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Abstrakt. Tento článek se zabývá převážně popisem systému případového usuzovaní, který je obecně 

použitelný pro řešení klasifikačních úloh, případně pro predikci numerických veličin. Systém iBARET 

je aplikací typu klient-server komunikující pomocí jazyka CQL. Příspěvek popisuje základní metody 

které systém používá. Jedná se zejména o případové usuzování, ROC křivky a genetické algoritmy. 

Přestože se nejedná o čistě znalostní algoritmy, systém znalostí implicitně využívá a také je vytváří. 

V závěru je popsána jedna z řešených úloh – predikce mortality v rámci kardiovaskulárních intervencí. 

Pozornost je věnována také možným úskalím, na která můžeme u podobných úloh narazit. 

Úvod 

V tomto příspěvku se budeme věnovat především popisem námi vytvořeného systému iBARET (Instance-

BAsed REasoning Tool), který byl původně vytvořen pro predikci mortality nad Sloučeným národním 

registrem kardiovaskulárních intervencí spravovaným střediskem MEDICON [9]. Medicína je, spolu 

s dalšími obory lidské činnosti, velice bohatým zdrojem různých dat, na kterých se dají otestovat a odladit 

různé metody jejich zpracování. Charakter dat je blízký údajům z našeho běžného života, se kterými se 

denně setkáváme. Jsou to data různorodá, ne vždy přesná a často i subjektivní. 

Zdravotní registry obsahují velké množství údajů, navíc jsou neustále doplňovány o nové záznamy. 

Z důvodu přístupu k těmto údajům, jejich zabezpečení a následného zpracování je evidentní, že tyto 

registry musí být provozovány v rámci informačního systému. Předmětem našeho zájmu samozřejmě není 

diskuse tohoto obecně známého faktu, ale studie jedné z možností obohacení stávajících informačních 

systémů o nejnovější teoretické možnosti automatizovaného získávání znalostí z dat. Techniky získávání 

znalostí z dat se zaměřují na dvě problémové oblasti. První z nich je predikce výsledku úlohy, druhou pak 

vlastní extrakce znalostí. Algoritmy patřící do první prediktivní oblasti lze využít přímo ke konstrukci 

prediktivních modelů, algoritmy druhé skupiny lze aplikovat například jako podporu při vytváření znalostní 

báze expertního systému. Systém iBARET je představitelem první skupiny aplikací, je tedy určen 

pro predikci. 

Případové usuzování 

Podstata případového usuzování (CBR – Case-Based Reasoning) [12] spočívá v tom, že řešitel přistupuje 

k problému tak, že se snaží najít jeho podobnost s problémy řešenými a úspěšně vyřešenými dříve. Nehledá 

tak pro nový problém nové unikátní řešení, ale snaží se jej odvodit z modifikací řešení úspěšných 

v minulosti. Z definice plyne, že se jedná o postup analogický, odvozený z jednání vlastního lidem. 

Podobně jako v případě lidí pojem strojového případového usuzování zahrnuje celou řadu přesněji 

definovatelných postupů: modifikace dřívějších řešení, jejich kombinace, vysvětlení nově vzniklých situací, 

kritické zhodnocení a revize nově vzniklých řešení či vytváření nových příkladů na základě příkladů 

dřívějších.  



Využití znalostí v systémech případového usuzování 

Metody případového usuzování používají různé metody pro organizaci, obnovování, využití a indexování 

znalostí, uložených ve starších případech. Stupeň využití obecných apriorních znalostí významně ovlivňuje 

složitost systému vzhledem k jeho vnitřní organizaci a zároveň je také hlavním faktorem používaným 

k dalšímu dělení metod této třídy. Obecně je znalost reprezentována na operační úrovni a svázána se 

specifickými událostmi. Výhodou tohoto přístupu je to, že nehrozí dekonceptiualizace, přílišná abstraktnost 

znalostí a vedle „normálních případů“ jsou reprezentovány i speciální situace. 

Pojem případové usuzování se používá jako generický, současně však označuje také podskupinu 

složitých znalostních systémů s bohatou škálou vnitřní reprezentace znalostí [13]. Využívá obecných 

znalostí a je schopen adaptace, modifikace a znovupoužití navrženého řešení. Nevýhodou těchto systémů je 

jejich vysoká specializace na jednu typickou úlohu. Příkladem může být systém CASEY [14] 

diagnostikující příčiny srdečních selhání. Další podskupinou systémů jsou systémy využívající uvažování 

založené na analogii (Analogy-Based Reasoning). Zaměřující se na vyhledávání a aplikaci paralel 

(analogií) mezi různými problémovými oblastmi. Další podskupiny již směřují k syntaktickému přístupu 

klasifikačních úloh. 

