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Rozprawa omawia:
1. zasady konstrukcji metod analizy skupień,
2. przegląd metod analizy skupień,
3. nową metodę analizy skupień i jej realizacje algorytmiczne,
4. przykładowe zastosowania nowej metody,
5. oprogramowanie nowej metody.

Zaproponowano schemat konstrukcji metod analizy skupień, 
który pozwala na opracowywanie bardziej wszechstronnych 
algorytmów i programów, a zarazem ułatwia opis i analizę metod. 
Schemat ten opiera się na czterech poziomach analizy zbioru 
danych.

Przedstawiono przypuszczalnie najobszerniejszy z dotychczas 
istniejących przeglądów metod analizy skupień, oparty na 
aktualnym wykazie literatury światowej.

Opracowano nową metodę analizy skupień, łączącą takie 
zalety metod agregacji hierarchicznej jak efektywność, prostota i 
łatwość interpretacji z posiadaniem globalnej funkcji celu, a 
więc z możliwością porównywania dowolnych rozwiązań analizy 
skupień. Ogólność metody umożliwia realizację różnorodnych 
algorytmów, z których ponad 20 przedstawiono w rozprawie.

Do rozprawy dołączono dyskietkę z opracowanym' 
oprogramowaniem, zaś w tekście rozprawy pokazano przykłady zadań, 
do których zastosowano nową metodę, wraz z otrzymanymi 
rozwiązaniami.

•k * *

Autor rozprawy pragnie podziękować wszystkim, których 
współpraca i cierpliwość przyczyniły się do jej powstania, a w 
szczególności mgrowi Sławomirowi Zadrożnemu, bez którego 
ostateczna wersja oprogramowania nie mogłaby zostać opracowana.
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SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

irj • indeksy obiektów
zbiór indeksów rozpatrywanych obiektów, I={l,...,n}

n 2 liczba rozpatrywanych obiektów
X . 2i
k,l :

opis pojedyńczego obiektu: = , . . . , . . .
indeksy atrybutów obiektów, k, 2e{l,...,m}

m 2 ilość atrybutów obiektów, m=dim x
x'l ! wektor 1-tych atrybutów obiektów: xz, = (x1 , , . . • , j. l ii

xi2,...z^in) r dimx^=n
X : macierz opisów wszystkich rozpatrywanych obiektów

XI-
Ex
ExX1
Aę
p

X={x.,\, o wierszach x. oraz kolumnach x‘,, ii i 1
zbiór opisów rozpatrywanych obiektów, x^eXp
przestrzeń opisów obiektów, r.eE , XT£EY1 -A. x JL
podprzestrzeń Ey odpowiadająca atrybutowi 1, x.,eEv •A 1JL
skupienie obiektów, Ag-I
podział zbioru I, a zatem także i Xp, na skupienia

EP
q

przestrzeń podziałów, P£Ep
indeks skupienia w podziale, qe{l,...,pp}=Kp

p,pp 
A,B,C..
H

liczba skupień stanowiących podział, pp=ca.rdP 
zbiory indeksów obiektów, A,B,C£T 
hierarchiczna struktura podziałów

t indeks kroku algorytmu

S ( • ! ' )
d. .
s1}.
1J

Fd
Fs

D( . , . ) 
S(.,.)

qd

QS
C,Q

funkcja odległości między obiektami 
funkcja bliskości między obiektami 
wartość odległości między obiektami i,jel 
wartość bliskości między obiektami i,jel 
macierz odległości d^j między obiektami z I 
macierz bliskości s^j między obiektami z I 
funkcja odległości zbiorów 
funkcja bliskości zbiorów 
funkcja odległości dla całego podziału 
funkcja bliskości dla całego podziału 
funkcja celu jakości podziałów

r
card(.)

parametr metody odpowiadający kolejnym podziałom
liczność zbioru
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1. WPROWADZENIE

1.1.Uwagi wstępne

Celem rozprawy było skonstruowanie nowej metody analizy 
skupień w możliwie pełny i efektywny sposób rozwiązującej ogólne 
zadanie tego działu analizy danych.

Analiza skupień, jako dział analizy danych, jest związana z 
zadaniem grupowania - lub wyboru skupień - danych przedstawionych 
jako punkty pewnej przestrzeni wielowymiarowej. Modele i metody 
analizy skupień są bardzo rozpowszechnione i stosowane w tak 
odległych od siebie dziedzinach jak taksonomia biologiczna, 
klasyfikacja, rozpoznawanie obrazów, astronomia, diagnostyka 
medyczna, tworzenie systemów ekspertowych, sztuczna inteligencja 
czy marketing. Stanowią one na ogół część procedury badawczej, w 
której stosowane są także inne metody, na przykład z zakresu 
statystyki matematycznej.

Znaczna rozmaitość metodyczna istniejąca w analizie skupień 
jest zjawiskiem pozytywnym o tyle, o ile pozwala na łatwiejszy 
dobór metod do konkretnych zadań, jednak często wynika ona w 
dużej mierze z pomijania niektórych ważnych założeń implikowanych 
przez ogólne zadanie stawiane przed tą dziedziną. Dlatego też 
opracowanie metody rozwiązywania ogólnego zadania analizy 
skupień, w jego pełnym sformułowaniu, wydaje się bardzo istotne.

1.2.Ogólne zadanie analizy Skupień

Analiza skupień jest działem analizy danych, zawierającej 
między innymi takie działy jak klasyfikacja, taksonomia czy 
analiza dyskryminacyjna. W światowej literaturze przedmiotu 
rozgraniczenia pomiędzy wymienionymi działami są słabo 
zarysowane.

W szczególności klasyfikacja obejmuje zarówno zadanie analizy 
skupień, tj. zadanie wyznaczenia w przestrzeni wielowymiarowej 
grup - skupień - obiektów o indeksach ze zbioru I, oznaczonych 
A^, jak i następujące po nim zadanie - w jaki sposób, po 
wyznaczeniu zbioru przypisać skupieniom A
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obiekty spoza zbioru I, który posłużył uprzednio do wyznaczenia 
skupień? Analiza dyskryminacyjna jest w zasadzie przeznaczona do 
rozwiązywania tego drugiego zagadnienia. Taksonomia jest działem 
dotyczącym specyficznych zastosowań, związanych najczęściej z 
wyznaczaniem ciągów podziałów na skupienia, zwłaszcza w 
przestrzeni hierarchii.

W literaturze nie ma jednoznacznego określenia zadania analizy 
skupień. Szczególną uwagę zwrócimy na następujące sformułowania:
- z monografii Czekanowskiego [93]: "Analizując pewną grupę (...) 
wychodzimy z założenia, że należy połączyć w podgrupy osobniki 
wykazujące między sobą różnice nieznaczne, przy dużych 
odchyleniach od osobników, należących do innych podgrup",

Durana i Odella [132], że celem metod analizy skupień jest 
"wyznaczenie (...) skupień (...) takich, że obiekty umieszczone w 
tych samych skupieniach są podobne, zaś obiekty z różnych skupień 
są różne (niepodobne)”, oraz
- Everitta [139] nieco dłuższe: "Mając daną pewną liczbę obiektów 
(...) z których każdy jest opisany zbiorem wartości liczbowych, 
należy określić sposób klasyfikacji służący do grupowania 
obiektów, tak, by otrzymać pewną liczbę klas, przy czym obiekty 
należące do tych samych klas są ( • • •) podobne do siebie i 
niepodobne do obiektów z innych klas. Ilość klas i ich własności 
powinny też zostać wyznaczone".

Sformułowania te są najogólniejsze ze spotykanych. Wiele 
opisów zadania analizy ^skupień podkreśla jeden tylko z dwóch 
aspektów procesu grupowania: albo - najczęściej - bliskość 
wewnątrz grup (skupień), albo też odległości między grupami. 
Bardzo często pomijana jest również kwestia liczby skupień.

Dla potrzeb rozprawy przyjmiemy następujące werbalne 
sformułowanie ogólnego zadania analizy skupień:

Dla zbioru n obiektów ponumerowanych i, id, I={1,...,n}, 
reprezentowanych przez punkty pewnej przestrzeni wielo
wymiarowej , znaleźć taki wyczerpujący I zbiór P podzbio
rów A si, q=l,...,p, obiektów ponumerowanych i, żeby (1.1)Si
obiekty o numerach należących do tego samego A były moż
liwie bliskie siebie, zaś obiekty o numerach należących do 
różnych podzbiorów A^ były możliwie wzajemnie dalekie.
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Nietrudno zauważyć, że zadanie tak sformułowane dotyczy 
pierwotnej czynności poznawczej odnoszącej się do klasyfikacji i 
rozróżniania obiektów, stanowiącej nie tylko podstawę 
postępowania naukowego, ale nawet i rozwoju języka. Wspominają o 
tym m.in. Dubes [130], Kruskal [238] oraz Tryon i Bailey [466]. 0 
roli takiej czynności w kształtowaniu metod poznania -naukowego 
piszą np.: Hempel [398] "stanowi ona podstawę większości postępu 
naukowego", Dubes [130] "wiele we współczesnej nauce jest 
wynikiem (...) rozwinięć podstawowego paradygmatu grupowania" i 
Solomon [419]: "w pewnym sensie, współczesne wnioskowanie 
statystyczne wyrosło z zadań klasyfikacji i analizy skupień". 
Również w [296] czytamy: "W wielu dyscyplinach nauki zbierane są 
duże ilości wielowymiarowych danych, przy czym nieznana, lub 
bardzo słabo znana, jest struktura warunkująca wartości danych". 
To ostatnie stwierdzenie jest dobrą ilustracją zakresu 
stosowalności analizy skupień przez podkreślenie braku założeń 
odnoszących się do zbioru obiektów czy też do procesu je 
generuj ącego.

Metody analizy skupień mianowicie stosowane są do:
1. zbiorów obiektów stanowiących całość populacji,
2. zbiorów obiektów, będących próbkami większych populacji, o 
własnościach których nie jesteśmy w stanie formułować a priori 
sensownych założeń czy hipotez.

Często właśnie wyniki zastosowania, metod analizy skupień 
stanowią dopiero podstawę do formułowania hipotez statystycznych.

Należy dodać, że podane tu ogólne zadanie analizy skupień, nie 
jest ciągle jeszcze jednoznaczne. Aby mogło ono być efektywnie 
rozwiązywane, należy je dodatkowo uwarunkować, co uczynimy w 
dalszych częściach rozprawy.

