit pro zdroje jiné.
Například pro některé zdroje platí, že velikost pole lots je rovna hodnotě pole
lotsCount, pro jiné zdroje je velikost pole lots vždy 1 a pole lotsCount ukazuje
na skutečný počet částí zakázky.

Interpretovatelnost (”Interpretability“ [20]) dat je vysoká, důkazem toho je
splnění těchto bodů (dle [20, str. 33]):

• konceptuální schéma databáze a schéma JSON objektu jsou dostupná
a jasně definovaná,

• integritní omezení na datech jsou dodržována,

• přítomnost metadat, jako datum publikace, zdroj, jazyk, popis atd.,

• existuje informace o původu dat a o tom kdy a jak byla data zpracována.

Data jsou přístupná (”Accessibility“ [20]), nevyžadují žádné speciální tech-
nologie. Jejich přehlednost lze zlepšit pomocí formátovače JSON dokumentů,
který je dostupný on-line. Problém nevzniká ani při zpracování dat z cizoja-
zyčných zdrojů, protože se všechny možné údaje v cizím jazyce (kromě záhlaví
a popisu) mapují na určené hodnoty v anglickém jazyce.
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Kapitola 4
Návrh algoritmu

Algoritmus, který bude využit pro propojení záznamů o veřejných zakázkách
z různých zdrojů, bude sledovat proces propojení záznamů popsaný v sekci
2.1. V této kapitole je popsáno, jak je každý krok modifikován pro potřeby
řešeného úkolu.

Pro některé body algoritmu byl inspirací původní algoritmus, který propojoval
záznamy ze zdrojů Věstník veřejných zakázek (VVZ) a Profily zadavatelů (BP).
Tyto body budou jasně označeny při jejich popisu.

Testování algoritmu a jeho nastavení bylo prováděno na třech vybraných pá-
rech zdrojů:

• Věstník veřejných zakázek (VVZ) – Profily zadavatelů (BP);

• Záznamy o českých zakázkách z věstníku EU (TED) – Věstník veřejných
zakázek (VVZ);

• Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) – Záznamy o slovenských zakáz-
kách z věstníku EU (TED).

4.1 Předzpracování dat
Data analyzovaná v kapitole 3 jsou již vyčištěna – neobsahují nežádoucí sym-
boly, typy hodnot odpovídají typům datových polí, pro všechna vhodná da-
tová pole jsou původní hodnoty mapovány na seznam hodnot (výčtový typ).
Data jsou vhodně strukturována a všechny záznamy (včetně záznamů z růz-
ných zdrojů) mají stejnou strukturu, proto není krok segmentace v tomto
případě potřeba. Kontrola správnosti hodnot byla částečně provedena během
zpracování dat – typy hodnot již odpovídají typům datových polí. Kontrola
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platnosti údajů prováděna nebyla a nebude (úkolem práce není kontrolovat
zda zadaná adresa nebo telefonní číslo skutečně existují). Takovým způsobem
se krok předzpracování dat pro daná data kvůli jeho zbytečnosti vynechává.

4.2 Indexování

Tento krok vyžaduje určení atributů nebo jejich modifikací, na základě shody
kterých se dá říci, že existuje určitá pravděpodobnost shody páru záznamů.
V případně veřejných zakázek lze rozlišit atributy, univerzální pro všechny
zdroje – název zakázky (title), zadavatele (byers) – a hlavně jejich identi-
fikátor (např. IČO 7) a jméno, počet částí zakázky (lotsCount) atd. – a také
atributy, které jsou specifické pro určitou zemi nebo pro oba porovnávané
zdroje – číslo, přiřazené zadavatelem (buyerAssignedId), zdrojové číslo za-
kázky (sourceTenderId) atd. Pro porovnání atributů, které mají typ texto-
vého řetězce, není vhodné využívat přesnou shodu z toho důvodu, že i po-
dobnost hodnot je dostatečně užitečnou informací. Lepším řešením je využí-
vat nějakou z existujících metrik porovnání textových řetězců (např. editační
vzdálenost nebo n-gramy).

Jak je popsáno v sekci 2.1.2, existují dvě techniky indexování záznamů – bloc-
king (viz sekci 2.1.2.1) a sorted-neighbourhood (viz sekci 2.1.2.2). První tech-
nika je intuitivnější a méně časově náročná. Její výhodou je, že se do jedné
skupiny dostanou jen záznamy s určitou minimální mírou podobnosti. Druhá
technika rozděluje data takovým způsobem, že se jeden záznam vždy vysky-
tuje ve více skupinách (v tolika, jaká je velikost okénka). Důležitý je zde výběr
velikosti okénka, protože na něm záleží, jestli se potenciálně shodné záznamy
dostanou do stejné skupiny. Velikost okénka je tedy stejná pro všechny zá-
znamy, což nemusí být optimálním řešením.

Uvažované databáze obsahují jak malé skupiny veřejných zakázek (specifické
zakázky od menších zadavatelů), tak i velké skupiny periodicky se opakujících
zakázek, které se mohou lišit například jenom v datech (datum publikace, ter-
mín nabídky, odhadované datum dokončení) a v posledních symbolech názvů
(např. ”Úprava zeleně v areálech, 2018“ a ”Úprava zeleně v areálech, 2019“).
Pro náš případ je tedy vhodnější první technika, a to z toho důvodu, že se ve-
likost bloku určuje individuálně na základě určité minimální míry podobnosti
místo toho aby být stejná pro všechna data.

Vybraná metoda (rozdělení do bloků) předpokládá výběr blokovacích klíčů.
Níže popsané atributy jsou nejvhodnějšími kandidáty na roli blokovacích klíčů,
přičemž pro každý z nich je zvlášť určena technika, která by vyhodnocovala

7Identifikační číslo osoby.
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hodnoty vybraného blokovacího klíče jako shodu nebo neshodu. Univerzálně
budou pro všechny zdroje použity tyto blokovací klíče:

• 3-gramová podobnost názvů zakázek (malými písmeny) je větší než 0,7
(title_bk) – dva záznamy, které popisují stejnou veřejnou zakázku,
musejí mít podobné hodnoty názvu zakázky. Kvůli možným chybám
nebo drobným změnám (včetně změny pořadí slov) je potřeba porov-
návat názvy pomocí nějaké metriky podobnosti. 3-gramy jsou pro tento
účel vhodnou metrikou, protože se umí vypořádat se změnou pořadí slov
v řetězci a zároveň je menší riziko (než při využití 2-gramů), že podle
smyslu různé řetězce budou označeny jako podobné. Hodnota 0,7 byla
vybrána experimentálně jako ta, která objektivně nejvíce odděluje velmi
podobné řetězce od málo podobných.

• přesná shoda identifikátoru (organisation ID) minimálně jednoho za-
davatele (buyer_bk) – zakázky mohou mít několik zadavatelů, kteří jsou
jednoznačně představeni identifikátorem organizace8.

• přesná shoda identifikátoru (organisation ID) minimálně jednoho do-
davatele9 (bidder_bk) – v případě, že zakázka má několik částí, je
možné, že každá část má jiného dodavatele. Je také možné, že jedna
zakázka byla zadána skupině dodavatelů. V takovém případě jedna ví-
tězná nabídka, a tedy i celá zakázka, obsahuje několik dodavatelů.

Dodatečně mohou být pro každý pár zdrojů využity (ale nemusí) specifické
blokovací klíče. Pro testované zdroje byly nastaveny tyto blokovací klíče (spe-
cific_bks):

VVZ – BP:
Využívá se jeden specifický atribut – přesná shoda zdrojového identifi-
kátoru zakázky (source tender id). Každá zakázka by měla mít tento
identifikátor unikátní, proto znamená shoda tohoto atributu pravděpo-
dobnou shodu záznamů. Tento identifikátor se zadává na zdroji VVZ a je
zaznačen v BP jako identifikátor, uvedený ve VVZ. Jiné zdroje daný
atribut neobsahují, proto je specifický pouze pro tento pár zdrojů.

TED – VVZ:
Žádné specifické atributy pro tento pár zdrojů nejsou.

UVO – TED:
Žádné specifické atributy pro tento pár zdrojů nejsou.

8Pro Českou republiku je to IČO.
9Dodavatel je uchazeč, jehož nabídka zvítězila.
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4. Návrh algoritmu

Výběr párů na základě blokovacích klíčů je prováděn tak, že pro každý zá-
znam z levého zdroje jsou vybrány všechny záznamy, které splňují podmínku
blokovacích klíčů, z pravého zdroje:

title_bk AND (buyer_bk OR bidder_bk [OR specific_bks]), (4.1)

kde specific_bks má tvar

specific_bk1 OR specific_bk2 OR . . . (4.2)

Podobnost názvů (title) je nutnou podmínkou k tomu, aby se záznamy za-
řadily do stejné skupiny. Díky využití metriky podobnosti místo přesné shody
je zajištěno, že drobné chyby v hodnotách atributu nebudou mít velký vliv na
rozdělení záznamů do bloků. Kromě toho je málo pravděpodobné, že shodné
zakázky budou mít málo podobné názvy na různých zdrojích. Ostatní blo-
kovací klíče musí využívat přesnou shodu hodnot (není možné porovnávat
identifikátory pomocí jiných metrik podobnosti), kvůli čemuž nastává riziko
situace, kdy bude potenciálně shodný pár zahozen kvůli neshodě v některém
z těchto atributů. Tvar podmínky lze měnit, pokud je to vhodné pro určitý
pár zdrojů, ale typicky vypadá podmínka podle vzoru 4.1.

Pro zlepšení časové efektivity indexování se na pravém zdroji vytváří mate-
rializovaný pohled, který obsahuje hodnoty atributů pro blokovací klíče pro
všechny záznamy v databázi a na kterém je nastaven index hledání podle kaž-
dého z nich (ukázka takového skriptu pro pár VVZ – BP je v dodatku C).
Tento přístup byl převzat z původního algoritmu, protože dostatečně dobře
optimalizuje proces indexace.

4.3 Porovnání záznamů
Vzhledem k tomu, že se záznamy o veřejných zakázkách liší na různých zdro-
jích (a proto i ve dvou databázích, jejichž záznamy máme za cíl propojit),
není možné použít metodu přesné shody na celé záznamy. V takovém případě
by podobnost dvou záznamů, které obsahují jedinou malou odlišnost v jed-
nom atributu, byla 0 a počet párů klasifikovaných jako shoda by byl extrémně
malý.

Proto je potřeba uvažovat o složitějších technikách porovnání, které počítají
s podobnostmi jednotlivých atributů. Takovou technikou je počítání míry po-
dobnosti na základě srovnávacího vektoru (viz sekci 2.1.3). Tato metrika není
jednoznačná a má různé vlastnosti v závislosti na parametrickém nastavení
– výběru atributů pro porovnání, výběru metrik porovnání každého atributu
a nastavení vektoru vah. Na základě mír podobnosti jednotlivých atributů se
vytvoří srovnávací vektor a následně se s použitím nastaveného vektoru vah
vypočte výsledná míra podobnosti záznamů.
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4.3. Porovnání záznamů

Výběr datových polí je specifický pro každý zdroj. Společnými atributy pro
všechny zdroje jsou:

• title – využívá se 3-gramová podobnost. V kroku indexování se zá-
znamy třídily podle podobnosti názvu. V tomto kroku platí, že čím víc
podobné jsou názvy zakázek, tím víc podobné jsou záznamy.

