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Kapitola 1

Úvod

Metóda „Kernel Density Estimate“ (KDE) je uznávaný koncept na odhad

distribučných vlastností dát, ktorý sa v oblasti matematickej štatistiky pou-

žíva už desiatky rokov. V našej práci sa venujeme KDE v oblasti vizualizácie

dát a vizuálneho skúmania dát. Konštrukcia 2D KDE je výpočtovo veľmi

náročná metóda, preto nie je veľmi používaná v tejto oblasti. Na dosiahnutie

rýchleho výpočtu 2D KDE využívame v našej práci metódy GPGPU, kde

sme sa zamerali na nízku triedu grafických kariet v prenosných počítačoch.

Konštrukcia KDE sa dá spraviť ako krok predspracovania dát. V tom prí-

pade urýchlenie pomocou GPU sa môže zdať zbytočné. My sme však dosiahli

urýchlenie z niekoľkých minút na milisekundy. Používateľ tak môže interak-

tívne meniť parametre KDE podľa potreby, napríklad zmenu rozlíšenia na

vyššie, ak je potrebný väčší detail.
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Kapitola 2

Prehľad problematiky

Prehľad problematiky je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti opisujeme

vyhladzovanie dát a využitie metódy Kernel density estimation v rôznych od-

vetviach. Druhá časť sa zaoberá vizualizáciou mode tree, ktorá od objavenia

Minnottem a Scottom [1] nebola nikdy zdokonalovaná.

2.1 Vyhladozavnie dát

Myšlienka vyhladzovania dát nie je nová, bola študovaná a využitá už pred

osemdesiatimi rokmi Whittakerom a Macaulayom [2, 3]. V oblasti vizualizácie

informácií, táto technika nie je veľmi používaná a dá sa nájsť len veľmi málo

prác zameraných na samotné KDE. Výskum v tomto smere urobil Kidwell a

spol. [4] (Obr. 2.1), ktorý vizualizoval heat mapy pomocou neparametrického

odhadu hustoty namiesto scatterplotom. Ďalšia práca bola urobená Wegma-

nom [5]. KDE bolo rozšírené aj pre paralelné súradnice [6] a to v prácach od

už spomínaného Wegmana [5] (Obr. 2.2), a Artera a spol. [7].

KDE je využívané aj v ďalších odvetviach a to hlavne v bio-informatike [8,

9]. KDE nie je jediná metóda založená ma hustote. Ďalšie zaujímavé práce
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Obr. 2.1: Heat mapa so zmenšujúcim sa vyhladzovacím parametrom λ [4].

Obr. 2.2: Vizualizácia hustoty v paralelných súradniciach [5].

sú od Johanssona a spol. [10], ktorý odhaľuje štruktúru v preplnených pa-

ralelných súradniciach a tiež práca od Novotného a Hausera, ktorí urýchlili

renderovanie paralelných súradníc veľkých dát pomocou zgrupovania. Zau-

jímavá práca o rekonštrukcii hustoty je od Bachthalera a spol. [11], ktorý

zovšeobecnil vizualizáciu scatterplot na súvislý scatterplot.

Súčasný výskum o KDE robí hlavne Maciejewski a spol., ktorý ho vy-

užíva od štúdia časo-priestorových dát [12] až po návrh lepších prechodových

funkcií pre rendering volumetrických dát [13].

V oblasti kvantitatívnej vizualizácie KDE sme našli iba staršiu prácu od

Godtliebsena a spol. [14], v ktorej kreslia gradient, krivosť a prúdové čiary

(strem lines) pomocou farebných šípok a bodiek na 2D KDE (Obr. 2.3).
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Obr. 2.3: Kombinovaný gradient s krivosťou na KDE diagrame vľavo a prú-

dové čiary vpravo. [14].

