
Relačná klasifikácia

Algoritmy data miningu h adajú vzory v dátach. Vačšina existujúcich data miningových prístupov pracuje naľ  
jednou tabu kou dát. Relačný data mining h adá vzory v datach nad viacerými tabu kami v relačnej databáze.ľ ľ ľ

Relačné dáta
Môžu by  reprezentované tabu kami, poh admi nad tabu kami.ť ľ ľ ľ

Relačné vzory
Väčšina vzorov rozširuje vzory nad jednoduchými dátami. Preto rozpoznávame napr. relačné regresné stromy, 
relačné asociačné pravidlá, relačné klasifikačné pravidlá a iné. Vzory sú často vyjadrené pomocou 
podmnožiny predikátovej logiky. Tá v sebe zahr a predikáty(vz ahy) a premenné(objekty vz ahov).ň ť ť
Na vyjadrenie tejto logiky sa používa formalizmus induktívneho logického programovania (ILP).

Relačné algoritmy založené na vzdialenosti
(RELATIONAL DISTANCEBASED APPROACHES)

Na úpravu učenia, predikcie a zhlukovania pre relačné prípady potrebujeme upravi  spôsobť  
merania vzdialenosti. Potom môžeme túto mieru vzdialenosti použi  pre algoritmy Knn, alebo   ť
hierarchické aglomeratívne zhlukovanie.

Meranie vzdialeností pre relačné inštančné učenie
Pri meraní vzdialeností nad jednoduchými dátami je výsledkom suma jednotlivých rozdielov hodnôt vo 
vektore, charakterizujúcim dané vzorky. Ak máme

x = (x1 ….  xn) and y = (y1 ….. yn),

Tak potom vzdialenos  d jeť

d(x,y) = ∑(xi-yi)

V relačnej reprezentácii môže by  vzorka reprezentovaná množinou faktov rôznych vz ahov.ť ť

Príklad.

member(person1 ; 45 ; male; 20 ; gold)
member(person2 ; 30 ; female; 10 ; platinum)

car(person1 ; wagon; 200 ; volkswagen)
car(person1 ; sedan; 220 ; mercedesbenz )
car(person2 ; roadster; 240 ; audi)
car(person2 ; coupe; 260 ; bmw)

house(person1 ; murgle; 1987 ; 560 )
house(person1 ; montecarlo; 1990 ; 210 )
house(person2 ; murgle; 1999 ; 430 )

district(montecarlo; famous; large; monaco)
district(murgle; famous; small ; slovenia)

Myšlienka spočíva v počítaní vzdialeností na rôznych úrovniach počnúc 0-tou až po dosiahnutie uróvne danej 
užívate om. Na 0-tom leveli sa berú v úvahu atribúty priamo na príkladoch. Na 1. úrovni sa už berie do úvahyľ  
atributý spojené s príkladmi na hlbke 1. A tak dalej až do prahovej úrovne.



V našom príklade , ak rátame vzdialenost medzi príkladmi
e1 = member(person1; 45; male; 20; gold) and
e2 = member(person2; 30; female; 10; platinum), 

najpr porovnáme vlastnosti osoby (age, gender, income, membership type), ako keby to boli jednoduché 
dáta. Na da šej úrovni porovnávame aj auta a domy. Na 2. úrovni už porovnávame aj oblasti.ľ

Konkrétne pre naše príklady

 d(e1; e2) = 1/5(d(person1,person2) + d(45,30) + d(male,female)+d(20,10) + d(gold,platinum)).