Konkrétně námi používaná metoda se nazývá uvažování řízené instancemi (IBR - Instance-Based 

Reasoning), která je odvozena od obecnější metody uvažování řízeného vzory (EBR - Exemplar-Based 

Reasoning). Při použití exemplárního, neboli vzorového přístupu, je řešení problému klasifikační úlohou. 

Pro nový neoklasifikovaný případ se hledá správná klasifikační skupina. Klasifikace nejpodobnějšího 

případu z minulosti je přímo výsledkem, tedy klasifikací, nového případu. Množina klasifikačních tříd tvoří 

současně množinu možných řešení. Uvažování řízené instancemi je zjednodušením EBR. Používá se pouze 

jednoduchá reprezentace případů. Jednotlivé případy jsou zde popsány vektory hodnot, které mohou být 

numerické nebo symbolické. Metoda se zaměřuje na automatické učení v uzavřené smyčce, tj. optimalizaci 

bez zásahů uživatele. Za znalost lze na výstupu tohoto systému považovat vektor vah vyjadřující 

významnost jednotlivých atributů. Další znalost může být extrahována z podobných případů nalezených 

k případu aktuálně řešenému. 

iBARET 

iBARET (Instance-BAsed REasoning Tool) reprezentuje implementaci systému případového usuzování. 

Jedná se o univerzální prediktivní systém použitelný pro úlohy, ve kterých jsou jednotlivé příklady popsané 

vektorem numerických nebo symbolických hodnot. Systém byl vytvořen na katedře kybernetiky, FEL 

ČVUT [6], výsledky jeho aplikace na data střediska MEDICON jsou podrobněji popsány ve [4] a [5]. 

Systém iBARET je aplikací typu klient-server a skládá se tedy ze dvou hlavních částí a to ze strany 

serveru (CQL-Server)  a klienta (IBR-Interface). Server je vysoce specializovanou databázovou aplikací, 

která uchovává vyřešené případy a umožňuje velmi rychlé vyhledávání několika nejpodobnějších případů 

podle hodnot atributů. Atributy zde mohou mít i různé váhy, což je nutné pro optimální funkci systému. 

Komunikace serveru a klienta je realizována pomocí protokolu TELNET a jazyka CQL (Case Query 

Language). Jazyk CQL používá i poměrně známý produkt podobného zaměření - CBR-Works od firmy 

Tecinno GmbH [10], se kterým jsme prováděli prvotní experimenty. CQL je jednoduchý a srozumitelný 

objektově orientovaný Jazyk, který používáme pro uchování modelu, kladení dotazů a vracení odpovědí 

v podobě celých nejpodobnějších případů. Při vývoji serveru byl kladen důraz především na rychlost 

vyhledávání v databázi, což významně ovlivňuje rychlost experimentů a tím i použitelnost celého systému 

pro rozsáhlejší úlohy. 

Druhou neméně důležitou součástí je klient aplikace, která umožňuje automatickou konzultaci se 

serverem (predikci), testování úspěšnosti predikce, ladění systému pomocí nastavování vah jednotlivých 

atributů a další akce, které budou dále probrány. 



CQL-Server 

Jak již bylo uvedeno, součástí serveru je specializovaný databázový stroj, který umožňuje efektivní 

vyhledávání podobných případů. Server si uchovává také model úlohy (dodává se ve formátu CQL), kde 

jsou mimo jiné uvedeny názvy všech atributů, jejich typy (real, integer, symbol, …) a váhy.  

Aplikace [11] byla vytvořena pro operační systém Windows 9x/NT v jazyce C++. Pro grafické rozhraní 

bylo použito knihovny FLTK. Na Obr. 1 je ukázka hlavního okna serveru, kde jsou umístěny veškeré 

ovládací prvky. 

 

 

Obr. 1: Hlavní okno CQL-serveru 

 

Po přijetí platného dotazu v CQL, server spustí vyhledávání nejpodobnějších případů. Hledání probíhá 

sekvenčně a pro každý případ v databázi je spočtena podobnost s případem z dotazu. Podobnost je spočtena 

ze vzdálenosti dvou případů (v rozsahu 0-1) a vah jednotlivých atributů, přičemž je použita euklidovská 

metrika. U číselných hodnot se vzdálenost určí snadno jako rozdíl hodnot podělený maximálním rozsahem 

hodnot, u symbolických atributů je možností více. Symbolický atribut může být uspořádaný, kdy jsou 

vyjmenovány všechny možné hodnoty a jim jsou přidělena celá čísla od jedničky výše, s takovým 

atributem se pracuje stejně jako s celočíselným. Pokud je symbolický atribut neuspořádaný potom máme 

dvě možnosti. První možností je, že určíme jednu vzdálenost která se použije budou-li hodnoty atributu 

stejné a vzdálenost druhou, která se použije v případě že hodnoty atributu budou rozdílné. Druhou možností 

je že vzájemné vzdálenosti dvou hodnot určíme tabulkou, ze které jsou vzdálenosti při výpočtu načítány. 