• title_last_symbols – názvy zakázek se často liší jen málo, ale tento
rozdíl je přitom velmi podstatný pro porovnání záznamů. Typickými
příklady jsou roky (2018, 2019), města (Kladno, Beroun), části (část 1,
část 2) atd. Většinou se takové rozdíly vyskytují na konci názvu, proto
se využívá 3-gramová shoda posledních dvou slov (pokud to dovoluje
délka názvu, v jiném případě se vezme jediné slovo). Také se vypočte
přesná shoda číslic, obsažených v koncové části názvu (římská a arabská
čísla) – je potřeba použití přesné shody, protože malý rozdíl v číslech
většinou znamená neshodu záznamů. Pokud jsou všechna čísla shodná,
zapíše se do srovnávacího vektoru vypočtená podobnost posledních dvou
slov, v opačném případě je podobnost posledních slov názvu považována
za 0.

• cancellation_date_difference – podobnost dat zrušení zakázky. Po-
kud chybí u obou zakázek datum zrušení, znamená to, že zrušeny nejsou.
V tomto případě je podobnost dat zrušení 1. V případě, že hodnota chybí
jenom u jedné zakázky, podobnost je 0,5. V ostatních případech se odvo-
zuje ze vzdálenosti v dnech (365 dní a více znamená nulovou podobnost
dat, ostatní hodnoty se rovnoměrně mapují na interval 0–1).

• procedure_type – přesná shoda výčtové hodnoty, označující typ po-
stupu.

• buyer_body_id – přesná shoda (rozšířena do tří hodnot – 0, 1, 0,5)
identifikátorů zadavatelů.

• buyer_name_similarity – podobnost jmen zadavatelů. Je možné, že
identifikátor zadavatele na jednom ze zdrojů byl zadán chybně a je dobré
použít i dostupná jména zadavatelů (názvy organizací).

• lots_count – poměr počtů částí zakázek (počítá se specificky podle
zdroje – buď atribut lotsCount, nebo velikost pole lots).

• lot_titles_similarities – 3-gramová podobnost řetězců, vytvoře-
ných spojením názvů všech částí zakázky pomocí mezer.

• bids_count – poměr celkových počtů nabídek ze všech částí zakázky.

• is_framework_agreement – přesná shoda logických hodnot, označují-
cích, zda je zakázka prováděna na základě rámcové smlouvy.
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4. Návrh algoritmu

• max_price_similarity a min_price_similarity – poměry maximál-
ních (respektive minimálních) cen ze všech nabídek všech částí zakázky.

• common_bidders_ico_ratio – poměr společných uchazečů k celkovému
počtu uchazečů, jednotliví uchazeči se porovnávají pomocí přesné shody
na základě identifikátoru.

• notice_date_difference – podobnost dat oznámení zakázky. Počítá
se stejně jako cancellation_date_difference. Jako datum oznámení
zakázky se mohou používat různé atributy v závislosti na zdroji. V pří-
padě, že hodnota v primárně určeném atributu chybí, může být použít
jiný atribut, jehož hodnoty jsou blízké k hodnotám primárního atributu.

• award_date_difference – stejně jako notice_date_difference se po-
rovnávají data rozhodnutí. Výběr atributů pro porovnání je také speci-
fický pro různé zdroje.

Určení specifických atributů pro porovnání záleží na struktuře dat, získaných
z určitého zdroje. Specifické atributy nemusejí být přítomny, pokud data ne-
obsahují žádné dodatečné informace, důležité pro porovnání. Výběr atributů
pro navrhovaný algoritmus byl proveden po analýze dat a poradě s expertem.

Atributy specifické pro pár zdrojů VVZ – BP:

• source_tender_id – přesná shoda zdrojového identifikátoru zakázky,
stejně jako při indexaci. Popis viz sekci 4.2.

Atributy specifické pro pár zdrojů VVZ – TED:

• common_cpvs_ratio – poměr společných kódů CPV10 k počtu všech
kódů CPV. Pro porovnání jednotlivých CPV se využívá přesná shoda.

• description – 3-gramová podobnost prvních 15 symbolů popisu za-
kázky. I na evropském zdroji TED je popis zakázky uveden v národním
jazyce země zakázky. V případě zdrojů VVZ a TED jsou tedy popisy na
obou zdrojích v češtině.

• estimated_price – poměry odhadovaných cen (maximálních mezi všemi
částmi zakázek).

• selection_method – přesná shoda výčtové hodnoty, která popisuje me-
todu výběru.

10CPV – společný slovník pro veřejné zakázky.
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• common_lot_main_cpvs_ratio – stejné jako common_cpvs_ratio, ale
uvažují se CPV kódy, které jsou uvedeny pro každou část zakázky jako
hlavní kód.

Atributy, specifické pro pár zdrojů UVO – TED:

Používají se stejné atributy jako pro pár VVZ – TED, žádné jiné
specifické atributy nejsou použity.

Potenciálně může být pro jiné zdroje využíván také atribut titleEnglish,
který uvádí název zakázky, zadaný v angličtině. Obvykle tento název je obec-
nější, než název, zadaný v národním jazyce – například ”Accommodation and
restaurant buildings“ a frekvence jeho hodnot je vysoká (stejná hodnota se
částo vyskytuje v zakázkách různých zemí). Tento údaj chybí na testovaných
zdrojích BP, VVZ a UVO a také na ostatních dostupných národních zdrojích,
je však přítomen na zdroji TED. Tudíž při propojení záznamů z TED a jiného
zdroje, který obsahuje název v angličtině by byl tento atribut porovnáván.
Metrika porovnání by byla stejná jako pro název (title) v národním jazyce –
3-gramová podobnost názvů v angličtině (title_english_similarity) a také
podobnost jejích posledních dvou slov (title_english_last_symbols).

Pro výpočet míry podobnosti ze srovnávacího vektoru je potřeba vynásobit
jeho položky položkami vektoru vah a následně je sečíst. Váhy musí být určeny
pro každý zdroj zvlášť, a to nejen z důvodu odlišnosti seznamu atributů. Každý
pár zdrojů má specifické vztahy a závislosti a jednotlivé atributy mohou být
pro různé páry zdrojů různě důležité.

Vektor vah pro tento úkol bude vytvářen pro každý pár zdrojů pomocí gene-
tického algoritmu (viz kapitolu 6) tak, aby měl výsledný systém co nejvyšší
přesnost.

4.4 Klasifikace
Každý záznam z jednoho zdroje má nanejvýš jeden odpovídající záznam z ji-
ného zdroje, a to až na možné výjimky11. Proto nestačí v našem případě jed-
noduše klasifikovat každý pár, je potřeba pro každý záznam z jednoho zdroje
najít jemu nejlépe odpovídající záznam z jiného zdroje a jen tento pár označit
jako shodu.

11Výjimky, vzniklé kvůli chybám v deduplikaci dat na jednotlivých zdrojích – může se
stát, že databáze obsahuje několik záznamů, popisujících stejnou zakázku, a tedy i vhodných
pro klasifikaci jako shoda)
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Navrhovaný algoritmus musí být plně automatický, proto krok klasifikace roz-
dělí páry pouze do dvou (výsledných) skupin – shoda a neshoda – a manuální
vyhodnocování párů záznamů expertem nebude prováděno.

Technika klasifikace na základě prahu je intuitivní a dobře interpretovatelná.
Kromě toho je relativně jednoduchá na implementaci, testování a ladění. Je
možné využít znalosti experta pro nastavení vah a odhadnout práh klasifi-
kace. Složitost výpočtu při použití této techniky je relativně nízká díky tomu,
že vektor vah je společný pro všechny porovnávané páry. Nejlepší shoda pro
záznam se určí tak, že se vybere pár s maximální mírou podobnosti. Přesnost
klasifikace přímo závisí na nastavení vah a prahu. Zlepšení přesnosti je tak
založeno na změně vektoru vah a/nebo prahu. Vektor vah a práh klasifikace
jsou závislé veličiny, proto je možné vhodně nastavit práh (aby nebyl příliš
nízký, ani příliš vysoký) a poté měnit jenom váhy (rozmezí hodnot vah bude
záviset na nastaveném prahu).

Pravděpodobnostní klasifikace má mnoho společných charakteristik v porov-
nání s klasifikací na základě prahu. Hlavní odlišností pravděpodobnostní klasi-
fikace je určení vah pro každý pár záznamů zvlášť na základě frekvencí hodnot
atributů. Tento princip zvyšuje časovou složitost algoritmu, protože pro kaž-
dou hodnotu každého používaného atributu se musí spočítat, jak často se
v databázi vyskytuje, a na základě toho se mají spočítat váhy atributů pro
každý záznam zvlášť. Přesnost klasifikace při správném a vhodném využití
této techniky může být lepší než při obyčejné klasifikaci na základě prahu.

Klasifikace založená na ceně je nadstavbou nad pravděpodobnostní klasifikací
nebo klasifikací na základě prahu. Zvyšuje časovou složitost procesu klasifi-
kace, ale je vhodná, pokud jsou různé druhy chyb různě důležité. Například
v medicíně při určování, zda má pacient určitou nemoc, má false negative
značně vážnější následky (a tedy i cenu) než false positive. V řešeném v této
práci případě je cena obou druhů chyb stejná, proto je využití této metody
zbytečné.

Klasifikace, založená na pravidlech je většinou dobře interpretovatelná. Časová
náročnost záleží na počtu a pokrytí pravidel, čím méně pravidel je definováno
a čím větší pokrytí má několik prvních pravidel, tím menší je časová nároč-
nost. Nevýhodou této techniky je v daném případě to, že se nepočítá míra
pravděpodobnosti, ale ihned se rozhoduje, zda je pár shoda nebo neshoda,
kvůli čemuž nelze rozhodnout, který z párů (v případě, že jako shoda bylo
označeno několik párů) je nejlepší shodou. Proto není tato technika vhodná
pro problém, řešený v této práci.

Supervizované techniky mají většinou stejný problém jako klasifikace, založená
na pravidlech – výsledkem je vždy pouze skupina (shoda nebo neshoda) a není
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možné bez dalších kroků určit, který pár je lepší shodou pro určitý záznam.

Z výše popsaného plyne, že pro řešený problém jsou vhodné pouze dvě tech-
niky – klasifikace na základě prahu a pravděpodobnostní klasifikace, přičemž
pravděpodobnostní klasifikace má větší časovou složitost. Bylo rozhodnuto,
že bude implementována technika klasifikace na základě prahu a vektor vah
bude vybrán takový, aby byla chybovost modelu minimální (viz kapitolu 6).

Páry záznamů se klasifikují pouze do dvou skupin, je tak potřeba nastavit
jenom jeden práh pro klasifikaci. Jako práh je v navrhovaném algoritmu uva-
žováno číslo 4. Díky tomu, že se váhy generují pomocí genetického algoritmu,
není výběr prahu důležitý. Váhy se přizpůsobí vybranému prahu a trénovacím
datům.