1.3.Formalizacja zadania analizy skupień

Rozpatrujemy zbiór I indeksów pewnych obiektów. Obiekty te 
mogą być opisane przy pomocy wektorów x^, iel, x^ = 
(XilJ ’' ’'xil'' ' ''xim)J tworzących macierz X o wymiarach nxm. 
Wartości składowych xj_j_ tych wektorów mogą należeć do różnych 
zbiorów skończonych lub nieskończonych, np. liczb rzeczywistych, 
naturalnych, dwuelementowego zbioru {0,1} itp.
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Macierz X określą położenia punktów o indeksach i w pewnej
przestrzeni E = E x...xE x....xE ,

A A A , A12 m
E„ ,f iel. Elementy A Id.

macierzy trójkątnych F, i F określają, odpowiednio, odległości i
bliskości pomiędzy parami obiektów i,jeJ, o wartościach
nieujemnych d. . i s. ..

ij ijPodzbiory (skupienia) A , q=l,...,p, wyczerpujące zbiór I,
będące elementami zbioru P (podziału), mogą mieć zarówno
charakter konwencjonalny, tj. poszczególne obiekty ieJ albo
należą do A , albo do niego nie należą, jak i charakter zbiorów
rozmytych, t j . obiekty ieJ należą do A w stopniu określonym ę?Na podzbiory A mogą być nakładaneliczbą a. a . e[0,1] .ig' "iq 
dodatkowe warunki.

Dokonując podziału P zbioru I określamy liczbę p. niepustych 
podzbiorów A oraz ich zawartość. Problem dotyczący określenia 
liczby p można także odczytać inaczej - jako chęć znalezienia 
ciągu podziałów, t j. zbiorów P, {P^}, t = l,...,n, o
monotonicznych licznościach, np. od card P^ = n do card Pn=l, lub 
też odwrotnie, i dla takiego ciągu liczności p=p(t) określenia 
tylko zawartości podzbiorów składających się na kolejne P^. W
szczególności, często dodaje się warunek na kolejne P , taki by 
Pt+"'' różniło się od PC jedynie agregacją (połączeniem) dwóch 

tak, że cardpt+^=pft+1J^pftj-l^cardP^-l.Apodzbiorów A^, ,
Wynikiem rozwiązywania takiego zadania jest dychotomiczna

2 thierarchia H , będąca zbiorem (ciągiem) zbiorów P spełniających 
powyższy warunek.

Wartości odległości i bliskości pojawiające się w konkretnych 
zadaniach analizy skupień mogą być dane wprost jako elementy 
macierzy lub F^, bądź też wyliczone na podstawie par x^,Xj. W 
tym drugim przypadku można podać dwa przekształcenia: di 
E^xE^R+viO} oraz . Zamiast jednak podawać te dwa
przekształcenia można również podać inną ich parę, na przykład d 
oraz s=s(d)i P^o{0}-»P^u{0} . Niezależnie od tego konieczne jest 
zdefiniowanie odległości i bliskości dla podzbiorów A cl i ich 
par.

Następnym zagadnieniem jest ewentualność wprowadzenia pewnego 
kryterium lub wskaźnika jakości dla P. W kryterium takim lub 
wskaźniku jakości należy uwzględnić odległości i bliskości dla 
podzbiorów A , które z kolei oparte są na odległościach i
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bliskościach par obiektów, a więc i s.. ..
Z kwestią funkcji jakości zbioru P wiąże

zagadnienie jednoczesnego uwzględnienia 
sformułowaniem (1-1) - odległości pomiędzy A
wewnątrz 
pewnyc h,

A .
na

liczności zbioru P

Znaczna większość metod korzysta 
ogół spełnionych warunkach, dla

się blisko 
zgodnie ze
i bliskościgz faktu , że w 

zadanej z góry
maksymalizacja bliskości wewnątrz A• p,

pociąga za sobą maksymalizację odległości między A 
jednaknie pozwala 

oczywiście na

Przyjęcie 
na j awne 

przeprowadzenie
takiego sposobu postępowania 
znalezienie właściwego p, i 
porównań wyników dla różnych p.

Ponadto w praktyce występują zagadnienia dotyczące 
komputerowych realizacji algorytmów różnych metod. I tak, na 
przykład, metody z funkcją jakości pozwalają co prawda 'na 
osiągnięcie pewnej porównywalności wyników, ale są za to znacznie 
bardziej czaso- i pamięciochłonne, niż metody poprzestające na 
lokalnej optymalizacji odległości i bliskości określonych dla 
Wiele metod z funkcją jakości ogranicza się do suboptymalizacji 
ze względu na liczbę wariantów P niezbędną do przejrzenia przy 
wyznaczaniu optymalnego podziału P. Innym problemem jest łatwość, 
z jaką można modyfikować otrzymywane P przy dodawaniu do zbioru I 
dodatkowych elementów.

1.4.Podstawowe określenia

Zbiór I = 
obiektów.

Przestrzenia

{Iz .nazywany zbiorem (indeksów)

opisów obiektów
taki, że dlaE=EV x.. xEv x..xE„ ,

A A i A -i Alim
xi=(xn...... xn----xiA' xiPsx1 visI-

nazywamy
danych

zbiór

Zbiory E nazywamy
podprzestrzeniami opisów.

Zbiór 4g.cl nazywamy skupieniem.
Podziałem zbioru I nazywamy taki zbiór Pc2^, P={2^,. ,Ap}, że

t'u A =1. Podziałem właściwym nazywamy taki podział P, że 
q=lq
Aq,r\Aq/,=0, Vg'*q".

Liczbę p zbiorów niepustych będących elementami P nazywamy 
krotnością podziału. Zbiór indeksów elementów P, tj. zbiór
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wartości q oznaczamy K. 0 dwóch podziałach, P' i P'’ , powiemy, że 
P' zawiera się w P'' , jeśli dla każdego A' ,śP' istnieje dokładnie 
jedno takie A'^,,eP'', że A'^QA",,, przy czym dla co najmniej
jednego A.' ,~P' mamy A',*A'.

Q t nHierarchia H nazywamy taki zbiór podziałów, H={P } . r że IeH,
t' t" ż-i{T}eH, zaś dla dwóch dowolnych podziałów P ,P zH, t'*t" mamy

t • t" t"' t ’P c.P albo P cP .
Przez {A}, gdzie A jest zbiorem, oznaczamy taki jego podział, 

w którym p=l, A^=A. Oznaczenie A, użyte do podziału, odnosi się 
do takiego podziału właściwego, w którym p = card A.

Przestrzenia podziałów Ep nazywamy zbiór wszystkich podziałów
I, P^E^. Analogicznie określamy przestrzeń hierarchii F .

P .+. ... _ _ +• HFunkcje: d:F^.xF^P1u{0}, oraz s:E^xF^P^o{0} ,
odpowiednio, odległością i bliskością, jeśli 

d(r',r")*0; s(x',x")Ł0
d(x' ,x’ ' )=d(x'1 ,x'); s(x' ,x'’ )=s(x" ) 
d(x',x" )=0&x'=x"

a w przypadku jednoczesnego definiowania d oraz s: 
d(x' tx" )sd(x'" ,x"" )«s(x' ,x" )^(x"' ,x"" )

Vr' ,x'

nazywamy,

(1.2a)
(1.2b)
(1.2c)

(1.2d)€EX'
Wartości odległości i bliskości dla par (x^fXj) oznaczamy:

S(X.,X
Funkcje diEv xE„ -^PTu{0}, oraz s1 :EV xE -»P.u{0}, określone 

1 1 1
na iloczynach kartezjańskich odpowiadających sobie podprzestrzeni 
opisów par obiektów, nazywamy, odpowiednio: odległościami i 
bliskościami cząstkowymi.

f fElementy macierzy F i F , t j. d. . i s. ., są uważane za CL S 1J 1J
wartości pewnych funkcji odległości i bliskości cząstkowych, 
jeśli spełniają (1.2 a,b,c). Macierze te zatem, o wymiarach nxn, 
można traktować jako trójkątne.

Funkc j e dL: X P^u-(0}->P^o{0}R^o{0}-»P*p{0} i s^i X
cardL razy " " cardL razy

nazywamy funkcjami agregacji odległości i bliskości. L oznacza 
zbiór wskaźników 1 agregowanych odległości i bliskości 
cząstkowych.
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Funkcje: d^:P+u{O}^F^u{O} i przekształcające

odległości w bliskości i odwrotnie nazywamy funkcjami konwersji, 
jeśli ich argumenty i wartości spełniają warunek (1.2d).

Funkcje: D: X P^"u{0}->pt i S: K F^u{ 0 0}
cardAxcardB1 cardAxcardB

nazywamy odległościami i bliskościami zbiorów i oznaczamy D(A,B), 
S(A,B). Podobnie określamy funkcje wewnętrznej odległości zbioru. 
Analogicznie do odległości i bliskości zbiorów określamy funkcje 
odległości i bliskości podziału. Odległości i bliskości podziału 
będące agregacjami odległości i bliskości zbiorów tworzących 
podział oznaczamy Q (P) i QC(P), zaś agregacje wartości funkcji 
wewnętrznych zbiorów oznaczamy Qp(P) i Qg(P)r i nazywamy 
wewnętrznymi odległościami i bliskościami podziału.

W wielu metodach występuje, lub można im przypisać, pewien 
parametr metody, oznaczany tutaj r, którego kolejne monofonicznie 
zmieniające się wartości odpowiadają kolejnym podziałom 
generowanym przez daną metodę. Jeśli metoda generuje hierarchię 
podziałów, to r nazywamy indeksem hierarchii.

Funkcję oceny jakości podziału nazywamy także funkcją celu 
metody i oznaczamy Q(P).

1.5. Przykład zadania analizy skupień

Kombinat PGR składa się z 7 zakładów. W ramach reformy i 
prywatyzacji rozważa się możliwość podziału kombinatu na kilka 
przedsiębiorstw. Niemożność przeprowadzenia dokładnego rachunku 
ekonomicznego powoduje, że rozważa się: położenie zakładów, i to 
zarówno w sensie najkrótszych odległości drogowych, jak i , w 
sensie sąsiadowania poszczególnych zakładów, charakterystykę 
produkcji w poszczególnych zakładach, przede wszystkim z punktu 
widzenia intensywności, dokonane przez ekspertów oceny korzyści z 
połączenia poszczególnych par zakładów, a także charakterystyki 
wielkości zakładów.

W tym przypadku n=cardl=7. Atrybuty obiektów (zakładów) 
odnoszące się do intensywności to:
1=1 - wielkość produkcji towarowej na 1 zatrudnionego,
1=2 - wskaźnik plonowania odniesiony do bonitacji,
1=3 - koszty zewnętrzne produkcji jednostki zbożowej;
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zaś odnoszące się do wielkości zakładów, to np.: 
1=4 - wielkość produkcji w jednostkach zbożowych,
1-5 - powierzchnia zasiewów,
1=6 - całkowita obsada zwierząt.

Podprzestrzenie E to E^"u{0}. Poza powyższymi opisami 
X1 1

zakładów, x^, i=l,...r7, x^ = (x^^r...,x^^'}, w zadaniu występują
macierze:

“ wynikająca z odległości zakładów,
F, ~ wynikająca z ich sąsiedztwa, 

e
a także macierz bliskości F zawierająca oceny korzyści z 

S1
połączenia par zakładów. Przykładowe liczbowe wartości atrybutów 
przedstawiono w tabl.1.1, zaś położenia zakładów w przestrzeni
pokazane są na rys. 1.1.