Výsledná rozdílnost dvou případů je potom rovna jejich euklidovské vzdálenosti v prostoru atributů. 

Požadovaný počet podobných případů (se všemi hodnotami atributů) se potom vrátí v odpovědi opět 

v jazyce CQL. 

 



IBR-Interface 

Program byl vyvinut pro prostředí Windows 9x/NT a napsán v jazyce C++ ve vývojovém prostředí Borland 

C++ Builder 3.0.  Program je stavěn tak, aby byl přehledný a lehce ovladatelný, bez jakékoliv nápovědy. 

Program IBR-Interface je možné rozdělit na několik oddělených funkčních bloků, které tvoří celek. My se 

zde zaměříme na detailnější rozbor struktury programu a na jeho popis. Blokové schéma struktury 

programu je na Obr. 2. Tato struktura vychází z původního, zjednodušeného schématu, které je možné 

nalézt v [4]. Nejprve ve stručnosti probereme funkčnost jednotlivých bloků. 
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Obr. 2 : Bloková struktura systému iBARET 

 

Jako první vznikl blok CQL komunikátor. Jeho hlavní funkcí je posílání dotazů serveru v jazyce CQL a 

přijímání jeho odpovědí. Tyto dotazy je možné buď psát přímo ručně, nebo je možné použít automat, který 

si čte testovací případy ze souboru a vytváří z nich dotazy v CQL. Součástí tohoto bloku je také dekodér 

CQL, který z odpovědí získává potřebná data a posílá je k dalšímu zpracování. 

Po zvládnutí komunikace a automatického zasílání dotazů bylo potřeba vyhodnotit přijaté odpovědi. 

Tuto činnost zastává další, neméně významný blok nazvaný Vyhodnocování. Tento blok vyhodnocuje 

jednotlivé odpovědi a z odpovědí predikuje výsledek testovaného případu. Po určení výsledku se pošle 

požadavek dotazovacímu automatu o zaslání dalšího dotazu, pokud ještě některý případ čeká 

na vyhodnocení. Po ohodnocení jednotlivých případů se ohodnotí úspěšnost predikce celé testovací 

množiny jako celku. Skupinu testovacích dat můžeme ohodnotit pravděpodobnostně, kdy dostáváme přímo 

úspěšnost v procentech, nebo pro ohodnocení můžeme použít tzv. ROC křivku [2]. Jedná se o metodu 

mající původ v radiologii, často využívanou i ve zdravotnictví. V případě posuzování rozhodovacích metod 

je definována jako křivka vyjadřující vztah mezi počtem správně pozitivně (senzitivita) a nesprávně 

pozitivně (1-specificita) ohodnocených případů na různých úrovních prahu oddělujícího pozitivní a 

negativní klasifikace. Kvalita prediktivního modelu odpovídá ploše pod ROC křivkou. Příklad ROC křivky 

je uveden na Obr. 3. 

Dalším důležitým blokem je Nastavování vah atributů. Tento blok upravuje váhy atributů podle 

ohodnocení skupiny případů. Nově navržené nastavení se předá dál k novému otestování na stejné množině 

případů. K nastavování vah je možné použít jednoho z dvou implementovaných algoritmů a to buď 

sekvenčního, nebo genetického. Pro většinu úloh je nejvhodnější použití genetického algoritmu u kterého je 

možné nastavit množství různých parametrů od velikosti populace a pravděpodobnosti křížení až po různé 

metody selekce a křížení. 

Nejdůležitější vlastností tohoto systému je možnost optimálního vyladění vah jednotlivých atributů, aby 

úloha vykazovala co nejlepší predikční schopnost. Takové vyladění systému je sice velmi časově náročné, 



ale většinou se provádí pouze několikrát při stavbě modelu. Při vlastní práci se ladění vah již provádět 

většinou nemusí.  

Blok Nastavení experimentu pouze udržuje navržené nastavení vah pro experiment, nastavení 

vyhodnocování a další nastavení. Fyzicky je tento blok reprezentován souborem, ve kterém jsou uloženy 

váhy atributů, inicializačním souborem a souborem s aktuální populací pro genetický algoritmus. 