V předchozím kroku byla pro každý potenciálně shodný pár záznamů spo-
čítána míra podobnosti. Tento krok přímo aplikuje na tyto míry podobnosti
klasifikaci pomocí prahu. Výsledkem procesu propojení záznamů je skupina
shody, vytvořená v tomto kroku.

4.5 Vyhodnocování
Jak bylo popsáno v sekci 2.1.5.3, výběr měřítka kvality výsledku z pohledu
přesnosti záleží na tom, který druh chyb se má kontrolovat přísněji. V řeše-
ném případě oba druhy chyb jsou stejně přípustné, proto se kvalita výsledku
má vyhodnocovat se stejnou přísnosti k oběma druhům chyb. Bylo zvoleno
měřítko, které dovoluje nastavovat váhy obou druhů chyb dle potřeby. Toto
měřítko spojuje v sobě preciznost (viz vzorec 2.22) a úplnost (viz vzorec 2.23)
a dává jim váhy na základě pozorování o tom, že preciznost popisuje false
positives a úplnost – false negatives. Takovým způsobem získáváme vzorec

custom = w1 · prec + w2 · rec = w1 · TP

TP + FP
+ w2 · TP

TP + FN
, (4.3)

kde w1 a w2 jsou váhy, odpovídající různým druhům chyb (w1 – false positives,
w2 – false negatives). Byla testována jeho různá nastavení a výsledný model
byl učen s využitím nastavení, které uvažuje o obou druzích chyb stejně (w1
= 0,5 a w2 = 0,5). Při maximalizaci tohoto měřítka se minimalizují chyby
obou druhů, a to v přibližně stejných poměrech jako jsou váhy w1 a w2. Tím
pádem při váhách w1 = 0,5 a w2 = 0,5 se oba druhy chyb minimalizují ve stej-
ných poměrech, což je cílem optimalizace navrhovaného algoritmu z pohledu
přesnosti.

Pro zjištění počtů TP, FP a FN není potřeba určovat klasifikaci každého mož-
ného páru záznamů. Stačí mít k dispozici dvě množiny párů záznamů: výsledek
algoritmu propojení záznamů (páry, klasifikované jako shoda) – označme jako
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M (match) – a záznamy, jejichž skutečná klasifikace je shoda – označme jako
TM (true match). Tyto množiny jsou zobrazeny na obrázku 4.1.

Klasifikováno 
jako shoda

(M)

Skute?ná shoda
(TM)

TPFP FN

Obrázek 4.1: Množiny záznamů, klasifikovaných jako shoda algoritmem (M)
nebo expertem (TM)

Potom se počty TP, FP a FN určí podle těchto pravidel:

• Počet TP je velikost průniku množin M a TM – počet párů, které jsou
klasifikovány jako shoda a při tom jsou skutečně shoda.

• Počet FP je velikost rozdílu množin M a TM – počet párů, které jsou
klasifikovány jako shoda, ale při tom nejsou skutečně shoda.

• Počet FN je velikost rozdílu množin TM a M – počet párů, které nejsou
klasifikovány jako shoda, ale při tom jsou skutečně shoda.

Počet TN se nedá vypočíst pomocí množin M a TM protože v nich chybí
informace o párech, klasifikovaných jako neshoda. Víme však, že se všechny
páry klasifikují do čtyř skupin a známe velikosti ostatních tří skupin, tudíž
stačí získat informaci o počtu všech možných párů (je důležité poznamenat,
že toto není počet párů v testovací množině, ten neobsahuje všechny možné
páry) a odečíst velikosti TP, FP a FN.
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Měření kvality navrhovaného algoritmu není možné provést bez dat se známou
klasifikací. Navíc, pro nastavení vektoru vah se využívá genetický algoritmus,
který (jak je popsáno v sekci 2.2) funguje na základě minimalizace chyby, která
se vypočítá právě na základě klasifikovaných dat a výsledku algoritmu, tudíž
potřebuje trénovací data (viz kapitolu 6).

Jako data se známou klasifikací můžeme použít výsledky existujícího algo-
ritmu, ale v takovém případě není možné dosáhnout (ani zaznamenat) lepší
úspěšnost než má existující algoritmus. Práce má za cíl zlepšit úspěšnost pro-
pojení záznamů, což je v rozporu s předchozím tvrzením. Navíc existující al-
goritmus je použitelný pouze pro jeden pár zdrojů a tedy neposkytne data pro
testování navrhovaného algoritmu na ostatních zdrojích.

Vzhledem k popsaným výše problémům bylo rozhodnuto, že se použije manu-
ální vyhodnocování párů záznamů expertem. Nejdřív bude vytvořen testovací
vzorek pro stejný pár zdrojů, pro který již existuje algoritmus (VVZ–BP).
Páry budou vybrány na základě výsledků předchozího algoritmu, nebude ale
uvažována klasifikace, ale míra podobnosti záznamů. Jak je známo, klasifiká-
tory většinou správně klasifikují jako shodu ty páry, které mají dostatečně
vysokou míru podobnosti a jako neshodu ty páry, které mají míru podobnosti
dostatečně nízkou. Je tedy potřeba zaměřit se na páry, které mají průměrnou
míru podobnosti (blízkou k hodnotě prahu). Takové záznamy budou vybrány
z mezivýsledku (výsledek kroku porovnávání záznamů) existujícího algoritmu.
Takovým způsobem testovací vzorek bude složen většinou z problematických
záznamů, které budou vyhodnocené expertem a považovány za správně klasifi-
kované. Po implementaci algoritmu, univerzálního z pohledu schopnosti práce
s jinými zdroji, bude možné aplikovat ho na libovolný vybraný pár zdrojů a vy-
brat tak skupinu problematických párů, které budou vyhodnoceny manuálně
a budou tak tvořit testovací vzorek pro vybraný pár.
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5.1 Příprava dat pro vyhodnocování expertem
Expertní vyhodnocování (clerical review) je proces, během kterého expert
ručně prochází záznamy a určuje, zda jsou, nebo nejsou shoda. Hodně důležité
je zajistit jednoduchou a přehlednou formu zobrazení dat a pohodlnou formu
zanesení výsledku. Tyto faktory určují, jakou rychlostí bude expert schopen
vyhodnocovat záznamy a jak často se budou vyskytovat chyby v zanesení
výsledků.

V řešeném případě se jedná o data formou JSON objektů, které obsahují ne-
určitý počet elementů jednotlivých vnitřních polí (viz obrázek 3.1). V takové
struktuře se relativně složitě orientuje a je snadné si něco splést, vynechat
nebo ztratit. Vzhledem k tomu, že máme vybrány atributy, na jejichž základě
se bude provádět porovnání záznamů, je zřejmé, že jiné atributy by neměly být
využity expertem během manuálního porovnání. Jednak nejsou tyto atributy
užitečné pro porovnání (pokud by tomu bylo tak, byly by vybrány i pro po-
rovnání záznamů), jednak hrozí problém, že se klasifikátor na takovým způso-
bem vyhodnocených trénovacích datech nenaučí z důvodu, že nemá k dispozici
atribut, na jehož základě byla data vyhodnocena expertem. Jinou možností je
poskytnout expertovi všechny atributy a požádat ho o seznam atributů, které
využíval během manuálního vyhodnocování a tyto atributy vybrat pro porov-
nání záznamů. Tento postup je časově náročnější protože se většinou (v závis-
losti na formě zobrazení záznamů expertovi) zhoršuje přehlednost a schopnost
se rychle orientovat ve velkém počtu atributů.

Na základě myšlenky, popsané v předchozím odstavci, byla navržena tabulka,
obsahující všechny atributy využívané pro porovnávání záznamů (viz dodatek
B – ukázka tabulky pro pár zdrojů VVZ – BP). Tabulka obsahuje sloupec pro
zadávání výsledku expertem (má hodnotu 0 v případě neshody, 1 v případě
shody) – sloupec MATCH tabulky v dodatku B.

Pro naplnění této tabulky byly provedeny následující kroky:

• Výběr záznamů na základě výsledku existujícího algoritmu (skóre po-
dobnosti je blízké číslu 4, což je prahová hodnota tohoto algoritmu).
Ukládáme pouze id a persistentId pro přístup k záznamům v data-
bázi.

• Vytvoření SQL skriptu, který pro každý záznam vytvoří řádku, obsahu-
jící jen vybrané atributy nebo jejich modifikace (např. délku pole nebo
maximální hodnotu mezi všemi elementy pole). Tyto skripty budou vět-
šinou specifické pro různé páry zdrojů – je potřeba vybrat různé atributy
– a také pro každý zdroj zvlášť – zdroje mohou mít specificky uložené
hodnoty, např. jako award_date v závislosti na zdroji mohou být po-
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užity atributy contractSignatureDate, awardDecisionDate nebo da-
tum publikace formuláře s typem CONTRACT_AWARD. Ukázka takového
skriptu pro zdroj VVZ a pár VVZ – BP je přiložena v dodatku D.

• Vytvoření programu v jazyce Java12, který pro vybrané záznamy (na zá-
kladě jejich identifikátorů v databázi) spustí výše zmíněný skript a vý-
sledné řádky uloží do souboru ve formátu CSV.

• Načtení vytvořeného souboru do vhodného nástroje, který umožňuje
práci s tabulkami (např. excel, googlesheets).

5.2 Zpracování manuálně klasifikovaných dat
Po vyplnění expertem se tabulka uloží do souboru ve formátu TSV a zpracuje
se programem v jazyce Python13, výsledkem kterého jsou dva soubory ve
formátu CSV – soubor, obsahující všechny páry záznamů a jejich klasifikaci,
a soubor, obsahující pouze páry, klasifikované jako shoda.

Oba soubory mají stejnou strukturu (s jediným rozdílem, že druhý soubor ne-
obsahuje sloupec match, měl by tedy jenom hodnoty 1):”left_id, right_id,
left_tender_persistent_id, right_tender_persistent_id, match“,
kde

• left_id, right_id jsou identifikátory záznamů z levého a pravého
zdrojů v databázích,

• left_tender_persistent_id, right_tender_persistent_id jsou tr-
valé identifikátory záznamů, týkajících se určité zakázky, z levého a pra-
vého zdrojů (nastavuje se při prvním zpracování stažených dat a s kaž-
dým dalším zpracováním se nemění, což umožňuje použití identifikátoru
i po tom, co byla data přepočítána),

• match je klasifikace páru záznamů (1 v případě shody, 0 v případě ne-
shody).

Soubor, který obsahuje všechny páry, bude využit při migraci dat ze zdrojové
do testovací databáze (viz kapitolu 7).

Soubor, který obsahuje pouze páry, klasifikované jako shoda, se využívá pro
počítání chyby klasifikace s využitím metody, popsané v sekci 2.1.5.3.

12Viz soubor test-data/RecordsToExpertTableConverter.java na přiloženém nosiči.
13Viz soubor

test-data/get_result_pairs_from_test_table.py na přiloženém nosiči.
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5.3 Rozdělení dat na trénovací, validační
a testovací

V dalších kapitolách bude popsána potřeba rozdělení dostupného datasetu
párů záznamů se známou klasifikací na tři skupiny – trenovací, validační
a testovací. Pro rozdělení dat na tyto množiny se v této práci používá funkce
train_test_split z knihovny Sklearn v Pythonu14.