Jed
nostki

tys.zł 
1 prac 1 zł

j.zbóż 10j.zb. ha lO^szt.

1 2 3 4 5 6
1 425 92 25 3900 650 78
2 536 175 31 6650 1320 69
3 317 89 24 5230 1120 82
4 615 148 30 11250 1870 79
5 489 116 22 3600 580 96
6 463 124 27 4450 730 95
7 542 131 26 6500 1190 ■ 84

Tabl.1.1.Macierz X przykładowych wartości atrybutów obiektów x^^.

Rys. 1.1. Schemat położeń geograficzno-komunikacyjnych 
przykładowych obiektów.

Wynikiem analizy schematu z rys.1.1. mogą być macierze F, 
d?

przedstawione w tabl.1.2.
i
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Wartości elementów macierzy F, można ustalać następująco:
,8 8

najniższe wartości, d_. .=1, przydziela się takim parom (i,j),
między którymi najkrótsza droga nie przecina żadnej innej gnajkrótszej drogi, zaś po przydzieleniu ćFj=k kolejne wartości 

8przydzielane są na zasadzie: d. .=min(d. .,+d .) , jeśli
J j' 1J J J

min(d. .,+d.z .) = k+1, itd. j v 1J ] j'

ii 1 2 3 4 5 6 7
1 - 32 38 38 35 39 45
2 1 - 25 24 35 39 33
3 2 1. - 12 36 37 25
4 3 2 1 - 32 28 11
5 1 2 3 3 - 7 21
6 2 3 3 2 1 - 14
7 3 3 2 1 2 1 -

Tabl.1.2. Przykładowe macierze trójkątne F, i F, odległości C? Cg
drogowych i "odległości sąsiedzkich" pomiędzy obiektami

Ostatnią macierzą z zestawu danych przykładowego zadania jest
macierz F , przedstawiona w tabl.1.3, zawierająca oceny korzyści 

S1
wynikających z połączenia par zakładów.

Następnym etapem może być wyznaczenie odległości cząstkowych,
dla obiektów x^eX^ o opisach zawartych w tabl. 1.1. Funkcje 

odległości cząstkowych mogą mieć, na przykład, postać
'xil - xil' 

d ^xil'x max _Tjmin
-x1

, . max gdzie x^ = max x 
i

zaś funkcja agregacji

min
il' XT =m^n xil'' 

i

dL(x ,x )= X d2(x ,x )= Z d1 
1 J lzL 11 J1 ■ leL 1J

L-{1,...,6}.

Aby rozszerzyć agregację na odległości i bliskości z F
dl'
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1 9najpierw przekształcimy w przy pomocy funkcji

konwersji
lmax, lmin 1

S + S - Sij
a (2'7 ) imax

s
Rozszerzymy następnie funkcję agregacji, tak aby objęła ona 7^-9również d^j . W efekcie otrzymujemy macierz {d^j} przedstawioną w 

tabl.1.4.
Definicje oraz d± należą w zasadzie do kompetencji nauk

szczegółowych, w których zakresie merytorycznym mieści się

ii 2 3 4 5 6 7
1 12 21 • 6 8 14 9
2 13 10 9 10 6
3 5 10 11 17
4 9 8 13
5 14 10
6 11

Tabl.1.3. Macierz trójkątna F zawierająca, wyrażone w % sumy 
S1

wartości produkcji dwóch zakładów, oceny poprawy 
wyników gospodarczych przez ich połączenie.

X1 2 3 4 5 6 7
1 7.6 8.26 14.64 6.22 8.92 12.74
2 7.52 9.38 11.41 13.61 12.45
3 8.11 12.82 12.64 8.75
4 14.83 10.96 6.08
5 4.74 9.31
6 5.52

Tabl.1.4. Trójkątna macierz odległości wynikowych, d^j

rozpatrywane zadanie. W ogromnej większości metod rola analizy
14



skupień rozpoczyna się dopiero od wynikowej macierzy F., jakiej
przykład przedstawiono w tabl.1.4. 
przykładowego procesu prowadzącego do

Jednak prezentacja 
otrzymania macierzy

F^={d^^.} jest z wielu względów ważna. Na pokazanym przykładzie
widać jak w naturalny sposób w konkretnym zadaniu mogą pojawić
się macierze X, F, i F . Widać, również arbitralność formalizacji 

CL S
matematycznej.

Dalszy ciąg postępowania omówimy pobieżnie.
Przyjmujemy, że odległość między zbiorami

D(A,B)= min d(x,y) 
x<=Jł,yeB

jest określona według definicji topologicznej odległości zbiorów, 
[_376]. Przyjmijmy też, że procedura wyznaczania skupień będzie 
miała charakter iteracyjny, przy czym na każdym kroku agregowane 
będą te skupienia xMg2' dla których zachodzi

= min, D(Aq'Aq')'

W ten sposób maksymalizujemy jednocześnie na każdym kroku sumę 
pozostałych odległości między zbiorami. Startując z podziału 
I otrzymujemy najpopularniejszy z algorytmów analizy skupień tzw. 
algorytm najbliższego sąsiedztwa (por. np. [241]).

Przebieg procesu agregacji przeprowadzonej tym algorytmem dla 
rozważanego przykładu pokazano na rys.1.2.

Rys.1.2. Drzewo agregacji skupień. Węzły scharakteryzowane 
wielkościami odpowiadających im odległości D(,A^

są
) •

Łatwo można zauważyć, że zaprezentowany tu algorytm - 
najbliższego sąsiedztwa - ma jedną bardzo ważną zaletę 
prostotę. W istocie, algorytm- ten pole.ga po prostu na
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wielokrotnym szukaniu w macierzy F&. Ma on jednak i szereg 
istotnych wad. Przede wszystkim nie da je on podstaw do wyboru 
konkretnego podziału spośród n kolejnych podziałów , t = 
1,...,n, generowanych przez algorytm. Jest to związane z brakiem 
funkcji celu, pozwalającej na porównanie różnych podziałów. 
Opracowane dla tego algorytmu wskaźniki jakości podziału są na. 
ogół monofoniczne względem p, a w każdym razie nie są związane ze 
sposobem działania algorytmu. Typowym przykładem takiego 
wskaźnika może być wartość odległości odpowiadająca agregacji, 
której przebieg dla rozpatrywanego przykładu- pokazano na rys.1.3.
W istocie wartość odległości odpowiadająca agregacji może raczej 
być traktowana jak parametr metody (indeks hierarchii) niż 
wskaźnik jakości otrzymywanych podziałów. . .

Rys.1.3. ilustruje jeszcze jedną cechę algorytmu. Otóż, ma on 
tendencję do tworzenia niewielkiej ilości (najczęściej jednego) 
bardzo licznych skupień, pozostawiając pozostałe w postaci 
pojedynczych obiektów. Wariancje liczności skupień w bym 
algorytmie są bardzo wysokie w porównaniu z innymi popularnymi 
algorytmami.

Powyższe rozważania stanowią ilustrację przesłanek do potrzeby 
obiektywizacji postępowania w metodach analizy skupień, przede

Rys . 1.3 .Przebieg wartości Dę^fA^) dla kolejnych kroków 
algorytmu najbliższego sąsiedztwa.

wszystkim przez wprowadzenie funkcji celu pozwalającej na
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właściwe odzwierciedlenie zadania (1.1) i uniknięcie rozwiązań 
trywialnych (monotoniezności względem p) .

1.6. Krótki przegląd literatury

Literatura odnosząca się do dziedziny analizy skupień jest 
bardzo obszerna. Szczególnie w ostatnim okresie, począwszy od 
połowy lat sześćdziesiątych, nastąpił szybki wzrost liczby 
publikacji monograficznych i przyczynkowych. W tym okresie wydano 
kilkadziesiąt pozycji książkowych, a w czasopismach pojawiło się 
kilkaset artykułów dotyczących analizy skupień. Podstawą 
przeglądu literatury są zastosowania, ponieważ stanowią one 
obecnie obiekt większości publikacji.

W cytowanym już zdaniu Solomon [419] pisze, że "współczesne 
wnioskowanie statystyczne wyrosło z zadań klasyfikacji i analizy 
skupień ( . . .) sformułowanych w drugiej połowie XIX w. przez 
antropornetryków, biologów, (...) następców Darwina, Galtona i 
innych...". Uwaga ta w odniesieniu do analizy skupień jest 
usprawiedliwiona przez fakt, że próby usystematyzowania, a zatem 
i zmatematyzowania postępowania klasyfikacyjnego zwierząt i 
roślin prowadziły do wykształcenia metod - taksonomicznych - 
które stały się zalążkiem tej dziedziny. Nieco inne postacie tych 
zadań prowadziły do wykształcenia innych - statystycznych'- - metod 
analizy i wnioskowania.

W zadaniach klasyfikacji związanych z taksonomią biologiczną , 
szuka się najczęściej nie tylko podziałów P, ale i hierarchii 
podziałów H. Wynika to zarówno z chęci utworzenia
wielopoziomowych jednolitych klasyfikacji żyjących roślin i 
zwierząt, jak i z chęci uwzględnienia gatunków wymarłych oraz 
odzwierciedlenia przebiegu ewolucji.

Rozwiązanie tych dwóch ostatnich zagadnień dla zbioru czaszek 
istot człowiekopodobnych było celem metody opracowanej przez
J.Czekanowskiego i opublikowanej w pracy [92], którą się uważa za 
właściwy początek taksonomii' matematycznej. Do metod 
taksonomicznych Czekanowski powracał jeszcze [94,95,96], chociaż 
w nieco innym ujęciu, a mianowicie dla populacji większych niż 
analizowana próbka. W piśmiennictwie polskim tego okresu 
spotykamy również inne prace ż tej dziedziny, które nabrały
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znaczenia także poza krajem, np. [243].
W okresie międzywojennym pojawił się inny jeszcze nurt 

zastosowań, a mianowicie psychometria. Miał tu też swoje do 
powiedzenia Czekanowski [94], jednak najważniejsze prace zostały 
opublikowane przez Tryona [467]. Należy pokreślić, że 
psychometria posługuje się często również metodami analizy 
czynnikowej i skalowania wielowymiarowego. Publikacja [467] jest 
warta jeszcze o tyle zauważenia, że jest pierwszą dotyczącą 
analizy skupień, posługującą się najpowszechniejszym obecnie 
określeniem: "cluster analysis".

Po II wojnie światowej pierwsze istotne publikacje ogłosiła 
grupa wrocławskich matematyków ze szkoły lwowskiej [156,157], 
dostarczając podstaw metod teorii grafów i najbliższego 
sąsiedztwa (por. Rozdz.2, punkty 2.5. i 2.8.). Jednocześnie 
pojawiła się inna propozycja metodyczna [98] sugerująca 
minimalizację sumy wariancji wewnątrzgrupowej, jednak przeszła 
ona w dużej mierze niezauważona, jakkolwiek zbliżone do niej 
podejścia stały się później przedmiotami szeregu prac, np. znanej 
pracy Warda [475].