 

  

Obr. 3: Ukázka ROC křivky 

 

 

 

Obr. 4: Ukázka programu IBR-Interface 



 

Poslední zmíněný blok Trénovací a testovací případy je také reprezentován souborem, ve kterém jsou 

uloženy případy pro testování, případně pro trénování modelu. Struktura vstupního souboru je velice 

jednoduchá. Každému řádku odpovídá jeden případ a hodnoty atributů mohou být na řádce odděleny 

čárkou nebo středníkem. 

U této aplikace je také možné zapnout tzv. režim ladění při kterém se zpřístupní další dialogová okna, 

ve kterých je možné sledovat komunikaci se serverem (jak dotazy tak i odpovědi) a fáze některých dílčích 

výpočtů, zejména ROC křivek. Na Obr. 4 je ukázka jednoho z mnoha dialogových oken, konkrétně jde 

o automatické dotazování a vyhodnocování odpovědí. 

Úloha predikce mortality v rámci kardiovaskulárních intervencí 

Národní zdravotní registr kardiovaskulárních intervencí (MCZR) je spravován střediskem MEDICON [9]. 

Je provozován v prostředí expertního informačního systému PATS (The Patient Analysis and Tracking 

System) [15]. Tento systém nabízí kromě prostředků statistické analýzy také možnost budování 

prediktivních modelů, a to jednak krátkodobě orientovaných (slouží k předpovědi výsledku operace daného 

pacienta), ale i dlouhodobě orientovaných (se zaměřením na vývoj obecných jevů daného oboru). 

Pro konstrukci těchto modelů se užívá bayesovské analýzy. Z pohledu terminologie učení se jedná o naivní 

Bayesův model, jeho prediktivní schopnosti jsou ale vylepšeny tím, že rizikové faktory, u nichž je známa 

vzájemná závislost, jsou sloučeny. 

Jednou z predikovaných veličin je i mortalita. Cílem úlohy predikce mortality je sestavit úspěšný model 

pro předpověď výsledku kardiovaskulární intervence na základě pacientovy anamnézy a předoperačního 

stavu. Výsledky bayesovského prediktoru integrovaného do systému PATS jsme považovali za referenční 

vzhledem k metodám případového usuzování. 

Definice úlohy 

Výsledek operace je explicitně definován na základě atributů NEARMISS+ a STATUS obsažených 

v registru MCZR. NEARMISS+ je počítaný binární parametr, kde hodnota 0 označuje úspěšnou intervenci, 

hodnota 1 intervenci neúspěšnou. Parametr STATUS označuje pacientův stav po operaci (1 – pacient je 

stále naživu, 2 – zemřel v průběhu operace, 3 – zemřel v průběhu hospitalizace, 4 – nutná reoperace, 5 – 

zemřel během 30 dnů po operaci, 6 – zemřel později než 30 dní po operaci, 7 – smrt způsobena jinými 

důvody než důvody vyvolanými operací). Pacienti byli klasifikováni do tří tříd dle následujícího klíče: 

 Třída 0 - NEARMISS+ je 0, libovolná hodnota parametru STATUS, 

 Třída 1 - NEARMISS+ je 1, STATUS je různý od 2 a 3, 

 Třída 2 - NEARMISS+ je 1, STATUS je 2 nebo 3. 

 

Úkolem je úspěšné sestavení takového klasifikátoru, který bude po svém natrénování schopen apriorně, 

tj. před započetím operace v době, kdy nejsou známy atributy NEARMISS+ ani STATUS, rozhodnout 

o přidělení pacienta do jedné z výše uvedených tříd. 

Takto formulovaná úloha je úlohou klasifikační, kdy jednotlivé pacienty (záznamy o pacientech) 

přiřazujeme do disjunktních tříd. Úlohu je možné dále formulovat jako úlohu pravděpodobnostní, kdy 

každého z pacientů nepřiřadíme exkluzivně do jedné z předem definovaných tříd, ale přiřazujeme jim 

pravděpodobnosti příslušnosti do jednotlivých tříd.  