Trénovací data budou použity genetickým algoritmem při generování vektoru
vah. Validační data jsou potřeba pro měření kvality modelu při různých na-
staveních – při využití různých vektorů vah. Každý běh genetického algoritmu
využívá nově generované skupiny trénovacích a validačních dat (viz kapitolu
6). Testovací množina se používá pro výpočet úspěšnosti výsledného algoritmu.

Vzhledem k výše popsanému použití jednotlivých skupin, bylo rozhodnuto
nastavit rozdělení dat na skupiny v takových poměrech:

• trénovací data – 0, 75,

• validační data – 0, 25,

• testovací data – celý dataset. Díky tomu, že trénovací a validační data
jsou různé pro každé nastavení modelu, lze pro měření kvality výsledného
modelu použit celý dostupný dataset.

Výsledné velikosti skupin záleží na velikosti dostupného datasetu se známými
klasifikacemi (manuálně ohodnocený dataset). Velikost datasetu pro pár zdrojů
VVZ – BP je 488 párů záznamů (společně pro shody a neshody), velikosti jed-
notlivých skupin budou tedy v průměru rovny 366, 122, 488. Není to však
celkový počet možných párů (klasifikace ostatních možných párů se předpo-
kládá jako neshoda).

Důležitým krokem rozdělení dat pro řešený problém je nejdřív rozdělit seznam
záznamů z levého zdroje a až potom na základě získaných skupin záznamů
vytvořit skupiny párů, obsahujících tyto záznamy. Díky tomuto kroku bude
zajištěno to, že se všechny páry, které mohou být potenciální shodou pro
určitý záznam z levého zdroje, budou nacházet ve stejné skupině a proces
propojení záznamů bude proveden na všech původně vybraných pro tento
záznam párech.

14Viz soubor test-data/split_into_train_validation_and_test_data.py na přilože-
ném nosiči.
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Kapitola 6
Genetický algoritmus pro

optimalizaci parametrického
nastavení modelu

Jak bylo řečeno v kapitole 4, bude vektor vah pro výpočet míry podobnosti
záznamů vytvořen pomocí genetického algoritmu, popsaného v sekci 2.2. Tato
kapitola popisuje podrobnosti návrhu genetického algoritmu pro optimalizační
úlohu minimalizace chyby klasifikace párů záznamů.

6.1 Popis nastavení genetického algoritmu
Cílem je najít takový vektor vah, který maximalizuje hodnotu vybraného mě-
řítka kvality výsledku, což, jak je popsáno v sekci 4.5, je

custom = 0, 5 · prec + 0, 5 · rec = 0, 5 · TP

TP + FP
+ 0, 5 · TP

TP + FN
. (6.1)

Algoritmus využívá všech klasických operátorů, popsaných v sekci 2.2, které
jsou adaptovány na řešený problém, tím pádem nastavení algoritmu je násle-
dující:

•Jedinec – vektor vah, jehož délka odpovídá počtu porovnávaných atributů n
(délce srovnávacího vektoru). Váhy jsou reálná čísla z předem definova-
ného oboru hodnot. Obor hodnot jednotlivých vah musí být přiměřený
klasifikačnímu prahu (klasifikační práh v navrhovaném algoritmu má
hodnotu 4, viz sekci 4.4) a být dostatečně široký, aby umožňoval do-
statečný rozsah výsledných mír podobnosti jednotlivých párů záznamů.
Experimentální cestou bylo ověřeno, že reálný interval [0, 2] je postaču-
jící pro dané nastavení klasifikačního prahu.
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•Genotyp – vektor reálných čísel z uzavřeného intervalu [0, 2] délky n (každý
gen – reálné číslo z intervalu [0, 2]).

•Fitness – hodnota měřítka kvality výsledku navrhovaného algoritmu (hod-
nota funkce 6.1 při nastavení vektoru vah na hodnotu genotypu aktu-
álního jedince). Pro její určení je potřeba nastavit vektor vah a spustit
proces propojení záznamů na trénovacích datech se známou klasifikací.
Následně se na základě výsledku algoritmu a známých klasifikací vy-
počtou hodnoty TP, FP a FN (dá se navíc spočítat TN, ale v našem
případě tato veličina nemá využití) a vypočte se hodnota funkce 6.1.

•Populace – množina možných řešení (vektorů vah). Velikost populace je
nastavena na p = 1000 jedinců a je neměnná po celý proces ”evoluce“
a pro každý běh genetického algoritmu.

•Operátor inicializace – inicializace počáteční populace je prováděná genero-
váním náhodných jedinců (s náhodnými hodnotami genů z oboru hod-
not – intervalu [0, 2]). Při inicializaci se počítá fitness pro každého nově
vytvořeného jedince. Libovolný náhodně vygenerovaný jedinec je legi-
timním řešením (libovolný vektor vah je aplikovatelný pro výpočet míry
podobnosti záznamů).

•Operátor selekce – používá se turnajová selekce – náhodně se vylosují k = 5
jedinců a vybere se jedinec s největší hodnotou fitness. Zvolená hodnota
k zajistí, že vybrané řešení bude mít relativně vysokou kvalitu (nejlepší
z 5 náhodně vybraných jedinců populace) a zároveň zmenší pravděpo-
dobnost, že se do turnaje pokaždé dostane jeden a ten samý kvalitní
jedinec, což hrozí předčasnou konvergencí.

•Operátor reprodukce – pro vytvoření nových jedinců se používají oba ope-
rátory – křížení a mutace. Potomci se vytvářejí na základě dvou rodičů,
nezávisle vybraných z populace pomocí operátoru selekce. Nejdřív se na
ně aplikuje operátor křížení a následně na každý ze dvou nově vzniklých
jedinců se aplikuje operátor mutace. Takový postup se aplikuje p/3-krát,
kde p je velikost populace (v řešeném případě p/3 = 100/3 = 33) – po-
stupně se vybírá 33 párů rodičů (opakování není zakázáno) a na základě
každého páru vznikají dva noví jedinci (potomci). Po provedení repro-
dukčního kroku algoritmu se populace dočasně zvětší, v kroku náhrady
se populace vrátí do původní velikosti.

•Operátor křížení – používá se jednobodové křížení (bod křížení se volí ná-
hodně při každé aplikaci operátoru křížení). Rodičovské genotypy se ne-
mění, jejich informace se pouze zkopírují do nových genotypů potomků.

•Operátor mutace – každý nový jedinec, který vznikl důsledkem operace kří-
žení, prochází mutací. Náhodně se volí n/3 genů (opakování není zaká-
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záno) a jejich hodnoty se mění na jiné náhodně vygenerované hodnoty
z oboru hodnot genů.

•Náhrada – po provedení reprodukčního kroku obsahuje populace více je-
dinců, než je její definovaná velikost, a je potřeba tento počet redukovat
aby se populace přesunula do další generace. Toho lze docílit odstra-
něním nejméně kvalitních jedinců populace (jedince s menší hodnotou
fitness). Takovým způsobem se do další generace dostane definovaný
počet nejvíce kvalitních jedinců.

Ukončujícími podmínkami navrhovaného genetického algoritmu jsou:

•Dosažení určité fitness
Tento parametr je nastaven na 0.99. Tato ukončovací podmínka ve vý-
sledku nikdy nenastala, nejlepší dosažená hodnota fitness se obvykle
pohybovala mezi 0,93 a 0,95.

•Dosažení určitého počtu generací
Tento parametr je nastaven na 50. Byly testovány i jiné maximální po-
čty generací – 20 generací bylo nedostatečné pro maximální vylepšení
(zvětšení počtu generací stále mohlo zlepšit maximální fitness), více než
50 generací už nepřinášejí žádná zlepšení.

6.2 Vyhodnocování a validace výsledků
genetického algoritmu

Za výsledek běhu algoritmu považujeme jedince s největší hodnotou fitness.
Hodnota jeho fitness je úspěšnost modelu propojení záznamů s parametrickým
nastavením podle vybraného jedince na trénovacích datech. Tato hodnota však
může být příliš optimistická z toho důvodu, že se kvalita modelu vylepšuje na
základě určité množiny záznamů a model může být na těchto datech závislý.
Pro zjištění skutečné úspěšnosti algoritmu s určitým parametrickým nastave-
ním je potřeba ho otestovat na datech, která nebyla použita pro optimalizaci
modelu – testovacích.

Každý běh genetického algoritmu má odlišné výsledky, není proto jasné který
výsledek má být použít jako vektor vah v algoritmu propojení záznamů. Z to-
hoto důvodu je zaveden krok validace výsledků několika běhů genetického
algoritmu se stejným nastavením, ale na různých množinách trénovacích dat
(pokaždé se vygeneruje nová trénovací množina ze stejného datasetu). Myš-
lenkou je změřit kvalitu výsledků několika běhů genetického algoritmu na va-
lidační množině dat (viz sekci 5.3), která je také generována pro každý běh
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algoritmu zvlášť. Platí, že se do trénovací množiny vybere 75 % záznamů z do-
stupného datasetu a zbylé 25 % patří do validační množiny. Pokud je kvalita
modelu na validační množině dobrá, počítá se toto řešení za dobré. Jednotlivé
váhy by měly mít podobné hodnoty v každém z dobrých výsledků. Pokud se
hodnoty značně liší, znamená to, že buď je tento atribut závislý na nějakém
jiném atributu, a jsou tudíž částečně zaměnitelné, nebo jsou hodnoty tohoto
atributu málo kdy shodné a tedy je jeho míra podobnosti v srovnávacím vek-
toru velmi malá, tudíž libovolně velká váha málo ovlivňuje výsledek. Testovací
a validační množiny se generují pro každý běh algoritmu zvlášť, díky čemu je
zajištěno, že nebude model přizpůsoben určité množině dat a jeho úspěšnost
na úplně nových datech nebude značně horší než na datech, která byla využita
pro trénování a validaci.

Výsledný vektor vah získáme jako vektor průměrných hodnot položek geno-
typů několika dobrých řešení, následně zaokrouhlených pro přehlednost a jed-
noduchost. Výslednou kvalitu modelu ověříme na testovací množině dat, která
je v řešeném případě celým dostupným datasetem (viz sekci 5.3).

Dodatek E ukazuje validaci výsledků genetického algoritmu pro pár zdrojů
VVZ – BP. Bylo analyzováno pět běhů algoritmu a pro každý z nich byl do-
stupný dataset rozdělen na vlastní trénovací a validační množiny. V dodatku
jsou zobrazeny tabulky, obsahující genotypy nejlepších jedinců každého běhu
– výsledky běhů, jednotlivé váhy jsou zaokrouhlené do dvou desetinných pozic.
Pro každý běh jsou uvedeny grafy, zobrazující vývoj maximální a minimální
fitness v závislosti na čísle generace, a úspěšnost na trénovací a validační mno-
žinach – velikosti množin TP, FP a FN a hodnota vybraného měřítka kvality.
Poslední tabulka dodatku E uvádí souhrn všech pěti běhů, průměrné hodnoty
pro každý atribut a zaokrouhlený průměr, který je výsledkem validace. Výsle-
dek byl otestován na testovací množině dat – na celém datasetu – s úspěšností
0.9321 (viz sloupec Rounded AVG. result) a bude použít jako vektor vah
v algoritmu propojení záznamů pro pár zdrojů VVZ–BP15.