W końcu lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych 
liczba publikacji zaczyna szybko narastać. Analiza skupień 
znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. *

Poza taksonomią biologiczną, w której - obok wymienionych prac
- wymienić jeszcze należy artykuły: Fishera [152], prezentujący 
przykład zadania taksonomii, który stał się potem standardowym 
zadaniem testowym oraz Rubina [393], który stał się punktem 
wyjścia do pełniejszej formalizacji zadań taksonomicznych (por. 
także [158,414]), a także psychometrią, w której zainteresowanie 
analizą skupień ostatnio wyraźnie zmalało, głównie z uwagi na ' 
statystyczną specyfikę obiektu badań, wśród dziedzin zastosowań 
analizy skupień znajdujemy:
- rozpoznawanie obrazów oraz prace nad zaawansowaną robotyką i 
sztuczną inteligencją [45,48,54,61,78,83,102,106,107,109,121,147, 
170,172,185,242,298,299,300,322,337,449], przy czym, zwłaszcza w 
dziedzinie rozpoznawania obrazów, mają tutaj duże znaczenie 
również metody łączące analizę skupień ze statystyką matematyczną 
i teorią kodowania optymalnego,
- marketing i badania operacyjne [77,165,166,168,175,221,228,344,
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355, 428,429,444,445,448], w których rozwiązywane są takie zadania 
jak typologia produktów, typologia klientów, klasyfikacja funkcji 
popytu itp., ale również i zagadnienia organizacji 
przedsiębiorstw i produkcji,

badania ekonomiczne [141,153,154,181,317,368,369,392,409], 
szczególnie zaś agregacja danych do opracowywania modeli 
ekonomicznych (np. w modelach programowania liniowego i w 
modelach opartych na macierzach nakładów/wyników), a także 
wyznaczanie współczynników potrzebnych do prowadzenia prac 
planistycznych,
- regionalizację geograficzną [29,47,81,82,129,218,232,269,277, 
349,360,364,379,406,407,495], która doczekała się obfitej 
literatury z zakresu zastosowań analizy skupień oraz opracowania 
specjalistycznych metod analizy .skupień, przeznaczonych do 
rozwiązywania zadań regionalizacji (por. np. prace Berry'ego 
[29], i Slatera [407,408]),
- badania społeczne, socjologię [11,13,253,302,303,338,417], w 
których występują głównie dwa rodzaje zagadnień, a mianowicie: 
opracowanie danych pochodzących z badań empirycznych nad 
większymi populacjami oraz analiza zachowań czy opinii w małych 
grupach,
- rolnictwo [34,35,36,128,153,279,296,339], przy czym zadania tu 
rozwiązywane są albo zbliżone do zadań agregacji i reprezentacji 
ekonomicznej, albo do zadań regionalizacji,
- hydrologię i ochronę śtodowiska [206,234,335],
- medycynę i weterynarię [229,230,244,254,280,343,359, 402],'
- teorię organizacji [333],
-astronomię, dla której ciekawy przykład cytuje Kruskal [238], 
oraz inne dziedziny, w których zastosowania są bardziej 
okazjonalne, jak np. elektronika [16], geologia [227], 
organizacja dokumentacji [167,411], czy lingwistyka [476,477].

Należy, ""wspomnieć, że poza klasycznymi zastosowaniami w 
biologii związanymi z taksonomią, rozwijały się w okresie 
powojennym inne, szersze prace nad analizą skupień w biologii, 
dotyczące "głównie dwóch zagadnień: analizy biochemicznej i 
powiązań z genetyką z jednej strony (w tym także i badań nad 
ewolucją populacji, w nawiązaniu do takich oryginalnych prac jak 
[361] Pearsona) oraz ekologii z drugiej strony (tutaj jedną z
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pierwszych prac była publikacja Kulczyńskiego [243]). Przykładami 
mogą być prace: [103,110,140,146,252,265,289,330,342,362,365,366, 
375,397,420,472] .

Próby opracowania jednolitego podejścia do rozwiązywania zadań 
analizy skupień, a choćby zebrania i usystematyzowania 
istniejących metod, motywowane przede wszystkim względnym 
podobieństwem wielu zadań, doprowadziły - z jednej strony - do 
zgłoszenia szeregu uogólniających propozycji metodycznych, a z 
drugiej - do powstania sporej ilości monografii i zbiorów metod i 
algorytmów. W zakresie uogólniających podejść metodologicznych 
należy zwłaszcza zwrócić uwagę na prace Lance'a i 'Williamsa 
[247,248,249,250], Regniera [377], Rubina [393], Sokala i Sneatha 
[414,415,416], Jardine'a i Sibsona [216], oraz Didaya [111,116, 
123]. Cennymi monografiami, przeglądami metod i zbiorami 
algorytmów są poza tym [2,21,25,27,37,38,39,43,100,126,139,148, 
192,203,210,213,214,216,224,245,267,304,305,368,382,384,398, 414, 
426,427,471,489]. Bezdek [33], analizuje rozmyte zadania i 
odpowiednie algorytmy analizy skupień (por. także [384]).

Niewielką stosunkowo grupę prac w języku polskim reprezentują 
między innymi publikacje [97,181,182,241,368]. Istotna jest 
zwłaszcza praca [241] zawierająca programy w języku Algol-60 
realizujące algorytmy analizy skupień oraz procedury pomocnicze-. 
Należałoby wspomnieć o prowadzonych konsekwentnie pracach 
ośrodków - wrocławskiego ([71,211,212] pod kierunkiem Z.Hellwiga) 
i krakowskiego (publikację [181,182] oraz takich autorów jak
K. Zając, np.[368]z/ J.Pociecha czy A. Sokołowski) , a także serii 
wydawniczej PWN poświęconej poszczególnym grupom metod analizy 
skupień i ich zastosowaniom. W ogólności jednak prowadzi się w 
Polsce za mało prac twórczych w tej dziedzinie. Dlatego też, poza 
wymienionymi ośrodkami i autorami należy wspomnieć o grupie 
wywodzącej się z IPI (T.Nowicki, W.Stańczak, W.Stachowiak), która 
zaproponowała kilka oryginalnych algorytmów [220,222,328,329,439, 
440,441,442,443], oraz o pracach Z.Szczotki i Z.Piaseckiego [364, 
450].

W Europie środkowej i wschodniej -poza Polską - najsilniejsze 
ośrodki prac z zakresu analizy skupień związane są z CEMI w 
Moskwie (w szczególności prace B.G.Mirkina [304,305,306,307]), 
IPU [21,22], a także z Uniwersytetem w Tartu w Estonii - [1,447],
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zaś w azjatyckiej części ZSRR - Instytutem Matematycznym w 
Nowosybirsku [492,493]).

1.7. Treść i przedmiot rozprawy

Rozdział pierwszy rozprawy poświęcony był przedstawieniu 
przedmiotu rozprawy, a więc zadania jakie będzie w niej 
rozwiązywane, wprowadzeniu szeregu podstawowych pojęć z 
rozważanej dziedziny, ich interpretacji, a także . krótkiemu 
przeglądowi literatury i rodzajów zastosowań.

Przedmiotem rozprawy jest mianowicie opracowanie takiej metody 
analizy skupień, która pozwalałaby na efektywne rozwiązywanie 
zadania (1.1), a więc z jednoczesnym uwzględnieniem bliskości 
obiektów wewnątrz skupień i odległości między obiektami w różnych 
skupieniach. Metoda taka powinna posługiwać się funkcją celu, 
pozwalającą na porównywanie jakości dowolnych podziałów zbioru I 
oraz prostym i szybkim algorytmem o łatwej interpretacji. 
Pierwsze z tych wymagań jest o tyle istotne, że ogromna większość 
istniejących metod oparta jest na funkcjach celu lub kryteriach, 
które pozwalają na bardzo ograniczoną porównywalność podziałów 
(np. tylko podziałów o tej samej krotności p) . Natomiast 
metod spełniających obydwa te wymagania nie ma jak dotąd w ogóle. 
Aby móc ustosunkować się do istniejących metod, przedstawiono je 
w rozdziale drugim.

Rozdział drugi zawiera zatem przegląd elementów i metod 
analizy skupień. Na początku rozdziału przedstawiono sposób 
prezentacji i oceny metod oraz kryteria, którymi kierowano się 
przy sporządzaniu przeglądu. Nowością jest wprowadzenie 
czterostopniowej konstrukcji metod, pozwalającej z jednej strony 
na ich efektywniejszy opis, a z drugiej mającej pewne cechy 
konstruktywne. Przedstawiony przegląd metod jest, jak się wydaje, 
najobszerniejszym ze spotykanych w literaturze przedmiotu.

Metoda zaproponowana przez autora rozprawy jest opisana w 
rozdziale trzecim, w którym również wykazuje się, że posiada ona 
pewne własności, uważane za cechy poprawnej metody analizy 
skupień, przy czym stosunkowo niewiele metod faktycznie ma te 
własności. Wprowadza się najpierw ogólną funkcję celu wyboru 
podziału, która pozwala na porównywanie dowolnych podziałów, a
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więc jest globalną funkcją celu. Następnie dla tak określonej, 
wraz z odpowiednimi warunkami, funkcji celu, formułuje się ogólny 
algorytm, który - za cenę utraty pełnej globalności - pozwala w 
prosty sposób realizować numerycznie osiąganie rozwiązań 
suboptymalnych względem funkcji celu. W rozdziale tym zawarto 
również porównanie zaproponownej nowej metody z kilkoma wybranymi 
metodami zasygnalizowanymi w rozdziale drugim. Należy już w tym 
miejscu zaznaczyć, że opisana w rozprawie nowa metoda jest jedyną 
obecnie dostępną, która łączy wspomniane uprzednio dwie 
najistotniejsze zalety: globalnośc optymalności implikowanych 
przez metodę podziałów oraz prostotę algorytmiczną.

Rozdział czwarty zawiera opisy konkretnych algorytmów będących 
realizacjami ogólnych sformułowań metody przedstawionych w 
poprzednim rozdziale.. Opisano w nim pokrótce własności tych 
algorytmów. Algorytmy te nie są w literaturze przedmiotu znane. 
Charakteryzują się one dużą prostotą i jakkolwiek gwarantują 
jedynie suboptymalność rozwiązań, zgodnie z rozważaniami z 
rozdziału trzeciego, to jednak dają możliwość, dzięki swojej 
prostocie i odwołaniu się do globalnej funkcji celu, ewentualnego 
poprawienia wyników.

W rozdziale piątym przedstawiono przykłady zastosowań 
opracowanej metody i jej oprogramowania. Przykłady te są bardzo 
różnorodne, reprezentując zadania zarówno akademickie jak i 
rzeczywiste i chociaż szczupłość miejsca nie pozwoliła na ich 
dokładny opis, pokazują, one jednak sposób zastosowania metody i 
charakter otrzymywanych wyników.