Dosažené výsledky 

V této úloze jsme sice měli na první pohled dostatečné množství případů, téměř 8000, ale vzhledem 

ke značně nerovnoměrnému rozložení je i tento počet nedostačující. Většina případů totiž připadá 

ke klasifikační třídě 0 (87,8%), už méně případů ke klasifikační třídě 1 (11,1%) a nejméně případů patří 

do třídy 2 (1,1% - asi 80 případů). Stejně jako většina klasifikátorů, tak i tento systém měl tendenci 



klasifikovat téměř všechny případy do třídy 0, což vede na triviální klasifikátor. Takový klasifikátor má 

sice dost velkou procentuální úspěšnost, ale pro nás nemá žádný význam. My naopak potřebujeme umět 

dobře klasifikovat do tříd 1 a 2. Tento problém částečně řeší použití ROC křivek pro testování klasifikátoru 

a přidání vah ke klasifikačním třídám, které udávají jak je pro nás důležitá správná klasifikace do té které 

třídy. Metoda případového usuzování má oproti některým jiným metodám také značné výhody, které se 

často využijí právě u lékařských dat. Systém je schopen pracovat i v situaci kdy hodnoty některých atributů 

případu chybí a i takové případy je možné použít v databázi znalostí. 

I přes provedení značného množství různých experimentů se nepodařilo získat příliš dobrý klasifikační 

model. V rámci hodnocení prediktorů pomocí velikosti ROC plochy můžeme daný prediktor považovat 

za ideální pokud je velikost jeho ROC plochy 1, nulová plocha indikuje ideální invertovaný prediktor. 

Naopak náhodný prediktor, jehož výsledek není nijak korelován s reálnou příslušností pacienta ke třídě, 

vykazuje ROC plochu o velikosti 0.5. Většina modelů generovaných systémem iBARET vykazovala ROC 

plochy velikosti blízké 0.7. Kvalita predikce byla srovnatelná s výsledky referenčního bayesovského 

modelu, ale i jiných metod jako jsou rozhodovací stromy (C5.0), neuronové sítě nebo lineární regresní 

model.  

Je zřejmé, že jednotlivé modely vykazují významnou korelaci predikcí se skutečnými výsledky 

intervencí. Otázkou je však stanovení hranice, od které lze prediktivní model považovat za spolehlivý. Dle 

praktických zkušeností lze za vágní hranici spolehlivosti považovat plochu o velikosti 0.8. Ani jeden 

z prediktivních modelů této hranice nedosahuje. Obr. 5 shrnuje možné důvody. Ke ztrátě informace dochází 

už samotnou definicí datového záznamu pacienta. Vlivem šumu při měření, popřípadě vlivem nesprávně 

vyplněných či chybějících údajů dochází k dalším informačním ztrátám. Významným omezením je také 

možnost použití pouze informací známých před operací, nikoli v průběhu operace či po ní. Konečně další 

chybu přináší samotný model, případně jeho nevhodná volba. Dalším důvodem může být i relativní 

nedostatek dat. Registr sice obsahuje tisíce pacientů pro oba sledované typy intervencí, podíl pozitivních 

příkladů (třída 2 resp. 1) je však velmi malý. 

 

Obr. 5: Důvody ztráty přesnosti při konstrukci prediktivního modelu 

 

V tomto případě se zdá, že chyba je už na straně vstupních dat, kterých není dostatek a nejsou dostatečně 

reprezentativní. Navzdory tomu, že zdravotní registry shromažďují velké množství záznamů (desetitisíce až 

statisíce pro jednotlivé typy operací) a tyto informace mají značné možnosti využití, některé typy úloh 

přesto nemohou být na jejich základě spolehlivě řešeny. Nicméně i na těchto, ne zrovna šťastných datech, 

jsme odladili činnost našeho systému případového usuzování, který je v současné době připraven na řešení 

rozličných úloh a to nejen klasifikačních ale i úloh predikce číselných hodnot. 



Závěr 

Popsaný systém iBARET je klient-server aplikací, skládající se ze dvou komponent. První komponentou je 

CQL-server, který uchovává znalosti o úloze a umožňuje rychlé vyhledávání. Druhou komponentou, 

komunikující se serverem, je IBR-Interface, umožňující vytváření a zasílání dotazů, automatické 

vyhodnocování, automatické nastavování vah atributů a ladění modelu. 

Systém byl aplikován na řadu analytických dat, nad kterými prokázal klasifikační schopnost 

odpovídající používané reprezentaci a metodiky učení. Systém stejného typu byl úspěšně průmyslově 

použit pro predikci spotřeby plynu [16]. V rámci článku byla prezentována aplikace na predikci mortality 

po kardiovaskulární intervenci. Jde o úlohu, kde významnou roli sehrálo použití lékařských znalostí a to 

zejména při předzpracování dat uložených ve zdravotním registru. Navzdory tomu, že kvalita výsledků 

neumožňuje v tomoto případě širší praktické využití, případové usuzování dosahuje výsledků 

srovnatelných jak s referenčním používaným řešením, tak s ostatními metodami strojového učení. 
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