Úspěšnost navrženého algoritmu byla také měřená na testovacím datasetu
proti celému dostupnému pravému zdroji – levý zdroj byl nastaven na testo-
vací verzi levého zdroje a pravý zdroj byl nastaven na úplnou verzi pravého
zdroje. Podobné nastavení mělo zajistit větší výběr záznamů z pravého zdroje
pro každý záznam ze zdroje levého. V takových podmínkách byla zkoušena
schopnost kroku indexace vytvořit smysluplné indexované množiny a schop-
nost kroku klasifikace správně klasifikovat případné nové páry záznamů. Tento
test byl úspěšně zvládnut a úspěšnost modelu na takovém datasetu se nezhor-
šila.

15Viz soubor resources/weights/vvz-bp-weights na přiloženém nosiči.
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Obrázek 6.1: Výsledný vektor vah pro pár zdrojů VVZ – BP

Jak bylo zmíněno v úvodu této práce, již existuje částečné řešení problému
propojeni záznamů, které je použitelné pro pár zdrojů VVZ – BP. Byla otes-
tována úspěšnost tohoto řešení na stejném testovacím datasetu s využitím
stejného měřítka kvality. Výsledkem měření je hodnota 0.7652, což je výrazně
méně než úspěšnost nově navrženého algoritmu. Přitom jsou klasifikační sku-
piny pro výsledky existujícího algoritmu následující: TP: 194, FP: 30, FN: 98 –
existující algoritmus často klasifikoval jako neshodu páry záznamů, které jsou
ve skutečnosti shodné.

6.3 Experimenty: analýza přínosu atributů

V sekci 6.2 byl popsán proces validace výsledků genetického algoritmu a jako
příklad byl použít pár zdrojů VVZ – BP. V této kapitole budou provedeny
experimenty, které budou navazovat na výsledky, popsané v sekci 6.2. Cílem
provedení experimentů je prozkoumat přínos jednotlivých atributů při po-
rovnání záznamů. Pro připomenutí obrázek 6.1 uvádí výsledný vektor vah pro
zdroj VVZ – BP a jeho úspěšnost na celém datasetu manuálně klasifikovaných
dat pro vybraný pár zdrojů.

Budou provedeny tři experimenty, zaměřené na různé cíle. Žádný z nich ne-
zlepší úspěšnost modelu propojení záznamů, ale mohou být užitečné při snaze
maximálně zefektivnit proces porovnávání záznamů.
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nastavení modelu

Odstranění jednotlivých atributů

Tento experiment má za cíl ověřit, odstranění kterých atributů způsobí sní-
žení úspěšnosti modelu. Pro potřeby experimentu stačí porovnávat úspěšnost
modelu na trénovací množině dat16. Indikátorem úspěšnosti modelu je nej-
vyšší hodnota fitness poslední generace běhu genetického algoritmu při od-
straněném určitém atributu pro porovnání. Výsledky tohoto algoritmu jsou
zobrazeny v tabulce 6.1.

odstraňovaný atribut úspěšnost modelu po jeho odstranění
source_tender_id 0.88

title 0.93
title_last_symbols 0.92
cancellation_date 0.93
procedure_type 0.93
buyer_body_ids 0.93
buyer_name 0.93
lots_count 0.92
lot_titles 0.93
bid_counts 0.93

is_framework_agreement 0.92
max_price 0.93
min_price 0.93

bidders_ids 0.93
notice_date 0.93
award_date 0.93

Tabulka 6.1: Výsledky experimentu odstranění jednotlivých atributů

Z výsledků provedeného experimentu lze vidět, že nejdůležitějším atributem
je source_tender_id a při jeho odstranění úspěšnost modelu výrazně klesá.
Při tom úspěšnost modelu, využívajícího pro porovnání17 pouze jediný atri-
but source_tender_id je 0.72, z čehož plyne, že důležitou částí mechanizmu
porovnání je použití ostatních atributů.

Malý pokles úspěšnosti některých klíčových hodnot (takových jako title nebo
buyer_body_ids) je způsoben tím, že tyto atributy v kroku porovnávání zá-
znamů mají vysoké průměrné míry podobnosti díky tomu, že jsou porovná-
vány v kroku indexace. Nelze je však odstranit z kroku porovnávání záznamů
protože v kroku indexace atributy buď nejsou povinné, nebo se porovnávají
nedostatečně přísně.

16V tomto experimentu jako trénovací množinu považujeme celý dataset
17Pro indexaci se stále využívají všechny nastavené atributy
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Korelační matice atributů

Pro zjištění závislostí mezi atributy, které se používají při porovnávání zá-
znamů, bude v tomto experimentu vytvořena jejich korelační matice. Využívá
se metoda pandas.DataFrame.corr knihovny pandas, která vytvoří korelační
matici pro sloupce zadané matice (DataFrame). Pro výpočet korelační matice
atributů, které se nachází v řádkách tabulky bude nejdřív použita metoda
pandas.DataFrame.transpose, která vytvoří transpoziční matici k zadané
matici.

Jako vstup jsou použity 25 náhodných výsledků genetického algoritmu, z kaž-
dého běhu genetického algoritmu byly použity 5 nejlepších řešení. Vytvo-
řená korelační matice je znázorněna v dodatku G pomocí heatmapy. Hodnota
v každé buňce znamená míru závislosti páru atributů. čím vyšší je toto číslo,
tím více jsou atributy závislé na sobě. V našem případě závislost atributů je
nízká, na základě čeho lze říci, že žádné atributy nejsou vzájemně zaměnitelné.

Průměr a směrodatná odchylka jednotlivých atributů

Pro tento experiment jsou použita stejná vstupní data jako pro předchozí ex-
periment – 25 výsledků genetického algoritmu. Na základě těchto dat byly
spočítány průměr a směrodatná odchylka pro každý atribut. Tabulka 6.2 zná-
zorňuje průměr a směrodatnou odchylku atributů.

atribut půměr směrodatná odchylka
source_tender_id 1.92 0.095

title 1.05 0.617
title_last_symbols 1.22 0.195
cancellation_date 1.04 0.651
procedure_type 0.73 0.182
buyer_body_ids 0.77 0.452

buyer_name 0.85 0.689
lots_count 1.29 0.081
lot_titles 1.04 0.581
bid_counts 0.99 0.607

is_framework_agreement 1.56 0.155
max_price 0.86 0.575
min_price 1.06 0.688
bidders_ids 0.92 0.649
notice_date 0.84 0.485
award_date 1.01 0.594

Tabulka 6.2: Průměr a směrodatná odchylka hodnot jednotlivých atributů

63



6. Genetický algoritmus pro optimalizaci parametrického
nastavení modelu

Směrodatná odchylka určuje, jak moc je hodnota váhy pro vybraný atribut
stabilní. V případě, že je směrodatná odchylka příliš velká, může to znamenat
nízkou kvalitu dat atributu, nízkou míru podobnosti hodnot atributu v srovná-
vacích vektorech, nebo závislost hodnot atributu na hodnotách jiného atributu
(viz předchozí experiment).

Z výsledků experimentu je vidět, že nejstabilnějšími atributy jsou lots_count
a source_tender_id. Průměrné hodnoty některých atributů získané v tomto
experimentu se mírně liší od výsledků kroku validace (viz sekci 6.2), úspěšnost
modelu však zůstává lepší při použití vektoru vah, získaného při validaci.
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Kapitola 7
Implementace

7.1 Technologie používané pro implementaci

Výsledný algoritmus propojení záznamů je implementován v programovacím
jazyku Java. Výhodami tohoto jazyka pro implementaci navrhovaného algo-
ritmu jsou (viz sekci 2.3.1):

• schopnost zajištění dobré komunikace s databázemi,
• staticky typovaný jazyk,
• objektově orientovaný jazyk,
• zkušenosti autora s tímto jazykem.

Pomocné programy jsou většinou psány v programovacím jazyku Python. Jeho
výhodami jsou (viz sekci 2.3.2):

• dobrá práce s testovacími datasety ve formátu CSV – zajišťuje knihovna
pandas,

• jednoduchost sestavení menších programů, které nejsou součástí pro-
jektu,

• zkušenosti autora s tímto jazykem.

Pro běh aplikací v Pythonu bylo vytvořeno virtuální prostředí, obsahující
všechny potřebné knihovny. Byl vygenerován18 soubor19, který definuje po-
třebné knihovny a jejich verze.

Pro vývoj a testování algoritmu byla použita PostgreSQL databáze v Docker
kontejneru (viz sekce 2.3.3 a 2.3.4).

18Pomocí příkazu pip freeze > requirements.txt
19Viz soubor resources/other/requirements.txt na přiloženém nosiči
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7.2 Příprava a konfigurace prostředí

Byl vytvořen program v jazyce Java20, generující SQL skript, který vytvoří
v databázi testovací schémata a naplní je testovacími daty. Testovací data
jsou vybrána ze zdrojových databází na základě seznamu identifikátorů ze
souboru, vytvořeného při zpracování dat, manuálně ohodnocených expertem
(viz sekci 5.2). Z tohoto seznamu se extrahují identifikátory všech záznamů pro
každý zdroj zvlášť (nejsou uvažovány páry záznamů, ale jednotlivé záznamy
z každého zdroje).

Údaje o dostupnosti zdrojů a specifická pro zvolené zdroje nastavení procesu
porovnání záznamů se zadávají do konfiguračních souboru21 (příklad konfigu-
račního souboru je zobrazen na obrázku 7.1). Konfigurační soubor obsahuje
tři části – nastavení pro levý zdroj, nastavení pro pravý zdroj a specifická na-
stavení pro pár zdrojů. Seznam parametrů konfigurace je uveden v dodatku F.
Konfigurační soubory se přidávají a jmenují libovolně dle úvahy jejich tvůrce.
Jméno používaného konfiguračního souboru se uvádí jako parametr při spuš-
tění aplikací.