2.2 Mode tree

Mode tree je strom pozícií lokálnych maxím v KDE pre meniacu sa šírku

pásma. V jednorozmernom prípade sú pozície vrcholov (lokálnych maxím pre

korešpondujúce KDE) znázornené na osi X pre zvačšujúcu sa šírku pásma

na osi Y . Mode tree bol predstavený Minnottom a Scottom [1]. Ukážku Mode

tree môžme vidieť na obrázku 2.4, kde plné čiary predstavujú pozície vrcholov

pre odpovedajúce KDE. Tento obrázok je vytvorený zo 64 KDE rekonštrukcií

so zväčšujúcou sa šírkou pásma na logaritmickej škále.

V našej práci sa venujeme dvojrozmernému mode tree, ktorý bol iba na-

črtnutý v pôvodnej práci od Minnotteho a Scotta [1] a nikdy ho nerozšírili

ďalej. Pre 2D prípad je to už 3D vizualizácia, kde na osi X je šírka pásma pre

prvú dimenziu, na osi Y je šírka pásma pre druhú dimenziu a os Z reprezen-

tuje zmenu šírky pásma. Samotné pozície lokálnych maxím sú reprezentované

plnými čiarami v priestore (Obr. 2.5).

Idea mode tree nebola dlhé roky využitá, hlavne kvôli výpočtovej nároč-

nosti na konštrukciu. Súčasný výskum robí Klemelä [15], ktorý ho zovšeobec-

nil na viacrámcové vrcholové grafy (Obr. 2.6). Sú to klasické 1D mode tree
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Obr. 2.4: Jednorozmerný mode tree.

Obr. 2.5: Originálny dvojrozmerný mode tree ako ho predstavili Minnotte a

Scott [1].

pre jednotlivé dimenzie, kde rovnaké vrcholy su sledované pre rôzne dimenzie

pomocou rovnakej farby.

Nápad za mode tree bol dokonca využitý na klastrovanie dát. Môžeme to

vidieť v práci Leunga a spol. [16], kde sa pomocou mode tree snažia simulovať

ľudské videnie pre lepšiu segmentáciu obrazu.
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Obr. 2.6: Viacrámcový vrcholový graf pre dve dimenzie ako ho predstavil Kle-

melä [15].

6



Kapitola 3

Teória

V tejto časti opisujeme teoretické základy našej práce, konkrétne matema-

tické pozadie metódy Kernel density estimation.

3.1 1D KDE

KDE je spojitý odhad hustoty f̂h(x) pre n prvkov, kde

f̂h(x) =
1

nh

n
∑

i=1

K

(

x− xi

h

)

(3.1)

a K je jadro (kernel) a h je šírka pásma. Kernelová funkcia K má zvyčajne

tieto vlastnosti:

• K(x) ≥ 0 ∀x

•
∫

∞

−∞
K(x)dx = 1

• a K je centrované okolo 0 (K(x) = K(−x)).
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Obr. 3.1: 1D kernel density estimation (červené) pre 32 náhodných vzoriek

s korešpondujúcimi Gaussiánovskými jadrami (modré, šírka pásma 0.04) a

16-chlievikový histogram (šedý).

Teda K by malo mať nenulové hodnoty. Povrch (objem v 3D) pod fun-

kciou sa rovná 1. Niektoré kernely (napr. Sinc[17]) môžu mať aj záporné

hodnoty.

Je dobré, aby kernelová funkcia bola spojitá a diferencovateľná, ako na-

príklad Gaussián, ktorý používame v tejto práci. Gaussiánovský kernel K je

definovaný ako

Kh(x) =
1√
2π

e−
x2

2h2 (3.2)

a rovnica KDE 3.1 vyzerá nasledovne

f̂h(x) =
1

nh

n
∑

i=1

1√
2π

e−
(x−xi)

2

2h2 (3.3)

Ukážku KDE s korešpondujúcimi Gaussiánmi a histogramom je možné

vidieť na Obr. 3.1.