Na úrovni 0 sú osobz brané ako diskretné atribúty a d(person1, person2) = 1 

d(e1; e2) = (1 + (45 - 30)/100 + 1 + (20 - 10)/50 + 1)/5 = 0:67;

 100  a 50 sú limity atribútov Veku a Príjmu.

d(person1; person2) na 1. úrovni musíme zozbiera  fakty súvisiace s osobou priamo(car a house)ť
To sú predikáty 
F1, car ={car(person1 ; wagon; 200 ; volkswagen), car(person1 ; sedan;220 ; mercedesbenz)}
F2, car = {car(person2 ; roadster; 240 ;audi), car(person2 ; coupe; 260 ; bmw)}
F1, house = {house(person1 ; murgle; 1987 ;560 ), house(person1 ; montecarlo;1990 ; 210 )}
F2, house = {house(person2 ; murgle; 1999 ;430 )}

Potom
 d(person1, person2) = (d(F1,car; F2, car) + d(F1, house; F2, house))/2.

Pre množiny vyberieme menšiu (alebo prvú, ak sú rovnakej ve kosti.)ľ
Preto vyberieme F2, house a pre každý fakt v tejto množine nájdeme najbližší prvok k druhej množine.
Pridáme penalizáciu za možnú nezhodu v kardinalite a normalizujeme kardinalitou väčšej množiny.

d(F1, house; F2, house) = [1 + min(d(house(person2;murgle; 1999; 430),house(person1; murgle; 1987; 560));
     d(house(person2;murgle; 1999; 430);house(person1; montecarlo; 1990; 210))]/2 
= 0.5* [1+min((0+(1999 -1987)/100 +|430 - 560|/1000)/3;

(1+(1999-1990)/100+(430-210)/1000)/3)]
= 0.5 + 0.5 * min(0.25/3; 1.31/3) = 13/24.



Pre d(F1, car;F2, car) zoberieme  F1, car . Obidve auta osoby 1 sú bližšie audi ako bmw.

d(F1; car; F2; car) = 0,5*

5

[minc F2;car d(car(person1 ; wagon; 200 ; volkswagen); c)+ 
minc F2;car d(car(person1 ; sedan; 220 ; mercedesbenz ); c)]

= 0,5* [(1 + |200 - 240|/100 + 1)/3; (1 + |220 - 240|/100 +1)/3] 
= 11/15. 

Preto na leveli 1 

 d(person1; person2) = 0,5 * (13/24 + 11/15) = 0,375

a vzdialenos  vzoriek na 1 úrovni.ť

d(e1; e2) = (0,6375 +(45 - 30)/100 + 1 + (20 - 10)-50 + 1)/5 = 0,5975.

Na úrovni 2 treba vyráta  vzdialenos  oblasti.ť ť
d(F1, house; F2, house).

d(murgle; montecarlo) = (0 + 1 + 1)/3 = 2/3.

Avšak dom osoby2 je bližšie domu osoby1 v murgle ako v motecarlo tak sa hodnota  d(F1, house; F2, house) 
nezmení.

d(F1, house; F2, house) = [1 + min(d(house(person2;murgle; 1999; 430),house(person1; murgle; 1987; 560));
     d(house(person2;murgle; 1999; 430);house(person1; montecarlo; 1990; 210))]/2 
= 0.5* [1+min((0+(1999 -1987)/100 +|430 - 560|/1000)/3;

(2/3+(1999-1990)/100+(430-210)/1000)/3)]
= 0.5 + 0.5 * min(0.25/3; 2/3 + 0.31/3) = 13/24.

Aj na druhej úrovni je 0.5975.

Raz ked máme definované vzdialenosti na relačných dátach môžeme využi  štatistické metódy klasifikácie.ť

Moderovaná multi-relačná klasifikácia

Súvisiace objekty si iteratívne vymie ajú príslušnos  k triedam. Je to iteratívny a konvergentýň ť  
proces
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Tento proces môže zhorši  inicializované stavy. Preto je niekedz nutné pristúpi  k moderátorom.ť ť
Moderovaná klasifikácia znamená určenie prahu kedy ešte reláciu považujem za doležitú.

Existujú 2 druhy moderátor binárny a lineárny. Binárny funguje ako filter, lineárny zase váhuje.
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