W rozdziale szóstym opisano opracowane oprogramowanie, 
dołączone w postaci dyskietki do rozprawy. Podano najpierw ogólny 
opis programu, a następnie instrukcję jego użytkowania.

Rozdział siódmy stanowi podsumowanie osiągniętych wyników oraz 
rekapitulację problemów, które pozostają otwarte. Rozprawę zamyka 
bogaty spis literatury.

Do rozprawy dołączona jest dyskietka zawierająca 
oprogramowanie opracowane jako realizacja metody wraz z wieloma 
opcjami dotyczącymi różnorodnych warunków zastosowań (definicje 
odległości, warianty funkcji agregacji i konwersji itp.).

22



2. METODY ANALIZY SKUPIEŃ

2.1. Konstrukcja metod analizy skupień

Metody analizy skupień w przypadku ogólnym zawierają dwa 
elementy:
- kryterium wyboru podziału lub odpowiadającą mu funkcję celu,
- algorytm wyboru podziału lub tworzenia skupień.
Czasami trudno jest wyodrębnić te dwa elementy. Często dominującą 
rolę w metodzie odgrywa algorytm, który w niezbyt jawny sposób 
posługuje się kryterium. Podział na kryterium lub funkcję celu i 
algorytm umożliwia jednak przejrzystą klasyfikację metod.

W rozprawie wprowadza się cztery poziomy analizy zbioru 
danych:
1. atrybuty opisujące obiekty,
2. obiekty,
3. skupienia (podzbiory) obiektów,
4. struktura podziału całego zbioru obiektów.

Nie we wszystkich metodach ten podział jest wyraźnie 
uwidoczniony, jednak prawie zawsze daje się go odtworzyć. Podział 
na cztery poziomy analizy wynika zarówno z intuicyjnych 
przeświadczeń, jak i z formalnych własności związanych wyraźnie z 
poszczególnymi poziomami. W obecnym rozdziale omówimy 
najważniejsze pojęcia związane z tymi czterema poziomami.

Przedstawimy również 5 zasadniczych grup metod analizy 
skupień:
- metody agregacyjne,
- metody podziałowe,
- metody funkcji gęstości,

. - metody teorii grafów,
- metody funkcji celu,

Metody analizy skupień ocenia się według poprawności 
otrzymywanych podziałów i według złożoności numerycznej 
otrzymywania tych podziałów, wyrażonej liczbą standardowych 
operacji komputerowych oraz niezbędną zajętością pamięci 
operacyjnej.
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2.2. Atrybuty

Atrybuty o indeksach 1, 1=1,...,m, opisują obiekt
przy czym wartości atrybutów, r.7e£'v , mogą 11 A

należeć do różnego typu podprzestrzeni Ev . Omówimy najczęściej 
X1

spotykane typy tych podprzestrzeni.
Atrybuty dwuwartościowe. Atrybuty te, przeważnie dotyczące

opisów jakościowych, przyjmują tylko dwie wartości, ogólnie
E% ={a^,b^}. Wartości ,b^ odpowiadają na ogół faktom posiadania
lub nieposiadania przez obiekt pewnej cechy. Dlatego też
najczęściej używamy E = {0,1}, przy czym 0="brak cechy",

X1
l="posiadanie cechy". Dwuwartościowa podprzestrzeń wartości 
atrybutów może być interpretowana jako przypadek szczególny 
podprzestrzeni nominalnej.

Atrybuty nominalne. Wyjście poza podprzestrzeń dwuwartościową 
staje się konieczne choćby wówczas już, gdy dany opis xj_± ma 
odzwierciedlać, poza stanami "brak cechy" i "posiadanie cechy" 
również dość cżęsto spotykany stan "brak informacji". Wartości 
atrybutów nominalnych są w istocie zatem kodami numerycznymi, na 
ogół liczbami naturalnymi, pewnych - nieuporządkowanych 
wartości atrybutów jakościowych. Przykładami są tu: płeć, 
dzielnica miasta lub województwo.

Atrybuty porządkowe. Podprzestrzeń E iest w tvm przypadku

będących kodami wartości pewnych atrybutów. 0 wartościach tych 
można powiedzieć tylko, że są one porządkówalne. Występują one 
często jako wyniki ocen ekspertów w postaci preferencji, tj. na

preferencję obiektu i w stosunku do obiektu j pod względem 
atrybutu 1.

Atrybuty dyskretne. Podprzestrzeń E^ wartości atrybutów
"1

dyskretnych zawiera skończoną liczbę -elementów. Przykładami mogą 
tu być: liczby płatków kwiatu w taksonomii biologicznej, 
pojemności skokowe poszczególnych typów samochodów według opisów 
fabrycznych, czy fazy rozwoju biologicznego. Wartości atrybutów
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dyskretnych mogą odpowiadać dokładnie pewnym wielkościom 
rzeczywistym (liczba płatków kwiatu), albo też być wynikiem 
przybliżenia wielkości rzeczywistych (pojemności skokowe, 
wielkości gospodarstw rolnych).

Atrybuty ciągłe. Podprzestrzeń E jest w tym przypadku 
X1

całością lub częścią osi liczb rzeczywistych R. Należy zauważyć, 
że jakkolwiek wartości atrybutów ciągłych, kiedy występują już w 
postaci konkretnych danych, są przybliżeniami wartości 
faktycznych, tak jak to może mieć miejsce w przypadku wartości 
atrybutów dyskretnych, to jednak przybliżenia te mają inne 
uzasadnienia. W przypadku atrybutów ciągłych przybliżenia 
wynikają z ograniczeń metod pomiarowych, metod . i technik 
przetwarzania danych oraz ich przechowywania, nie zaś z 
ogólniejszych założeń merytorycznych i metodycznych dotyczących 
reprezentacji tych atrybutów.

Zaliczenie konkretnego atrybutu do któregoś z wymienionych
typów, podobnie jak i wybór atrybutów jest sprawą arbitralną,
która ma często zasadnicze znaczenie dla wyników analizy skupień.

Obecnie powyższe określenia E zilustrujemy przykładem 
X1

pochodzącym z zadania klasyfikacji pacjentów przedstawionego w 
rozdziale 5. Otóż w zadaniu tym każdy wiersz macierzy danych, iei 
= {1,...,281}, składa się z m=12 liczb x^ : • • • 'xii2r które
kolejno oznaczają:
x.,: czas życia liczony od momentu 
1 wejścia do grupy kontrolnej do

końca badania, w miesiącach,
fakt przeżycia lub śmierci w 

1 okresie badania,
xi3t płeć,

wiek pacjenta według kategorii 
wiekowych,
"histologia": wyraźnie lub 

1 słabo zróżnicowana,
obecność lub brak przerzutów,

x.^i ogólny opis kliniczny 
1 (rodzaj/ilość guzów),
x.p: lokalizacja powiększenia,

E = {1,...,240},atrybut
X1 dyskretny,/
E = {0,1}, atrybut 
x2 dwuwartościowy,
E = {1,2},jw. ,
X3
E = {1, . . . , 4,} , atrybut 
x4 dyskretny,
E = {1,2}, atrybut 
x5 dwuwartościowy,

= {1,2}, jw.,
x6
E = {1,2,3}, atrybut 
x7 nominalny,
E ={1,2,3},atrybut nomi- 

e nalny lub porządkowy,
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x.gS ogólny stan węzłów chłonnych, E = {1,2}, atrybut 
1 x9 dwuwartościowy,
xnoz patologiczność węzłów 

chłonnych,
E
*10

{1,2}, j.w.,

obecność lub brak "zespołu E {1,2}, j.w.,XXX uciskowego", 11
Xil2: stopień zaatakowania Ex- = {1,...,4}, atrybut

organizmu, 12 porządkowy.
Zagadnienie wyboru atrybutów w przytoczonym przykładzie należy w 
zasadzie do kompetencji lekarzy, natomiast przy przydziale 
atrybutów do typów jest wskazana współpraca numeryka, specjalisty 
w zakresie analizy skupień.

Zagadnienie wyboru atrybutów, jeśli poddane analizie 
numerycznej, jest przeważnie rozwiązywane przez:
1. określenie wstępnego zestawu atrybutów i typów podprzestrzeni,
2. ustalenie wartości atrybutów dla poszczególnych obiektów,
3. analizę wartości atrybutów, zmierzającą do wyznaczenia 
atrybutów możliwie niezależnych, przy czym mogą to być atrybuty 
już uwzględnione albo też pewne ich kombinacje,
4. określenie, na podstawie analizy 3, zestawu atrybutów i typów 
podprzestrzeni użytych w faktycznej analizie skupień, 
prowadzących do ustalenia X.

Postępowanie to, jakkolwiek powszechnie zalecane, ma dwie 
zasadnicze słabe strony:
- przede wszystkim jeśli do opisu obiektów używane są atrybuty o 
bardzo różnych typach podprzestrzeni to najczęściej stosowana 
analiza korelacyjna, a tym bardziej analiza czynnikowa, mają 
bardzo ograniczoną wartość, a poza tym

do wyznaczenia odpowiednio niezależnych atrybutów potrzebna 
jest znajomość pewnych własności modelu probabilistycznego 
opisującego cechy obiektów, podczas gdy to właśnie analiza 
skupień ma najczęściej dostarczyć materiału do konstruowania 
takiego modelu probabilistycznego.

Wnioskiem z powyższego jest stwierdzenie, że o ile 
przedstawiona procedura może prowadzić do ewentualnej eliminacji 
atrybutów w sposób najoczywistszy zbędnych, nie może ona być 
traktowana jak automat do określania "dobrych" atrybutów. 
Ostateczny dobór atrybutów i typów E musi być przedmiotem
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współpracy specjalisty i numeryka.

2.3. Obiekty

Przedstawimy przykłady odległości d^j i bliskości pomiędzy 
obiektami, a także ich związki z typami atrybutów.

Należy w tym miejscu przypomnieć (por. p.1.5), że wartości d^j 
i s^j spełniające zależności (1.2) mogą być otrzymywane w różny 
sposób. Tak więc mogą one być elementami zadanej z góry tablicy
F , lub F.d s Mogą one również być wynikiem odwzorowań

dzE xE tj . : d. . 
ij

= d(x.,x.)f s.. = s(x.,x.)k i' ij v i j' . Wreszcie
wartości d. . i 

ij
s . . 
ij

mogą wynikać z wzajemnych odwzorowań, tzw.
funkcji konwersj i ds oraz -> P+u{0}.