Pro uložení konfiguračních souborů, zdrojů, výsledků aplikací a jiných sou-
borů je určena složka resources22, která obsahuje vnitřní složky, určené pro
specifické podle účelu soubory:

db-config-files – konfigurační soubory
comparing-fields – soubory, definující které atributy mají být použity pro

porovnávání záznamů.
indexing-fields – soubory, definující které atributy mají být použity při

indexaci.
header-fields – soubory, definující které atributy mají být zaneseny

do tabulky pro manuální vyhodnocování expertem. Jednotlivé záznamy
v těchto souborech tvoří názvy sloupců výsledné tabulky a mohou ob-
sahovat mezery. První slovo (všechno, co je uvedeno do první mezery)
uvádí název atributu, který bude zpracováván.

scripts – SQL skripty pro různé účely
weights – soubory, definující váhy pro atributy, využívané pro po-

rovnání. Pokud váha pro některé atributy je nulová, nemusí být uvedena
v souboru vah. Atributy, pro které není definována váha, nebudou uva-
žovány při porovnání záznamů.

evaluation – do této složky se ukládají skupiny TP, FP a FN, vzniklé
při vyhodnocování úspěšnosti. Tyto soubory mohou být použity pro ma-

20(viz soubor test-data/TestDatabaseScriptsGenerator.java na přiloženém nosiči)
21Viz testovací konfigurační soubory ve složce resources/config-files na přiloženém

nosiči
22Viz složku resources na přiloženém nosiči
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nuální analýzu záznamů, které byly klasifikovány špatně.
data – v této složce se nachází soubory, získané v různých kro-

cích přípravy testovacích dat – páry, vybrané pro manuální klasifikaci,
tabulky pro manuální klasifikaci, zpracované výsledky manuální klasifi-
kace, true match páry, trénovací a validační skupiny dat (všechny páry
a true match páry)

genetic-results – výsledky různých běhů genetického algoritmu
(genetic_results_by_populationsi.txt) a zvlášť hodnoty maximální
a minimální fitness pro různé běhy genetického algoritmu23 (toPloti.csv)

matching-results – soubory, obsahující výsledky algoritmu propojení zá-
znamů – páry, ohodnocené jako shoda.

other – jiné soubory, nepatřící do žádné z předchozích skupin.

Pro soubory, definující seznamy atributů platí:

• soubory base-indexing-fields, base-header-fields a
base-comparing-fields definují atributy, společné pro všechny zdroje
a neuvádí se do konfiguračního souboru, ostatní soubory obsahují speci-
fické pro různé páry zdrojů atributy;

• jednotlivé názvy atributů uvnitř souborů musí být oddělené středníkem
(”;“) a mohou být na různých řádcích;

• řádka, začínající křížkem (”#“) je komentářem a nezpracovává se při
načtení,

• některé atributy mohou obsahovat parametr, který se uvádí přes spojov-
ník (”-“) a bez mezer. Příkladem takového atributu je source_tender_id,
který vyžaduje jako parametr část adresy zdroje (source), například
source_tender_id-vestnikverejnychzakazek.

Při zadání cesty k souboru je cesta ignorována a používá se pouze jméno
souboru. Předpokládá se, že se soubor nachází ve složce podle jeho účelu
a cesta k souboru se generuje na základě účelu a jména souboru.

Složka resources/data obsahuje data, která jsou odvozena od dat, patřících
společnosti Datlab s. r. o. a nesmí být zveřejněna ani poskytnuta třetím oso-
bám. Z tohoto důvodu je zmíněna složka na přiloženém nosiči poskytnuta ve
velmi oříznuté podobě, neobsahuje tady žádná vstupní data.

23tyto soubory byly základem pro tvorbu grafů v příloze E
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# test-db-config
# left source
l.jdbc.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/db_name
l.jdbc.user = {user}
l.jdbc.password = {password}
l.jdbc.schema = test_left
# optional
l.workers = "...VVZ...", "...Vestnik..."
# mandatory for expert table generating
l.script = test-data/src/main/resources/vvz_select.psql
l.start_date = 2020-01-01

# right source
r.jdbc.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/db_name
r.jdbc.user = {user}
r.jdbc.password = {password}
r.jdbc.schema = test_right
# mandatory for expert table generating
r.script = test-data/src/main/resources/buyer_profile_select.psql
r.start_date = 2019-08-10

# pair of sources
# optional
specific-header-fields = vvz-bp-specific-header-fields
specific-comparing-fields = vvz-bp-specific-comparing-fields
specific-indexing-fields = vvz-bp-specific-indexing-fields
# mandatory for matching
weights = vvz-bp-weights-1

Obrázek 7.1: Ukázka konfiguračního souboru pro pár zdrojů VVZ a BP a tes-
tovací databázi v Docker kontejneru

7.3 Implementace výsledného algoritmu propojení
záznamů

Na takto vytvořených datových zdrojích se postupně provádí jednotlivé kroky
procesu propojení záznamů, adaptované dostupným datům (viz kapitolu 4) –
indexování, porovnávání záznamů, klasifikace, vyhodnocování na testovacích
datech.

Výsledkem kroku indexování jsou páry záznamů, které se porovnávají v dalším
kroku. Vektor vah pro počítání míry podobnosti se vygeneruje pomocí gene-
tického algoritmu jak je popsáno v kapitole 6. Na základě získaného vektoru
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vah se v kroku porovnávání záznamů výpočte pro každý pár míra podobnosti.
V kroku klasifikace se páry klasifikují na základě získaných mír podobnosti
a s ohledem na míry podobnosti všech párů, kterých se daný záznam účastní.
Výsledky klasifikace se vyhodnotí podle vybraného měřítka z pohledu úspěš-
nosti klasifikace.

Navrhovaný algoritmus má za cíl pracovat s velkými objemy informace – jsou
to databáze o velikostech řádově stovek tisíc záznamů o veřejných zakázkách.
Je tedy paměťově neefektivní provádět jednotlivé kroky algoritmu postupně
pro všechny záznamy najednou (je nutné ukládat mezivýsledky pro každý krok
pro všechny záznamy zároveň). Proto bylo rozhodnuto zpracovávat záznamy
postupně. Takovým způsobem se celý proces propojení záznamů provede po-
stupně pro každý záznam z levého zdroje a uloží se pouze výsledek klasifikace,
a to v případě, že pro vybraný pár z levého zdroje byl nalezen jemu odpoví-
dající záznam z pravého zdroje. Díky tomuto přístupu se paměťová náročnost
algoritmu téměř nemění v závislosti na počtech záznamů.

Nevýhodou tohoto přístupu je neschopnost provádět pouze vybrané kroky
procesu propojení záznamů – mezivýsledky kroků se neukládají. Není to však
velký problém protože se proces propojení záznamů neprovádí často a při
aktualizaci dat je v každém případě potřeba provést všechny kroky algoritmu
znovu. Výhodou je tak naopak malá paměťová náročnost samotného procesu,
a to díky tomu, že se neukládají mezivýsledky jednotlivých kroků.

7.4 Popis jednotlivých aplikací a jejich spuštění

Aplikace jsou rozděleny do modulů podle jejich účelu, většinou modul obsahuje
pouze jednu aplikaci, plnící svůj účel. Projekt je tak rozdělen na 4 moduly24

– matching-process, test-data, genetic, evaluating.

Programy v Javě se mají spouštět v kořenovém adresáři projektu – ve složce
matching, programy v pythonu se spouštějí v kořenových složkách jednotli-
vých modulů.

Pro korektní práci vyžaduje většina programů v tomto projektu vstupní data,
která chybí na přiloženém nosiči, a připojení k databází postgreSQL25. Není
proto možné v plné míře ozkoušet aplikaci samostatně na vlastním počítači.
Ukázka běhu aplikací (bez poskytování vstupních dat) je možná po dohodě
s autorem této práce.

24viz složku matching na přiloženém nosiči
25Lze používat vlastní databázi pro připojení, která však bude prázdná z důvodu nepří-

tomnosti vstupních dat
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Modul matching-process

Tento modul odpovídá za samotný proces propojení záznamů. Pro svou práci
nutně potřebuje údaje o dostupnosti zdrojů a soubor, obsahující váhy atributů
pro porovnání záznamů. Všechny tyto údaje musí být uvedeny v konfiguračním
souboru.

Kromě privátních metod, zajišťujících proces propojení záznamů postupně pro
záznamy z levého zdroje, modul obsahuje veřejné metody, které zajišťují pro-
pojení záznamů pro testovací dataset – z důvodu malého počtu záznamů a nut-
nosti opakovaného provádění klasifikace je vhodné nejdřív jednou provést in-
dexování pro všechny páry záznamů a následně opakovaně provádět klasifikaci,
která by pokaždé využívala stejné indexované skupiny, což značně snižuje ča-
sovou složitost procesu. Tyto metody jsou využívány v modulu genetic pro
zajištění počítání fitness.

Modul se spouští příkazem

java -jar ./matching-jar-with-dependencies.jar
<config> <output>

z kořenového adresáře projektu26, kde argument config je jméno konfigurač-
ního souboru a output je jméno souboru pro ukládání výsledku.

Výstupem aplikace je soubor, obsahující páry záznamů, klasifikované jako
shoda.

Modul test-data

Tento modul zajišťuje přípravu testovacích dat. Obsahuje následující pro-
gramy:

• program, generující tabulku pro manuální klasifikaci párů záznamů27.
Program vytvoří výstupní soubor, zapíše do něj hlavičku a následně pro
každý vybraný záznam spustí SQL dotaz do databáze pro získání po-
třebných údajů. Na základě výsledku dotazu bude vytvořena a zapsána
řádka tabulky.
Spouštění programu:

java -jar ./test-data-jar-with-dependencies.jar
<work> <config> <input> <output>,

26adresář matching
27Soubor RecordsToExpertTableConverter.java modulu test-data
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7.4. Popis jednotlivých aplikací a jejich spuštění

kde atribut work definuje prováděnou práci, config je jméno konfigu-
račního souboru, input – vstupní data – soubor definující vybrané páry
záznamů ve formátu txt, output – soubor kam se uloží výsledná tabulka
(formát souboru má být csv).
Argument, definující prováděnou práci je zaveden z toho důvodu, že je-
den modul zajišťuje dva úkoly, řešené přes jediný modul v Javě a je po-
třeba uvést který úkol právě chceme spustit. Hodnota tohoto parametru
může být buď to_table pro generování tabulky nebo script_generator
pro generování skriptu pro testovací databázi. Pro generování tabulky
tedy bude mít tento atribut hodnotu to_table.

• program, generující create + insert script28 pro vytvoření a napl-
nění testovacích schémat databáze.
Spouštění programu:

java -jar ./test-data-jar-with-dependencies.jar
<work> <config> <input> <output> [identifikátor],

kde atribut work definuje prováděnou práci, config je jméno konfigu-
račního souboru, input – vstupní data – soubor definující vybrané páry
záznamů ve formatu csv, output – soubor kam se uloží výsledný skript
(formát souboru má být psql). Nepovinný parametr identifikátor de-
finuje který identifikátor má být použit pro hledání záznamů ve zdrojové
databázi – obyčejný id záznamu nebo trvalý identifikátor zpracovaných
záznamů – persistentId. V případě, že tento atribut chybí, je jako
výchozí hodnota používán id.
Argument, definující vykonávanou práci má v tomto případě hodnotu
script_generator.

• program, který zpracovává výsledky manuální klasifikace (manuálně vy-
plněnou tabulku) a vytváří dva soubory – soubor, obsahující všechny
klasifikované páry spolu s jejich klasifikací a soubor, obsahující pouze
páry, klasifikované jako shoda (true match).29

Spouštění programu:

python ./src/main/python/
get_result_pairs_from_test_table.py
<input> <output1> <output2>,

kde argument input je soubor, obsahující vyplněnou tabulku, argumenty
output1 a output2 definují soubory, kam se mají uložit výsledky –
všechny páry a pouze true match páry (soubory musí být ve formátu
csv).