Silverman [18] odporúča použiť Epanechnikov kernel pre rýchlejší výpočet

KDE. Naša GPU implementácia je však dostatočne rýchla a nespôsobuje

spomalenie behu programu. Pre porovnanie rôznych kernelov odporúčame

prácu od Turlacha [19].
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3.2 2D KDE

V našej práci sa venujeme 2D KDE, takže potrebujeme rozšíriť kernel do 2D

a vypočítať dvojrozmerný odhad hustoty. Rozšírený vzorec pre dve dimenzie

vyzerá nasledovne

f̂H(x) =
1

n

n
∑

i=1

KH (x− xi) (3.4)

kde x ∈ {(x, y)|x, y ∈ R} and H je symetrická pozitívne-definitná matica

šírky pásma. V našej práci sme sa rozhodli použiť dve rôzne šírky pásma

(každé pre jednu dimenziu, Rov. 3.5) a nevyužiť plný potenciál matice H,

ktorý by umožnil aj natočenie kernelu.

H =

∣

∣

∣

∣

∣

hx 0

0 hy

∣

∣

∣

∣

∣

(3.5)

Podrobnosti odvodenia finálneho vzorca (3.6) sa nachádzajú v práci od

Scotta a Saina [20], kde sú rozšírenia aj do ľubovoľných dimenzií. Finálné,

separovateľné rozšírenie rovnice (3.1)) do 2D s dvomi šírkami pásma vyzerá

nasledovne:

f̂hx,hy
(x, y) =

1

n

n
∑

i=1

K

(

x− xi

hx

)

·K
(

y − yi

hy

)

(3.6)

Ukážka 2D diagramu je na obrázku 3.2.
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Obr. 3.2: Ukážka dvojrozmerného KDE z verejných dát o autách [21].
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Kapitola 4

Výsledky

4.1 Kvantitatívna vizualizácia KDE

Hlavným cieľom našej práce je priniesť viac kvantitatívnych informácií do

odvetvia vizualizácie informácií. Tento prínos môže zmierniť niektoré prob-

lémy 3D vizualizácií, ako porovanie vzdialených čŕt v dátach alebo presnú

lokalizáciu. Dvojrozmerné KDE zobrazujeme ako výškovu mapu (3D terén)

a preto uľahčenie navigácie je jeden z dôležitých aspektov tejto práce.

Na výškovej mape 2D KDE zobrazujeme lokálne maximá, ktoré reprezen-

tujú stredy klasterov a sedlá, ktoré naznačujú možné hranice medzi jednot-

livými zhlukmi dát. Vrcholy sú označené farebnými vlajkami so špeciálnym

farebným kódovaním s narastajúcim jasom smerom k väčším hodnotám. Toto

farebné kódovanie uľahčuje porovnanie vzdialenejších čŕt a funguje dokonca

aj pri šedotónových výtlačkoch, kde informáciu o výške v podobe farby na-

hrádza svetlosť. Sedlá vizualizujeme ako male fialové štvorce.

Dôležitá kvantitatívna miera, ktorú sme predstavili vo vizualizácii 2D

KDE je primary factor, ktorý určuje mieru nezávislosti vrchola. Jeho hod-

nota sa rovná minimálnej výške o ktorú musíme z vrchola klesnúť, aby sme
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Obr. 4.1: Kvantitatívne miery na KDE povrchu. Na vrcholoch sú farebné

vlajky reprezentujúce výšku lokálneho maxima a tiež aj presná hodnota. Pri

vrchole sa nachádza aj hodnota miery primary factor, čo je miera nezávislosti

daného vrchola, ktorou dokážeme odfiltrovať nezaujímavé vrcholy. Na vizu-

alizácii sa nachádzajú aj vrstevnice, ktoré maju špeciálne farebné kódovanie

s narastajúcim jasom smerom k vyšším hodnotám.

dokázali výjsť na väčší vrchol. Malá hodnota znamená, že vrchol je súčasťou

blízkeho väčšieho vrchola a teda je na ňom závislý. Hodnotu tejto miery zo-

brazujeme priamo pri samotnom vrchole a tiež ju využívame na filtrovanie

nepodstatných vrcholov, teda vlajkou označujeme iba podstatné vrcholy.

Ďalším vylepšením v našej vizualizácii sú špeciálne vrstevnice, ktoré pre-

chádzajú cez vrcholy a sedlá. Od obyčajných vrstevníc sú odlíšené šachov-

nicovým vzorom. Vrstevnice prechádzajúce cez sedlové body sú obzvlášť vý-

znamné, lebo odhaľujú možné hranice medzi klastermi.