Odwzorowania d i s konstruowane są w rzeczywistości
dwustopniowo. Najpierw określa się odległości i bliskości dla
poszczególnych atrybutów, a więc odległości i bliskości cząstkowe 
1 11 1

d i s ^xil'xjl^=sij" DoPi-ero potem odległości i
agregowanebliskości 

,L
cząstkowe są przy pomocy odwzorowań

d-1^-{dk}^^) i sL (i gdzie L są zbiorami indeksów 1, i 
otrzymywane są wartości d^ i

są przede wszystkim przydatne w 
atrybutów i sposobów określania 

poszczególnych odległości i bliskości cząstkowych, co można było 
zaobserwować w przykładzie z p.1.5. Ten dwustopniowy sposób 
wyznaczania odległości zrealizowano w opracowanym oprogramowaniu.

Zgodnie z wprowadzonymi rozróżnieniami podane tu ilustracje 
dotyczą najpierw obliczania odległości i bliskości dla 
pojedynczych atrybutów, a następnie agregacji otrzymanych w ten 
sposób wartości. Podkreślmy, że przytoczone ilustracje, 
jakkolyiek obrazują często używane definicje odległości i 
bliskości, to stanowią zaledwie cząstkę pojawiających się w 
literaturze, na przykład w przeglądach [2,25,27,37,100,126] oraz 
w takich pracach przyczynkowych jak [49,57,58,110,146,155,173, 
209,243,311,316,330,361]. W szczególności trzeba wyodrębnić dwie 
istotne grupy definicji, które nie stanowią głównego przedmiotu 
zainteresowania w niniejszej rozprawie. Dotyczy to po pierwsze 
atrybutów czysto jakościowych (sytuacja często występująca np. w

Wprowadzone rozróżnienia 
przypadkach różnych typów
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taksonomii biologicznej), a po drugie - odległości i bliskości 
wywodzących się z metod statystycznych (np. współczynnik 
korelacji). Te ostatnio zostały tutaj pominięte całkowicie.

Zaznaczmy, że rozróżnienie odległości i bliskości cząstkowych
d^. . i s1 . od ich agregatów d. . i s. . nie jest stotykane w 

2 7 2 7 2 7 2 7 J - -■J 2J 1J
. literaturze. Definicje d. . i s. .2J 2J

•Jnie rozróżniają aspektu
cząstkowego i całościowego.

Wzory (2.1) do (2.5) obrazują najczęściej spotykane definicje
odległości i bliskości cząstkowych:

s(x.7,x .,) = s . . = K ii' jlJ ij
1, x . . = xii jl
0, x . x 'ii jl

(2-1)

1s . . = 
IJ

1, X . =X .=1 ll jl

0, w pozostałych przypadkach
(2.2)

d. . = 
ij '^il Xjl

,1 ., ,1/2 . ,1/2 
2j v ii' v jl'

(2.3)

(2.4)

d1. = 
ij

X. .“X ., ll jl

X.,+x . . ll Jl
(2.5)

Po wprowadzeniu oznaczeń:

v 1 _ 11 Z s, , - m.
ij ij

oo? d - *il> (1 - = "ii

7 x ., = m 
1 1

(2.6)

(2-7)

(2-8)ll 2

można podać następujące sposoby agregacji odległości i bliskości 
cząstkowych:

11 zs . . -m. .na 
il ij

o 11,, 11, s . . = 2m. ./ (m+m . .) 27 2 7 k n'

s. . 
ij

J'
1.
j 'iJ

■J
o 11,, 11 00, 2m . ./ (m+m . .-m. .) ij v ij ij
Hz, 00, s . . = m . ./ (m-m . .) 2 7 2 7' 2 7 ’

etu (M)

(2.9)

(2.10)

(2.H)

(2.12)

i 'i
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s . . =

11 m. . 
ij

11i j n , 00, iiJ 2(m-m. .) - m. . v ij iJ
11/,o H,

ij ij v ij'
11/, 11, 

ij ij v ij'
11,. 11 00, s . . = m . ./ (m-m . .-m . .) ij ij v ij ij’

(2.13)

11 m. .
a. s . . = — ij 2 1m.i

1 + 1
11 m. .

b. s. . = -i± 
ij 4

1 m .
J

a.s
11 m. . 
ij

ij

1 m. i
1m . 
J

) +

00 
271 . .
IJ

- 1 ’ 1 
1-171 . 1-771 .

1 J

V 1 1m. m i J

b.s. . = — 
V

11 
777 . .
IJ

OO 
771 . .
IJ

777
1 1. TH. (1 - 772.) (1 - 771 .)
1 J ' 1 ' v J ’

11 / 11, m. . - (m - m. .)

ij m

d. . 
ij = Z

1
d1.
IJ

, 11 lub S . . = 777 . .IJ 'IJ
€

ij
d. . 
ij

1
m - Z d 

1

d. . 
ij = (Z 

1
(d1. . 
K ij

)a)1/a
u £

d. . 
ij = ( -— Z m f

(47^a )1/a

d. . 
ij

= max
1

dij

d. . 
ij

= min 
1

(2.14)

(2-15)

(2.16)

(2.17a)

(2.17b)

(2.18a)

(2.18b)

(2.19)

(2.20)

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

V

V
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d. . = 
ij

Z d1 . 
1 1J (2.26)Z(x,+x ., ± il jl

Powyższy zestaw daje pewne wyobrażenie o możliwościach, a 
zarazem trudnościach wyboru konkretnych postaci d^ i oraz d^ i 
sL. Tabl. 2.1. przedstawia klasyfikację wyrażeń określających 
odległości i bliskości, opartą na przytoczonych zależnościach, 
wraz z odniesieniami do literatury przedmiotu. Jednocześnie, w
tabl.2.1 
macierzy 
rozprawy

pokazano te sposoby wyznaczania d^j i na podstawie
X, które uwzględniono w oprogramowaniu załączonym do
Jak widać wiele pozycji w tabl.2.1. pozostaje 

niewykorzystanych, co wynika z ich nieadekwatności do założonych 
celów lub nawet niesensowności rachunkowej (np. niektóre z 
wyrażeń wynikających z tabl.2.1. mają interpretację 
prawdopodobieństwa, podczas gdy ich wartości mogłyby przekraczać 
1). W pracy [2] podano bardziej wnikliwą analizę wyrażenia 
s(xt,x.) stanowiącego lewą górną część tabl. 2.1.

Określenia odległości i bliskości są ściśle związane z typami 
atrybutów. Trudności pojawiają się dla atrybutów nominalnych i 
porządkowych. Określenia dis dla tych atrybutów mogą przybierać 
postać (2.1) lub (2.2), jednak nie zawsze jest to wystarczające. 
I tak np., dla atrybutu 1-tego, zakodowanego x^ można, być może, 
otrzymać pewne uporządkowanie obiektów, tak, że dla każdej pary 
obiektów (i,j‘) prawdziwe_jest

x., a x .., lub x z x.,
, il Jl Jl il
skoro tak, to dla takich trójek (i,j,k), że

11 jl xkl

(2.27)

(2.28)
za [324,325], określić 

oraz
można,

_ ... djk*dik <2-29)

Jeśli potraktować- (2.28,2.29) jak podstawę do definicji 
odległości dla atrybutów porządkowych, to łatwo zauważyć, że dla 
par (i , j'), (j',k) nie można sformułować zależności (2.29).

Zagadnienie to ...jest przedmiotem prac [345,346], w których 
podano również algorytm mający je rozwiązywać w sposób możliwie 
dokładny, natomiast w niniejszej rozprawie zakłada się, że dla 
wszystkich par obiektów d i s są lub mogą być określone w pełni.
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Tabl.2.1.Przykłady podanych w literaturze (x) i uwzględnionych w
opracowanym o-
programowaniu
(o) sposobów
wyznaczania
odległości i
bliskości
d. . i s. . 
ij iJjako złożeń
,1/1 • ,L / Ld / s i d / s . 
Podano odpo
wiednie pozy
cje literatury 
dla rzadziej 
wykor zys tywa- 
nych zależ
ności. *
Uwagi;1A:me
tryka "tak- 
sówkowa"*2 :dla a=2:me
tryka Euklide
sowa
3*: a=2: [110]
4*: a=2: [84]
5 :odległość 
Czebyszewa
a. i b. odno
szą się do od
powiednich 
wersji wzorów

\ ,1/1 \a /s

dL /
(2-1) (2-2) (2.3) (2-4) (2-5)

(2.9) X o 
[413]

X o 
[397] O O O

(2.10) X o 
[414] O o o o

(2-11) [420]
(2.12) X

[209]
(2.13) 1—

1

X 
r~+

(2-14) X o 
[381] O o o o

(2.15) X
[414]

(2.16) [243]
(2-17) x b. 

[426]
x a. 
[243]

(2.18) x b. 
[426]

x a. 
[330]

(2-19) X
[2]

(2-20) O o ? X *o
1 o o

(2.21) o O o o o

(2.22) o o x *°2 x *°3 o

(2.23) o o O O x *°4
^2.24) o o x *°5 o O

(2.25) o o O o o

(2.26) o X o X o o o
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Niekiedy podnosi się poza tym kwestię metryczności dis, 
która jednak dla rozprawy jest nieistotna, ponieważ nie 
rozważamy tutaj metod odwołujących się do metryczności (w 
praktyce może chodzić o uproszczenia algorytmiczne w niektórych 
rodzajach metod, np. algorytmach podziałowych niehierarchicżnych,
2.6.2.).

W pracach z analizy skupień często wspomina się o normalizacji 
atrybutów i odległości, na ogół w kontekście wymagania 
niezmienniczości wyników. W rozprawie uznaje się, że zagadnienie 
to ma charakter merytoryczny i dlatego nie zostało poruszone.

Wspomniano już, że działanie metod jest co prawda niezależne
od doboru atrybutów i ich kodowania oraz od definicji dis, ale
wyniki są od tych decyzji silnie zależne. Należy jednak
stwierdzić, że istnieją faktycznie metody specjalizowane,
nakierowane wyłącznie np. na atrybuty dwuwartościowe, por. Lerman
[258], a w szczególności na macierze kontyngencji, tj. macierze,
których elementy, oznaczane N^, są ilościami obiektów, dla
których wartości poszczególnych atrybutów są zawarte w
odpowiednich przedziałach stanowiących podzbiory E , 

X1
wyczerpujących te podprzestrzenie atrybutów, a więc i £ NT = n.

L L
Metody odnoszące się do macierzy kontyngencji są specyficzne, ale 
również i bardzo specyficzne w stosunku do zadania (1.1) są 
sytuacje, w których macierze te występują. Zauważmy, że zazwyczaj 
spotykana sytuacja, a więc gdy wszystkie n obiektów el jest 
rozróżnianych (tj. różnią się wartościami atrybutów, a nie tylko 
indeksem i), jest szczególnym przypadkiem macierzy kontyngencji, 
w której cardN^=l VL.

Trzeba zaznaczyć, że funkcje dis odnoszą się do wszystkich 
opisów obiektów z E%, a nie tylko tych opisów, które należą do 
zbioru Xj., t j . składają się na macierz X.

