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snímače a převodníky

včetně digitálního tlakoměru je na obr. 46. Na 
obr. 47 je ukázán poměrně jednoduchý ruční 
zdroj podtlaku a přetlaku ComboPump od fir-
my Crystal Engineering (D-Ex Limited): na 
pumpě, která pracuje se vzduchem, jsou dvě 
přípojky tlaku, jedna pro etalonový tlakoměr 
a druhá pro zkoušený přístroj. S pumpou lze 
vyvodit tlak od −85 do +2 000 kPa.

10. Výběr vhodného typu snímače tlaku

Při výběru snímače tlaku je třeba zvažo-
vat mnoho kritérií. Patří mezi ně charakter 
měřeného média, podmínky měření (tep-
lota, vibrace technologického zařízení), 
potřebný měřicí rozsah, linearita, přesnost, 
opakovatelnost, způsob zpracování výstup-
ního signálu (místní ukazování, dálkový 
přenos, komunikace s počítačem), montáž 
měřidla, servis a údržba přístroje, finanční 
náklady. Důležitý je účel měření, protože 
jiné budou požadavky na orientační měření 
bez požadavků na přesnost, jiné na snímač 
v regulačním obvodu s požadavkem přes-
ného udržovaní tlaku v provozní aparatu-

ře. Orientovat se v základních přednostech 
i nedostatcích jednotlivých typů snímačů 
tlaku napomůže tab. 2.
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Recenze: Shluková analýza dat

Základním cílem shlukové analýzy (v čes-
ké literatuře se lze setkat též s jinými názvy, 
např. seskupování souborů, analýza shluků či 
obecně explorační-průzkumová analýza dat) 
je zařadit objekty do skupin (shluků), a to pře-
devším tak, aby dva objekty ze stejného shlu-
ku si byly více podobné než dva objekty z růz-
ných shluků. Základní přístup shlukové analý-
zy je takový, že každý objekt je jednoznačně 
zařazen do jednoho shluku. Přitom reálné ob-
jekty mohou být různého charakteru: shluko-
vat lze živé organismy, stejně jako textové do-
kumenty nebo webové stránky. Shlukování 
je označováno jako jeden ze základních typů 
získávání znalostí, a to bez ohledu na skuteč-
nost, zda jsou pro dosažení cíle použity statis-
tické metody, nebo metody strojového učení. 
S rozvojem matematicky orientovaných věd-
ních oborů je pro shodnou problematiku po-
užívána v různých oborech různé názvosloví. 
Pro čtenáře, který chce získat nadhled, je pro-
to mnohdy dosti obtížné číst literaturu z růz-
ných vědních disciplín, přestože jde o popis 
technik, které mají stejný účel.

Cílem knihy, nové původní monografie, 
je seznámit širší okruh zájemců se skupinou 
metod, které umožňují v analyzovaných da-
tech nalézt určité skryté struktury a prezento-

vat je jako skupiny podobných objektů. Au-
toři (doc. Ing. H. Řezanková, CSc., Ing. D. 
Húsek, CSc., prof. RNDr. V. Snášel, CSc.) 
rozčlenili knihu do pěti kapitol.

V úvodní kapitole je vymezena obecná pro-
blematika shlukování dat a jsou charakterizová-
ny různé typy analýz (shlukování a klasifikace, 
prvky shlukování, předzpracování souboru dat, 
problematika velkých souborů dat, zmenšová-
ní rozměru úlohy). Druhá kapitola se nejdříve 
zabývá základními pojmy používanými v sou-
vislosti se shlukovou analýzou a poté přípravou 
souboru dat pro analýzu. Zvláštní pozornost je 
věnována postupům používaným v případě vel-
kých souborů dat, a to zejména metodám ur-
čeným ke zmenšení rozměru řešených úloh. 
Obsahem třetí kapitoly je měření podobnosti 
mezi prvky, které mají být shlukovány. Samo-
statnou část tvoří problematika analýzy dicho-
tomických dat, kdy soubor dat obsahuje pouze 
dvě varianty hodnot (obvykle 0 a 1).

Ve čtvrté kapitole jsou vysvětleny jednotli-
vé metody shlukové analýzy. Vedle tradičních 
metod, obvykle zařazovaných do publika-
cí zaměřených na mnohorozměrnou analýzu 
dat, je pozornost věnována jednak jejich mo-
difikacím, jednak principiálně novým přístu-
pům. Některé z nich jsou založeny na princi-

pech fungujících v živých organismech. Těmi 
se zabývá poslední kapitola, pátá, prezentující 
přehled výsledků výzkumu v oblasti biologic-
ky inspirovaných metod (umělých neurono-
vých sítí a genetických algoritmů).

Co se týče použití metod shlukové ana-
lýzy v praxi, v posledních několika letech je 
pozornost zaměřena zejména na shlukování 
dokumentů (v oblasti vyhledávání informa-
cí také atributů), ať již klasických textových, 
nebo webových. Se vzrůstajícím rozsahem in-
formačních zdrojů roste potřeba jejich uspo-
řádávání; to je úloha těsně související právě 
se shlukováním. Význam shlukové analýzy 
spočívá v tom, že usnadňuje vyhledávání in-
formací (nejen pocházejících např. z oblasti 
přírodních nebo společenských věd, ale také 
vytvořených záměrně a plánovitě za účelem 
analýzy pro jiné potřeby – pro účetnictví, evi-
denci obyvatel či pacientů apod.), které jsou 
potřebné ve všech oblastech lidského živo-
ta. Je tedy důležitá nejen jako předmět výu-
ky studentů, pro vědecký výzkum v různých 
oblastech, marketing, řízení analytických od-
dělení firem apod., ale též pro běžné činnosti, 
jako je nakupování, cestování atd.

Lze říci, že autoři svou knihou, koncipova-
nou jako pomůcka na podporu uplatnění me-
tod shlukové analýzy v naznačených oblas-
tech v praxi, dosáhli vytčeného cíle.
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