A nakoniec, pre presnú lokalizáciu a uľahčenie porovnania čŕt 3D vizuali-

zácie skreslenej perspektívnym premietaním, umožňujeme zobraziť vodítka

cez črty (vrcholy aj sedlové body).
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4.2 Linking and brushing

Linking and brushing [22] je dôležitá technika na interakciu s dátami. Kombi-

nuje selekciu (linking) podmnožiny dát s previazaním na ostatné vizualizácie

tých istých dát (linking). To znamená, že ak označíme časť dát v jednom

okne aplikácie, tak táto selekcia sa hneď prejaví aj v ostatných oknách, ktoré

zobrazujú tieto isté dáta.

Naša vizualizácia 2D KDE nie je interaktívna len v zmysle rýchlosti vý-

počtu a renderingu, ale aj v zmysle, že môžeme s danou vizualizáciou in-

teragovať aj so samotnými dátami v podobe selekcie. Označovanie dát sme

umožnili intuitívnou technikou maľovania na povrch, kde akoby štetcom ma-

ľujeme na povrch 2D KDE zobrazené ako terén a dáta ležiace v tejto časti

terénu budú označené. Táto selekcia sa samozrejme plne prejaví v ostatných

vizualizačných oknách v reálnom čase. Aj pri selekcii dát využívame hodnoty

výšky vrcholov a sediel, a to v podobe obmedzenej selekcie, kde iba dáta v

oblastiach s väčšou/menšou hustotou budú označené.

4.3 Vylepšenia mode tree

V tejto časti opisujeme naše vylepšenia vizualizácie dvojrozmerného mode

tree, ktorý nebol od pôvodnej práce od Minnotta a Scotta nijak zlepšený [1].

Pôvodný 2D mode tree neposkytuje žiadnu inú informáciu o vrcholoch ok-

rem ich pozície. V našej práci sme preto túto zaujímavú vizualizačnú metódu

rozšírili o niekoľko ďalších možností. Najväčším prínosom je, že sme dokázali

poskytnúť informáciu o výške samotného vrchola. Ide o relatívnu výšku vr-

chola k najvyššiemu vrcholu pre korešpondujúce dvojrozmerné KDE. Túto

informáciu komunikujeme používateľovi v podobe farebného kódovania s kle-

sajúcim jasom pre nižšie vrcholy.
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Následný problém 3D vizualizácie dvojrozmerného mode tree je, že pre

menšie šírky pásma (hlavne v spodnej časti stromu) môže mať KDE príliš

veľa vrcholov. Graf tak obsahuje priveľa čiar a vizualizácia sa ľahko stáva

neprehľadnou. Na sprehľadnenie vizualizácie sme umožnili potlačenie veľmi

malých vrcholov ich spriesvitnením, kde miera priesvitnosti je zavislá na re-

latívnej výške vrchola. Čím menší vrchol, tým priesvitnejšia jeho čiara v

grafe (Obr. 4.2).

Obr. 4.2: Vylepšený 2D mode tree: (vľavo) so zapnutým farebným kódo-

vaním relatívnej výšky vrcholov. (vpravo) so zapnutou priesvitnosťou, čím

potláčame veľmi malé vrcholy a zjemňujeme tým preplenie vizualizácie

Potláčanie malých vrcholov priesvitnosťou sme vylepšili ešte tak, že ok-

rem potlačenia malých vrcholov sme dokázali potlačiť aj takzvané „outliers“

(tiež priesvitnosťou). Môžu to byť rôzne anomálie v dátach, alebo chyby me-

raní. Avšak v prípade potreby ich dokážeme zvýrazniť. Zostávajúci problém

je, ako detekovať tieto „outliers“. „Outliers“ sú vo svojej podstate izolované

malé zhluky dát. Táto vlastnosť sa našťastie veľmi ľahko detekuje v mode

tree. Tento spôsob detekcie sa určuje pomocou životnosti vrchola pre rastúcu

šírku pásma (dĺžky čiary v grafe). Malé množstvo dát je reprezentované ma-

lou výškou vrchola a izolovanosť od hlavných dát určuje dĺžka čiary v grafe.