2.4. Skupienia obiektów

Przedstawimy przykłady definicji odległości i bliskości dla 
skupień, wprowadzonych ogólnie w p. 1.5. W niektórych przypadkach 
pojęcia takie nie są używane, natomiast stosuje się wprost 
definicje skupień wchodzących do szukanego p°Pt lub P*. Jeśli
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jednak funkcje S( . , .) , D( . ) i S ( . , . ) , S( . ) , są używane, to na 
ogół zakłada się spełnianie przez nie pewnych podstawowych 
własności (należy tutaj przypomnieć, że dla uproszczenia 
oznaczenia funkcji dla par zbiorów i dla pojedyńczych zbiorów są 
takie same):

D(A,B), D(A) , S(A,B}f S(A) * 0 (2.30a) 
D(A,B) = D(B,A), S(A,B) = S(B,A) (2.30b) 
D(A,B) s D(C,D) S(A,B) S(C,D) (2.30c) 
D(4) * D(B) « S(A) z S(B) (2.30d)

Inne ewentualne, bardziej szczegółowe własności wydają się 
słabo uzasadnione intuicyjnie i formalnie. Jedyną, wykraczającą 
poza powyższe, którą można dość bezpiecznie sformułować jest:

D(A,B} D(A' ,B'} dla card4 = ćarcLT i cards - cards' 
oraz j, V (i,j)eAxB, (i',j')eA'xB' (2.30e)
i analogicznie dla S (.,.), S (.) i S (.).

Własność (2.30e) ma o tyle ograniczone znaczenie, że w 
konkretnych algorytmach analizy skupień wykorzystuje się, tam 
gdzie zachodzi tego potrzeba, własności w istocie znacznie 
mocniejsze.

Konkretne funcje odległości i bliskości dotyczące skupień są 
faktycznie podstawą wielu metod, a zatem i algorytmów analizy 
skupień. Dlatego też dokładniejsze omówienie tych funkcji nastąpi 
przy przedstawianiu algorytmów analizy skupień.

Dwa najistotniejsze typy funkcji wewnętrznych odległości i 
bliskości dla skupień, mogą być w sposób ogólny przedstawione 
j ako:

D (A) = F_ ({d. .} . . ,)' ' D '1 ljl,jeA' (2.31)
oraz

/\AyD (A) = Fd ({d (x.,x (2.32)
=n pun 

jest najczęściej

(2.33)

(2.34)

aAprzy czym Fn oznacza funkcję odległości, zaś x - pewien punkt 
odpowiadający skupieniu A. Wektor x e 
wektorem wartości'średnich:

a 4 _ 1 „
X1 card A xil

leA
Przykładem funkcji (2.31) jest 

1 1
2 Z d(x.,x.), 

i, jeA J
D (4) = 2 L: . ij irjeA ,<

zaś przykładem funkcji (2.32) jest
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D (A) (2.35)z A J.. 2= £(*•-*) 
ieA

Analogicznie do (2.31) i (2.32) można określić funkcje 
wewnętrznej bliskości skupień i funkcje mięazyskupieniowe, na 
przykład:

D (A,B) = Z Z d(2.36) 
ieA jeB

D (A,B) = j ( Z (*, - £B)2 + Z (^ - P.37)
ieA ieB

Ewentualne funkcje odległości i bliskości dla całego podziału 
zbioru obiektów (poziom czwarty), o ile w ogóle występują w 
metodzie, są na ogół prostymi agregacjami miar D(A,B), D(A) , 
S(A,B>}, S(A) po skupieniach składających się na podział zbioru I.

2.5. Metody agregacyjne

2.5.1. Wprowadzenie
Obecnie przystąpimy do przedstawiania kolejno metod i 

algorytmów analizy skupień. Wszystkie omówione tutaj algorytmy 
oznaczone są kodami, składającymi się z dwóch liter, 
oznaczających grupę algorytmów, i kolejnego numeru w ramach tej 
grupy. Dla orientacji podano na następnej stronie wykaz 
wszystkich algorytmów omówionych osobno w tekście rozprawy, a 
więc z pominięciem tych, o których się jedynie wspomina.

Metody agregacyjne są najczęściej używane w praktyce. 
Charakteryzują się prostotą intelektualną i efektywnością 
numeryczną, a ponadto7 - ze względu na wpływ na inne metody - 
zajmują centralne miejsce w analizie skupień.

Istnieje rozległa grupa algorytmów agregacyjnych, których 
budowa jest bardzo podobna,. Artykuły [247,24 8] Lance'a i 
Williamsa wprowadziły do opisu tych metod ujednolicony zapis 
formalny. Pozwala on rozpatrywać te metoćy razem poprzez schemat 
implikowany przez jeden z najpopularniejszych algorytmów. 
Przedstawia się on następująco:

Załóżmy, że mamy daną macierz F, (analogiczny schemat można 
a * 1 1wyprowadzić dla macierzy F ) . Ustalmy P (t=l)=P =1. Dla P mamy s

zatem D(A ,A , , q,q'eK=I. W kolejnych krokach dokonujemySl ”Ł tLtl
t • t tpołączeń par skupień Ag.*,Ag.*,eP na podstawie warunku
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2.5.METODY AGREGACYJNE

AH1
AH2
AH3
AH4

2.5.2.Algorytmy najmni 
Najbliższego sąsiedztwa 
Najdalszego sąsiedztwa 
Medianowy
Średniej ważonej

jszej odległości
AH5.Średniej skupieniowej 
AH6.Centroidowy
AH7.Warda
AH8.Elastyczny

Ali 
Al 2 
Al 3 
Al 4 
Al 5 
Al 6

2.5.3.Inne algorytmy 
Średniej odległości między skupieniami 
Średniej odległości wewnątrz skupień 
Wartości kofenetycznych, prosty 
Wartości kofenetycznych, ważony 
Berry’ego
Grawitacj i

agregacyjne
AI7.Sórensena 
AI8.Sneatha 
Al9.Leherta 
AI10.AVL Lermana 
AI11.Calloud 
AI12.Kinga

2.6.METODY PODZIAŁOWE

PHI
PH2
PH3
PH4

2.6.1.Metody
Pierwsza metoda Huberta. 
Druga metoda Huberta 
Trzecia metoda Huberta 
Obiektu odszczepiającego

podziałowe hierarchiczne
PH5.Progów
PH6.Zhitkova
PH7.Bereau i Dubuissona zbiorów rozmytych 
PH8.Roux

PNI 
PN 2 
PN 3

2.6.2.Metody
Thorndike'a
Pierwszego reprezentanta 
Ostatniego reprezentanta

podziałowe niehierarchiczne
PN4.Naj dalszego 
PN5.Kostek 
PN6.Kul

•PN7.Rocchia

obiektu

FG1.Przenikania 
FG2.Analizy modalnej 
FG3.Taxmap

2.7.METODY FUNKCJI GĘSTOŚCI
FG4.Gitmana i Levine'a 
FG5.Rogersa i Tanimoto 
FG6.Tórna

TG1.Taksonomia wrocławska 
TG2.Gowera 
TG3.Prima
TG4.Minimum wariancji 
TG5.Metody optymalizacji 

hierarchii

2.8.METODY TEORII GRAFÓW
TG6.Inne metody podziału grafu 
TG7.Niesymetryczny najbliższego sąsiedztwa 
TG8.Vaswaniego
TG9.Dattoli i Murraya 
TG10.Delattre i Hansena 
TG11.Zbiorów minimalnych

2.9.METODY FUNKCJI CELU

2.9.2.Metody centrowania i reallokacji oraz wymiany obiektów 
CA1.Forgy'ego i Janceya CA4.Dattoli
CA2.ISODATA CA5.Wonga
CA3.p-średnich

CP1.Programowania 
dynamicznego

CR1.Ruspiniego
2.9

CA6.Skupień dynamicznych 
CA7.Wymian

.9.3.Metody programowania matematycznego 
CP2.Programowania matematycznego

[Mulvey' i Crowder, Vinod, Rao, Kusiak i in.’, Gordon i 
Henderson, Garcia i Proth, Marcotorchino i Michaud]

,4.Metody zbiorów rozmytych z funkcją celu 
CR3.p-średnich

CR2.Ruspiniego, Liberta i Roubensa

CII.Stanfela
2.9.5.Inne propozycje funkcji celu

CI2.Stachowiaka i Stańczaka

C01.Regniera 
C02.Fortiera i 
C03.Rubina

2.9.6.Prace o charakterze uogólnień
C04.Ducimetiere

Solomona C05.de Falguerollesa
C06.Marcotorchino i Michaud 

3. i 4.Metoda globalna
CG1.Z addytywną funkcją celu
CG2.Ze stałym kosztem tworzenia skupień 
CG3.Skrajnych odległości i bliskości 
CG4.Średnich odległości i addytywnych

bliskości
CG5.Odległości minimalnych i addytywnych 

bliskości
CG6.Odległości maksymalnych i addytywnych 

bliskości
CG7.Krotności podziału i addytywnych 

bliskości
35

autora /
CG8.Addytywnej odległości i

minimum krotności 
CG9.Addytywnych odległości i

sumy średnich
CG10.Zakresu wartości odległości 

międzyskupieniowych 
Sumy odległości od środka 
podziału
.Wariancji odległości 
międzyskupieniowych 

[oraz Tabl.4.1. zawierająca 
poza tym opisy 12 algorytmów]

CG11,

CG12 .

C05.de


D(A ,A,) = min D(A,A). 
q q q,q' q q

Po każdym kroku następuje aktualizacja macierzy F, (właściwie:
t t q

F'i , zwrazana z aorecacją skuoień A . i A J.. . Proces ten kończy D ’ ' J q* q*
się krokiem t=n, po którym otrzymujemyFn-{F}.

2.5.2. Algorytmy najmniejszej odległości
Poszczególne algorytmy z tej grupy różnią się między sobą

sposobami wyznaczania nowych wartości odległości w macierzy FD'tj . sposobami przejścia od F^ do F^."1"!
t + 1 t t V Dskupienia A^ = A ^vA^, . Odległości te wyliczane są ze wzoru, 

podanego przez Lance'a i Williamsa w pracach [247,248]:

Dotyczy to odległości od

D(A^A^yfB) = a1D(A^,B) + ,B)-

|P(A^,B) - D(A^JfB)+ a, (2.38)
wartości
głównych

w którym dla różnych metod ustala się właściwe 
parametrów a]/a4' podane w tabl. 2.2. dla 
przedstawicieli tej grupy. Wzór Lance'a i Williamsa (2.38), który 
w dalszym ciągu dla uproszczenia nazywać będziemy wzorem LW, w 
bardziej rozwiniętej postaci (siedem współczynników, a-jja?) 
przedstawił Jambu w [214], a następnie analizował jeszcze Ohsumi 
w [331].