28Skript, zajišťující vytvoření schémat a tabulek (create) a naplnění jich daty (insert)
29Viz soubor test-data/get_result_pairs_from_test_table.py
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7. Implementace

• program, rozdělující dataset na trénovací a validační skupiny v poměrech
0.75 a 0.25.30

Spouštění programu:

python ./src/main/python/
split_into_train_and_validation_data.py
<input> <output-prefix>,

kde atribut input je název souboru, obsahujícího dataset, který se má
rozdělit a output-prefix je prefix souborů, do kterých se uloží vzniklé
skupiny dat.

Modul genetic

Tento modul obsahuje implementaci genetického algoritmu. Pro výpočet fit-
ness se používají metody modulu matching-process. Vstupem jsou referenční
data (data se známou klasifikací). Během práce jsou vytvořeny soubory, obsa-
hující výsledky genetického algoritmu podle populace a vývoj maximální a mi-
nimální fitness podle populace, které se ukládají do složky genetik-results.

Spouštění programu:

java -jar ./genetic-jar-with-dependencies.jar
<config> <true-match> <all-pairs>,

kde config je konfigurační soubor, true-match je soubor, obsahující true
match testovací páry, all-pairs je soubor, obsahující všechny testovací páry.

Modul evaluating

Tento modul zajišťuje vyhodnocování úspěšnosti modelu buď na základě sou-
borů, obsahujících páry, klasifikované jako shoda modelem a expertem, nebo
na základě zadaných velikostí klasifikačních skupin. Úspěšnost se počítá podle
několika měřítek kvality, která je možné specifikovat v argumentech programu.
Výsledek programu je zobrazen do konzole a jednotlivé skupiny TP, FP a FN
jsou uloženy do souborů ve složce resources/data/evaluation

Spouštění programu:

python ./src/main/python/evaluator.py
<true-match-pairs> <matching-result>
[measure measure ...],

30Viz soubor test-data/split_into_train_and_validation_data.py
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7.5. Postup propojení dat z nového páru zdrojů

kde argument true-match-pairs je název souboru, obsahujícího páry zá-
znamů, které jsou skutečně shoda, matching-pairs je soubor, obsahující vý-
sledek procesu propojení záznamů – pouze páry, klasifikované jako shoda,
nepovinné argumenty measure definují která měřítka mají být aplikována.
Pokud měřítka nejsou specifikovány, použíjí se všechny možné. Každý argu-
ment measure může nabývat následujících hodnot: accuracy, precision,
recall, fmeasure, custom1, custom2

nebo

python ./src/main/python/evaluator.py
<co> <count> <co> <count> <co> <count> <co> <count>
[measure measure ...],

kde každý pár co, count definuje velikost určité klasifikační skupiny (příklad
seznamu parametrů: TP: 194 FP: 30 FN: 98 TN: 1000), argumenty measure
jsou stejné jako v předchozím způsobu spuštění.

7.5 Postup propojení dat z nového páru zdrojů
Pro propojení záznamů z nového páru zdrojů (tento pár zdrojů nikdy nebyl
propojen tímto programem) je potřeba provést následující kroky:

• provést analýzu dat a na její základě určit atributy, které budou použity
pro indexaci a porovnávání záznamů a uložit je do souborů,

• vytvořit konfigurační soubor, obsahující potřebné údaje pro přístup k zdro-
jům a názvy souborů, definujících vybrané atributy,

• pokud pravý zdroj ještě nikdy nevystupoval v roli pravého zdroje, spustit
skript, který vytvoří pohled pro indexaci,

• zajistit testovací data (viz kapitolu 5),

• vygenerovat vektor vah pomocí genetického algoritmu (viz kapitolu 6),

• spustit proces propojení záznamů a dostat výsledky.
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Závěr

Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat algoritmus, který by řešil
problém propojení záznamů o veřejných zakázkách. Pro naplnění tohoto cíle
byla provedena rešerše existujících postupů propojení záznamů a porovnávání
strukturovaných objektů, na základě které byl navržen výsledný algoritmus.
Definovaný v kapitole 1 cíl a všechny uvedené dílčí cíle byly splněny a výsledek
této práce odpovídá očekáváním.

Byla provedena analýza a výběr vhodných atributů pro porovnání záznamů,
příprava testovacích dat včetně vytvoření a naplnění testovací databáze, byl
vyvinut systém, umožňující vyhodnotit kvalitu modelu na testovacích datech.
Důležitou částí práce bylo využití genetického algoritmu pro nalezení nej-
vhodnějšího parametrického nastavení modelu propojení záznamů. Výsledkem
práce je použitelná aplikace, která může sloužit jako modul k jiné aplikaci
nebo jako knihovna. Cennějšími částmi práce jsou však analýza a návrh al-
goritmu. Na základě provedeného návrhu lze vytvořit aplikaci v libovolném
jazyku a s použitím libovolných vhodných technologií.

Algoritmus byl implementován s ohledem na možnost zpracování velkého ob-
jemu dat a na aplikovatelnost pro různé páry zdrojů. Výstup této práce tak
může být v praxi využit při řešení problému propojení záznamů o veřejných
zakázkách, které byly získány z různých zdrojů.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

BP Buyer Profiles (Profily Zadavatelů)

CPV Common Procurement Vocabulary

CSV Comma Separated Values

DML Data Manipulation Language

EU Evropská Unie

FN False Negative

FP False Positive

GA Genetický Algoritmus

IČO Identifikační Číslo Osoby

JDBC Java Database Connectivity

JSON JavaScript Object Notation

KNF Konjunktivní Normální Forma

kNN k-Nearest Neighbors

SQL Structured Query Language

TED Tenders Electronic Daily

TN True Negative

TP True Positive

URL Uniform Resource Locator

VVZ Věstník Veřených Zakázek
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Příloha B
Ukázka tabulky pro manuální
klasifikaci testovacího vzorku
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B. Ukázka tabulky pro manuální klasifikaci testovacího vzorku

Obrázek B.1: Tabulka pro manuální klasifikaci pro pár zdrojů VVZ – BP84
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SQL skript pro vytvoření

pohledu pro indexaci
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C. SQL skript pro vytvoření pohledu pro indexaci

-- This script should be used to create view and indexes.
-- If they already exist, but data in database has changed, then use
-- REFRESH MATERIALIZED VIEW 'your schema'.matcher_tenders

-- !!! here change schema to your right schema !!!
SET search_path TO 'your right schema';

-- needed for fuzzy match of titles while preselection
create EXTENSION fuzzystrmatch;
-- in case of error
-- ALTER EXTENSION fuzzystrmatch SET SCHEMA 'your right schema';

create VIEW matcher_body_ids (group_id, organization_id) AS
SELECT b.data->>'groupId', i->>'id'
FROM master_body b
CROSS JOIN jsonb_array_elements(b.data->'bodyIds') i
WHERE i->>'type' = 'ORGANIZATION_ID';

create VIEW matcher_many_lots_bids (tender_id, lots, bids) AS
SELECT * FROM (

SELECT t.id, jsonb_array_length(t.data->'lots') AS lots,
count(CASE WHEN (b->>'isWinning')::BOOLEAN THEN 1 END)

AS bids
FROM master_tender t
LEFT JOIN jsonb_array_elements(t.data->'lots') l ON TRUE
LEFT JOIN jsonb_array_elements(l->'bids') b ON TRUE
GROUP BY t.id

) d
WHERE d.lots > 1 OR d.bids > 1;

create MATERIALIZED VIEW matcher_tenders (id, title, source_tender_id,
buyer_oid, bidder_oid, createdby) AS

SELECT DISTINCT r.id, r.title, r.source_tender_id, bi1.organization_id,
bi2.organization_id, r.createdby

FROM (
SELECT id AS id, LOWER(data->>'title') AS title, p->>'sourceTenderId'

AS source_tender_id, buyer, bidder, createdby,
(CASE WHEN mlb.tender_id IS NOT NULL THEN TRUE ELSE FALSE END)

AS has_many_lots_or_bids
FROM master_tender t
LEFT JOIN jsonb_array_elements(t.data->'publications') p
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ON (p->>'source' = 'https://vestnikverejnychzakazek.cz')
LEFT JOIN jsonb_array_elements(t.data->'buyers') buyer ON TRUE
LEFT JOIN jsonb_array_elements(t.data->'lots') l ON TRUE
LEFT JOIN jsonb_array_elements(l->'bids') b

ON ((b->>'isWinning')::BOOLEAN)
LEFT JOIN jsonb_array_elements(b->'bidders') bidder ON TRUE
LEFT JOIN matcher_many_lots_bids mlb ON (mlb.tender_id = t.id)

) r
LEFT JOIN matcher_body_ids bi1 on (bi1.group_id = buyer->>'groupId')
LEFT JOIN matcher_body_ids bi2 on (bi2.group_id = bidder->>'groupId');

create INDEX matcher_tenders_bidder_oid_idx ON matcher_tenders (bidder_oid);
create INDEX matcher_tenders_buyer_oid_idx ON matcher_tenders (buyer_oid);
create INDEX matcher_tenders_source_tender_id_idx ON matcher_tenders
(source_tender_id);
create INDEX matcher_tenders_title_idx ON matcher_tenders (title);
create INDEX matcher_tenders_createdby_idx ON matcher_tenders (createdby);
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Příloha D
SQL select pro vytvoření řádky,

obsahující vybrané atributy
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D. SQL select pro vytvoření řádky, obsahující vybrané atributy

SELECT -- first part
mt.data -> 'id' AS id,
mt.data -> 'persistentId' AS persistent_id,
mt.data -> 'title' AS title,
case

when cast(mt.data ->> 'cancellationDate' AS date) >
max(cast(lots ->> 'cancellationDate' AS date))

then cast(mt.data ->> 'cancellationDate' AS date)
else max(cast(lots ->> 'cancellationDate' AS date))
end AS cancellation_date,

mt.data -> 'procedureType' AS procedure_type,
(SELECT string_agg(cpvs ->> 'code',

chr(10) order by cpvs ->> 'code')
FROM jsonb_array_elements(mt.data -> 'cpvs') cpvs) AS cpvs,
jsonb_array_length(mt.data -> 'buyers') AS buyers_count,
(SELECT max(ids ->> 'id')
FROM jsonb_array_elements(buyer.data -> 'bodyIds') AS ids
WHERE ids ->> 'type' = 'ORGANIZATION_ID') AS body_id,
buyer.data -> 'name' AS name,
buyer.data -> 'address' ->> 'city' AS city,
buyer.data -> 'address' ->> 'street' AS street,
buyer.data -> 'address' ->> 'postcode' AS postcode,
buyer.data -> 'address' ->> 'country' AS country,
jsonb_array_length(mt.data -> 'lots') AS lots_count,
string_agg(lots ->> 'title',

chr(10) order by lots ->> 'title') AS lot_titles,
string_agg(cast(jsonb_array_length(lots -> 'bids') AS text),

chr(10) order by jsonb_array_length(lots -> 'bids'))
AS bid_counts,

coalesce(mt.data ->> 'isFrameworkAgreement',
cast(bool_or(cast(lots ->> 'isFrameworkAgreement' AS bool))

AS text)) AS is_framework_agreement,
-- second part
(SELECT string_agg(distinct publications ->> 'sourceTenderId',

chr(10) order by publications ->> 'sourceTenderId')
AS source_tender_id

FROM (SELECT *
FROM here_place_schema_name.master_tender
WHERE id = 'here_place_the_id' -- id here
) AS mt,
jsonb_array_elements(mt.data -> 'publications')