Čím je čiara dlhšia (siaha až k vysokým hodnotám šírky pásma), tým sú dáta

izolovanejšie. Kombináciou výšky a životosti vrcholu dostávame mieru „out-
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Obr. 4.3: Dvojrozmerný mode tree so zachovanými „outliers“. Tieto anomálie

sú reprezentované plným čiarami svetlých farieb. Porovnajte s obrázkom 4.2,

kde sú „outliers“ potlačené.

lyingness“, na základe ktorej dokážeme tieto anomálie v dátach buď odstrániť

z vizualizácie, alebo ich práve naopak zvýrazniť, podľa potreby (Obr. 4.3).
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Kapitola 5

Záver

Hlavným prínosom našej práce je vytvorenie vizualizácie KDE, ktorá je viac

kvantitatívna. Kde dopyt po kvantitatívnych vizualizáciách je stále väčší [23].

Vizualizáciu sme vylepšili zobrazením lokálnych extrémov, sedlových bodov

a zaviedli sme novú mieru zaujímavosti vrchola „primary factor“. Samotné

kvantitatívne miery nielen vizualizujeme na KDE povrchu, ale ich využívame

aj na interakciu s dátami v podobe odfiltrovania málo zaujímavých vrcholov,

alebo obmedzenej selekcie dát.

Naša vizualizácia je plne interaktívna a to nielen v podobe rýchlych GPU

algoritmov, ale aj v podobe interakcie so samotnými dátami. Používateľ

môže označovať dáta priamo zo samotného 2D KDE zobrazeného ako výš-

ková mapa. Táto vizualizácia a možnosť selekcie dát sa okamžite premieta

aj do ostatných okien vizualizujúcich tie isté dáta, takzvaný „linking and

brushing“.

Touto prácou sa tiež pokúšame spopularizovať mode tree (jeho dvojroz-

mernú verziu), ktorý bol vymyslený dávno [1], ale nepoužíval sa hlavne kvôli

výpočtovej náročnosti. Priniesli sme algoritmus, ktorý je z časti na CPU a

z časti na GPU, vďaka ktorému nie je problém zkonštruovať 2D mode tree
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v reálnom čase. Samotný mode tree sme navyše obohatili o niekoľko zaují-

mavých vecí. Pridali sme do neho špeciálne farebné kódovanie s klesajúcim

jasom, ktorým kódujeme výšku vrcholu, ktorá sa z pôvodného mode tree

nedá nijako zistiť. Ďalej sme dokázali v mode tree identifikovať anomálie v

dátach (outliers), ktoré môžeme vo vizualizácii buď zvýrazniť alebo ich po-

tlačiť priesvitnosťou. Priesvitnosťou zjemňujeme problém 3D diagramov a

to tak, že skrývame nezaujímavé dáta, čím máme vo výslednej vizualizácii

menej čiar, a tým je prehľadnejšia a informatívnejšia.

Do budúcnosti vyvinieme presnejší GPU algoritmus pre výpočet KDE,

lebo ten súčasný má problémy pri veľmi veľkých šírkach pásma. Toto síce

nie je problém pri vizualizácii a skúmaní samotného KDE, lebo také hodnoty

sa používajú zriedkavo, ale je to potrebné pre konštrukciu mode tree. Ďalej

chceme vizualizovať viac kvantitatívných informacií, ako napríklad množstvo

dát v okolí vrchola v mode tree. Tak, ako je mode tree, tak by sa do neho dal

zakomponovať aj sadle tree, kde by sme pridali čiary pre pozície sedlových

bodov. Tým by sa dali pozorovať hranice medzi klastrami pre meniacu sa

šírku pásma. Mode tree by sme chceli rozšíriť na polo-automatický nástroj

pre konštrukciu máp s rôznymi hodnotami šírky pásma, ktorá by sa dala

potom využiť na konštrukciu optimálneho KDE. Ale hlavne chceme viac

kvantitatívnych vizualizácií.
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