AS publications
WHERE publications ->> 'source'

like '%vestnikverejnychzakazek%'
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GROUP BY mt.data),
(SELECT max(coalesce(bids -> 'robustPrice',

bids -> 'price') ->> 'netAmount') AS max_price
FROM (SELECT *

FROM here_place_schema_name.master_tender
WHERE id = 'here_place_the_id' -- id here

) AS mt,
jsonb_array_elements(mt.data -> 'lots') AS lots,
jsonb_array_elements(lots -> 'bids') AS bids

GROUP BY mt.data),
(SELECT min(coalesce(bids -> 'robustPrice',

bids -> 'price') ->> 'netAmount') AS min_price
FROM (SELECT *

FROM here_place_schema_name.master_tender
WHERE id = 'here_place_the_id' -- id here

) AS mt,
jsonb_array_elements(mt.data -> 'lots') AS lots,
jsonb_array_elements(lots -> 'bids') AS bids

GROUP BY mt.data),
-- third part
(SELECT string_agg(distinct body_ids ->> 'id',

chr(10) order by body_ids ->> 'id') AS bidders_ids
FROM (SELECT *

FROM here_place_schema_name.master_tender
WHERE id = 'here_place_the_id' -- id here

) AS mt,
jsonb_array_elements(mt.data -> 'lots') AS lots,
jsonb_array_elements(lots -> 'bids') AS bids,
jsonb_array_elements(bids -> 'bidders') AS bidders,
(SELECT * FROM here_place_schema_name.master_body)

AS bodies,
jsonb_array_elements(bodies.data -> 'bodyIds')

AS body_ids
WHERE bodies.data ->> 'groupId' = bidders ->> 'groupId'

and body_ids ->> 'type' = 'ORGANIZATION_ID'),
-- fourth part
(SELECT string_agg(distinct cpvs ->> 'code',

chr(10) order by cpvs ->> 'code') AS lots_main_cpvs
FROM (SELECT *

FROM here_place_schema_name.master_tender
WHERE id = 'here_place_the_id' -- id here

) AS mt,
jsonb_array_elements(mt.data -> 'lots') AS lots,
jsonb_array_elements(lots -> 'cpvs') AS cpvs
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WHERE cpvs ->> 'isMain' = 'true'),
-- fifth part
(SELECT coalesce(

(SELECT max(publications ->> 'publicationDate')
FROM jsonb_array_elements(mt.data -> 'publications')

AS publications
WHERE publications ->> 'formType' = 'CONTRACT_NOTICE'),
mt.data ->> 'bidDeadline',
mt.data ->> 'documentsDeadline'

) AS notice_date
FROM (SELECT *

FROM here_place_schema_name.master_tender
WHERE id = 'here_place_the_id' -- id here
) AS mt,
jsonb_array_elements(mt.data -> 'lots') lots

GROUP BY mt.data),
(SELECT coalesce(

(SELECT max(publications ->> 'publicationDate')
FROM jsonb_array_elements(mt.data -> 'publications')

AS publications
WHERE publications ->> 'formType' = 'CONTRACT_AWARD'),
mt.data ->> 'contractSignatureDate',
cast(max(cast(lots ->> 'contractSignatureDate'

AS date)) AS text),
mt.data ->> 'awardDecisionDate',
cast(max(cast(lots ->> 'awardDecisionDate'

AS date)) AS text)
) AS award_date

FROM (SELECT *
FROM here_place_schema_name.master_tender
WHERE id = 'here_place_the_id' -- id here
) AS mt,
jsonb_array_elements(mt.data -> 'lots') AS lots

GROUP BY mt.data)
FROM (SELECT *

FROM here_place_schema_name.master_tender
WHERE id = 'here_place_the_id' -- id here

) AS mt,
(SELECT * FROM here_place_schema_name.master_body)

AS buyer,
jsonb_array_elements(mt.data -> 'lots') AS lots

WHERE buyer.data ->> 'groupId' =
mt.data -> 'buyers' -> 0 ->> 'groupId'

GROUP BY mt.data, buyer.data;
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Příloha E
Validace výsledků genetického

algoritmu
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I
data field weight
award_date 1.47
bid_counts 0.54
bidders_ids 0
buyer_body_ids 0.92
buyer_name 0.73
cancellation_date 0.34
is_framework_agreement 1.95
lot_titles 0.37
lots_count 1.31
max_price 0
min_price 1.26
notice_date 0.70
procedure_type 0.61
source_tender_id-vestnikverejnychzakazek1.99
title 1.11
title_last_symbols 1.10
dataset quality measure value

train
0.9412
TP: 207, FP: 17, FN: 9

validation
0.92
TP: 69, FP: 6, FN: 6

II
data field weight
award_date 1.73
bid_counts 1.83
bidders_ids 1.25
buyer_body_ids 0.97
buyer_name 1.41
cancellation_date 1.17
is_framework_agreement 1.24
lot_titles 0.27
lots_count 1.88
max_price 0.88
min_price 0
notice_date 1.97
procedure_type 0.35
source_tender_id-vestnikverejnychzakazek1.98
title 1.46
title_last_symbols 1.95
dataset quality measure value

train
0.9433
TP: 215, FP: 17, FN: 9

validation
0.8958
TP: 63, FP: 11, FN: 4

III
data field weight
award_date 0.96
bid_counts 1.13
bidders_ids 1.21
buyer_body_ids 0.85
buyer_name 0.29
cancellation_date 0.66
is_framework_agreement 1.81
lot_titles 0
lots_count 1.47
max_price 1.99
min_price 0
notice_date 1.16
procedure_type 0.51
source_tender_id-vestnikverejnychzakazek2.00
title 0.87
title_last_symbols 1.9
dataset quality measure value

train
0.9485
TP: 219, FP: 17, FN: 7

validation
0.8908
TP: 57, FP: 6, FN: 8



IV
data field weight
award_date 0.32
bid_counts 1.12
bidders_ids 0.49
buyer_body_ids 0.26
buyer_name 0.52
cancellation_date 1.47
is_framework_agreement 1.60
lot_titles 1.48
lots_count 1.79
max_price 0.48
min_price 0.14
notice_date 0.44
procedure_type 0.29
source_tender_id-vestnikverejnychzakazek1.99
title 0.59
title_last_symbols 1.5
dataset quality measure value

train
0.9383
TP: 213, FP: 14, FN: 14

validation
0.9123
TP: 61, FP: 9, FN: 3

V
data field weight
award_date 0.81
bid_counts 0.17
bidders_ids 0.12
buyer_body_ids 0.21
buyer_name 0.67
cancellation_date 1.63
is_framework_agreement 01.03
lot_titles 0.69
lots_count 1.29
max_price 1.63
min_price 0.87
notice_date 0.38
procedure_type 1.13
source_tender_id-vestnikverejnychzakazek1.94
title 1.8
title_last_symbols 1.1
dataset quality measure value

train
0.9345
TP: 214, FP: 16, FN: 14

validation
0.9292
TP: 59, FP: 4, FN: 5

Results
field name I II III IV V AVG Rounded AVG. result

award_date 1.47 1.73 0.96 0.32 0.81 1.058 1
bid_counts 0.54 1.83 1.13 1.12 0.17 0.958 1
bidders_ids 0 1.25 1.21 0.49 0.12 0.614 0.6
buyer_body_ids 0.92 0.97 0.85 0.26 0.21 0.642 0.6
buyer_name 0.73 1.41 0.29 0.52 0.67 0.724 0.7
cancellation_date 0.34 1.17 0.66 1.47 1.63 1.054 1
is_framework_agreement 1.95 1.24 1.81 1.60 01.03 1.526 1.5
lot_titles 0.37 0.27 0 1.48 0.69 0.562 0.5
lots_count 1.31 1.88 1.47 1.79 1.29 1.548 1.5
max_price 0 0.88 1.99 0.48 1.63 0.996 1
min_price 1.26 0 0 0.14 0.87 0.454 0.5
notice_date 0.70 1.97 1.16 0.44 0.38 0.93 1
procedure_type 0.61 0.35 0.51 0.29 1.13 0.578 0.6
source_tender_id-vestnikverejnychzakazek1.99 1.98 2.00 1.99 1.94 1.98 2
title 1.11 1.46 0.87 0.59 1.8 1.166 1.2
title_last_symbols 1.10 1.95 1.9 1.5 1.1 1.50 1.5

Evaluation on test data:
TP: 279, FP: 28, FN: 13

0.9321





Příloha F
Parametry konfigurace

97



F. Parametry konfigurace

nastavení je
po-
vinné

popis

l.jdbc.url,
r.jdbc.url

ano url pro přístup k zdroji

l.jdbc.user,
r.jdbc.user

ano uživatel pro přístup k zdroji

l.jdbc.password,
r.jdbc.password

ano heslo pro přístup k zdroji

l.jdbc.schema,
r.jdbc.schema

ano název schématu, které obsahuje potřebné
záznamy na zdroji

l.workers,
r.workers

ne definují workery, jimiž zpracované zá-
znamy budou propojovány

l.script,
r.script

ne jméno souboru, obsahujícího SQL dotaz
pro extrakci údajů (viz sekci 5.1). Povinné
pro generování tabulky pro manuální kla-
sifikaci

l.start_date,
r.start_date

ne Pokud zadáno, budou uvažovány pouze
záznamy, vytvořené po zadaném datu –
zvlášť pro levý a pravý zdroje

specific-header-
fields

ne jméno souboru, obsahujícího seznam spe-
cifických atributů pro tento zdroj, které
budou zadány do tabulky pro manuální
klasifikaci

specific-comparing-
fields

ne jméno souboru, obsahujícího seznam spe-
cifických pro tento pár zdrojů atributů,
které budou použity při porovnání zá-
znamů

specific-indexing-
fields

ne jméno souboru, obsahujícího seznam spe-
cifických atributů pro tento pár zdrojů,
které budou použity při indexaci

weights ne jméno souboru, obsahujícího vektor vah
pro výpočet míry podobnosti záznamů.
Povinný pro propojení záznamů

save-pairs-near-
threshold

ne pokud má hodnotu true, páry s mírou po-
dobnosti blízkou k hodnotě prahu jsou ulo-
ženy do souboru

Tabulka F.1: Parametry konfigurace
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Korelační matice atributů
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G. Korelační matice atributů

Obrázek G.1: Heatmapa, znázorňující korelační matici atributů
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Příloha H
Obsah přiloženého nosiče

readme.txt..................................stručný popis obsahu nosiče
src

matching................................zdrojové kódy implementace
matching-process....modul zajišťující proces propojení záznamů
test-data..............modul zajišťující přípravu testovácích dat
genetic.....modul zajišťující implementaci genetického algoritmu
evaluating....modul zajišťující vyhodnocování úspěšnosti modelu
resources................... zdroje, společné pro všechny moduly

thesis........................zdrojová forma práce ve formátu LATEX
text..........................................................text práce

BP_Syzon_Yuliia_2020.pdf..............text práce ve formátu PDF
04-evolution-v5.0.pdf.....citované v textu práce slajdy přednášky
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