Przekształcając ujednolicony zapis według (2.38) i tabl. 2.2. 
dla pierwszych dwóch metod otrzymać można właściwe im zależności 
odległości międzyskupieniowych:
- dla metody najbliższego sąsiedztwa (AH1): 

ł^,B) + 0.5 D(A^
-0.5 |B(A^,B)-B(A^,,B)| = min{B(2^,B) fD(A^,,B) }

- dla metody najdalszego sąsiedztwa (AH2):
DtA^jA^B) = 0.5 D(A,B) + 0.5 B). +

q q q q (2.40
+ 0.5 |B(A^,B) - B(^,B)| = maX{B(A^,B),B(^,,B)}

Wyrażenia otrzymane w (2.39) i (2.40) wyjaśniają całkowicie nazwy 
obu metod, przytoczone w tabl.2.2. Łatwo zauważyć, że z 
konstrukcji obu metod wynika, że dla najbliższego sąsiedztwa:

D(A^A^/rB) = 0.5 B(^±,B) + 0.5 D(A^, ,B) +
(2.39)
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D(A^<jA^±/ ,B) = min dq. .
. . ,t ,t

<7* <7*
JeB

ij
(2.41)

zaś dla najdalszego sąsiedztwa: 
D(A^A^, ,B)= max d±j

ieAq*vAq*'
jeB

(2.42)

Kod Metoda al a2 a3 a4

AH1 Najbliższego
sąsiedztwa 0.5 0.5 0 -0.5

AH2 Najdalszego
sąsiedztwa

0.5 0.5 0 +0.5

AH3 Medianowa - 0.5 0.5 -0.25 0

AH4 Średniej wa
żonej skupie- 
niowej; sku
piania parami 0.5 0.5 0 0

AH5 Średniej sku- 
pieniowej

V ną*' 0 0
nq*q*' ^q*<7*7

AH6 Centroidowa nq* v- nq-*^q’*7 0
nq*q*'

/
^<7*<7*7 2

AH7 Warda (przy
rostu warian
cji skupie- 
niowej)

nq*+nB V'+nB nB 0
nq*q*‘+nB nqr*<7*7 ng*g*/+nB

AH8 Elastyczna 
Lance'a i 
Williamsa

0.5(l-u) 0.5(l-u) u [<1] 0

Tabl.2.2.Parametry metod agregacji hierarchicznej, zgodnie 
z wzorem LW (2.38).Wg. [75,139,241].
Oznaczenia: nęł=cartUgi, ng*z =carcUgł,, nq*q*,=

=c ard ( A^vA * ,), nfi=c ard B.

Zależności (2.41),(2.42) wskazują na numeryczną prostotę obu 
metod, która jest jednym z głównych motywów ich dużej
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popularności. Należy jednak zauważyć, że wzory te nie implikują 
jednoznacznie algorytmu otrzymywania kolejnych , por. np.[382], 
gdzie zawarty jest przegląd algorytmów metody najbliższego 
sąsiedztwa. Istotność poszukiwań algorytmicznych związana jest z 
występowaniem zadań, w których rozpatruje się tysiące i 
dziesiątki tysięcy obiektów, a zatem niewielkie
oszczędności czasu pracy komputera stają się znaczne 
odejście od klasycznych zasad budowy algorytmów, 
zarysie w [156,157].

jednostkowe 
Powoduje to 
podanych w

2.5.3. Inne algorytmy agregacyjne
Niezależnie od algorytmów stanowiących po prostu odmienne 

realizacje zasad agregacji hierarchicznej według wzoru LW (2.38), 
istnieje bardzo rozległa grupa algorytmów realizujących metody 
agregacji hierarchicznej, odbiegające od poprzednio omówionych. 
Pokrótce omówimy kilka z nich.

(Ali) Algorytm średniej odległości między łączonymi 
skupieniami [2,241]: w którym łączy się takie skupienia A * i
r*z > ze

P(Aqr*'Ag-*y *
cardA .cardA . <J* q->

= mm
D(A ,A ,) v q q '

, „ cardA cardA , g,q'<=K q q'
(2.43)

przy czym start odbywa się oczywiście z P1=I,
skupienia powstałego przez agregację A * i A

zaś odległość od 
wyznacza się jako

(2.44)

(2.45)

,B) + D(Aq*,,B)>D(Aq*VAq*' fB) = D(Ac 
Łatwo można zauważyć, że wobec (2.4/4) mamy 

Z= Z Z d ■ 
q q i*Aq jeAq, U

co jest jedną z częściej używanych definicji D(.,.), i dalej, że 
po podstawieniu (2.45) do (2.43) otrzymujemy wyrażenie na średnią 
odległość między obiektami należącymi do dwóch skupień, 
wyjaśniające nazwę algorytmu.

Algorytm ten jest jedną z wersji ogólniejszej metody Sokala i 
Michenera [414], w której sugeruje się różne sposoby wyliczania 
średniej odległości (lub bliskości). Inną wersję tej metody, w 
której rozbudowano i uzasadniono kryterium (2.43), przedstawiono 
w [469 ] .

(Al 2) Algorytm średniej odległości wewnątrz nowych skupień
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dla których[2,241]: łączone są A * i. A ,

D(Aq*)+D(Ag*, )+D(Aqir,Aq±l )
(cardA +cardA ., ) (cardA +cardA z-l)/2~L ~L ~1 ~Ł

= mm 
q,q' zK

D(A }+D(A , )+D(A ,A , ) K g’ xq v g g 7
(cardA tcardA ,)(cardA +cardA ,+l)/2ęr q[ ęr

(2.46)

przy czym na starcie P =1, odległość od nowego skupienia 
wyznaczana jest jak w (2.44), zaś D(Aq), przez analogię,

D(A ) = £ d. .
i,jeA J

i<j

(2-47)

co jest również dość często spotykaną definicją £>(.). Tak jak i 
poprzednio, łatwo wobec tego zauważyć, że wyrażenia w (2.46) 
równe są średnim odległościom wewnątrz skupienia wynikającego z 
agregacji.

(AI3) Algorytm prosty wartości kofenetycznych [146,241] w 
którym łączy się skupienia A * i A takie, że

Z* (D(Aq/Aq*) - D(Aq,Aq**)) =

g*g*,g** = min £
q',q' ' zK qeK

,g

(D(AqtAq,) - D{Aq,Aq,,)) (2.48)

początkowo P -I, zaś odległość od nowego skupienia wyliczana jest 
jako

DtAa*uAa**'AA = 2<d<V"V + d(V*^q> (2.49)

(AI4) Algorytm ważony wartości kof enetycznych [146] w którym 
łączone są skupienia A * i. A spełniające

cardA mardA
cardA +tcardA g* g** geK

g*g*,g** 
cardA ,cardA ,,

Z cardAg(D(Ag*,Aq) - D(Ag**,Ag)) =

= mmrZ >

(2.50)
2--- ,, — ? cardA DA , ,A )-D A ,,,A)), ,, -r cardA , +cardA ,, ęr K <1 <1 q qq ,q' <=K q' q qzK -a -a -a

przy czym

D(Ag*uAg**,Ag):

<?*<?' zQ' '

car<iAq*D(Aq* rAq) + cardAg**D(Ag**,Ag)
cardA + + cardA .. ęr* ęf * *

(2.51)
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(AI5) Algorytm Berry'ego [29,34] jest zbliżony do 

przytoczonych uprzednio algorytmów opisanych wzorem Lance'a i 
Williamsa, przede wszystkim dlatego, że agregowane są po prostu 
skupienia najbliższe w sensie przyjętej D(.,.). Odległość od 
połączonych skupień wyznaczana jest z zależności

1 2 2 2 1/2 D(^?ł»,y=2(2(C|ig,,35)) V

(2.52)
Kolejno prezentowane algorytmy odbiegają od prostego schematu, 

według którego działały poprzednie. Niektóre z nich łączą cechy 
metod agregacji hierarchicznej i innych, w szczególności np. 
podziału niehierarchicznego.

(Al6) Algorytm grawitacji (np. Paprzycki [34], inną szczególną 
wersję tego algorytmu opracował Chojnicki [81]) przedstawimy tu w 
postaci nieco ogólniejszej.

Najpierw dla każdego obiektu o numerze iej wyznaczamy d3?11^ 
min j*i, oraz odpowiadający d*?in numer obiektu j™111.

Następnie przegląda się kolejno obiekty dla i=l,...,n, i:
1. jeśli i oraz j^innie należą jeszcze do żądnego skupienia, to 
jeśli od pewnego przyjętego progu, na przykład od

_ ? n-1 n
d - n(n-1) ^ijv ‘ r=l j=i+l J

to wówczas i oraz są łączone w dwuelementowe skupienie, w 
przeciwnym zaś przypadku oba obiekty są dalej traktowane jak 
osobne, jednoelementowe skupienia;
2. jeśli i lub nie należy jeszcze do żadnego skupienia, zaś 
drugi z tych obiektów jest skupieniem jednoelementowym, to 
postępujemy jak w 1.;
3. jeśli dokładnie jeden z obiektów i oraz należy do 
skupienia wieloelementowego, to sprawdzane jest pewne kryterium, 
w [34] o charakterze wartości krytycznej testu statystycznego, 
np. na zmianę wartości wariancji (średniej) skupienia 
wieloelementowego po dołączeniu drugiego z rozpatrywanych 
obiektów, i w zależności od wyniku sprawdzania względem tego 
kryterium obiekt pojedynczy albo jest dołączany do skupienia
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wieloelementowego, albo jest traktowany dalej jak skupienie 
jednoelementowe;
4. podobnie, w przypadku dwóch obiektów będących skupieniami 
jedno- elementowymi badane jest albo kryterium jak w 1., albo jak 
w 3 .

Po przejrzeniu wszystkich iel przeglądane są wszystkie 
skupienia i po zastosowaniu kryteriów z 3. powyżej wykonywane są, 
ewentualnie, agregacje. Przeglądy skupień są kontynuowane aż do 
stwierdzenia niemożności dokonywania dalszych agregacji.

Należy zauważyć, że w analogiczny sposób można projektować
wiele algorytmów (różniących się kryteriami czy zasadami
przeglądu), których cechą charakterystyczną jest traktowanie
hierarchii agregacyjnej wyłącznie jako - ubocznego produktu
działania procedury. Zasadniczym wynikiem działania tych 

★algorytmów jest podział P otrzymany po zakończeniu agregacji.
Kilka następnych algorytmów zostanie opisanych tylko w bardzo 

ogólnych zarysach.
(AI7) Metodą podobną do najdalszego sąsiedztwa, ale o słabiej

opracowanym algorytmie jest przedstawiona przez Sórensena /\
[420,26,132], procedura hierarchiczna używająca w
której hierarchia jest indeksowana przez wartość parametru metody 
re[0,l], przy czym na poziomie konkretnego r tworzony jest taki 
podział, P('r) , że do A^(r)eP(r) należą obiekty, dla których 
1-r. Procedura działa podobnie jak poprzednia (przegląd, 
klasyfikacja, łączenie). ?

(AI8) Również metoda Sneatha, [410,26], jest inną wersją
/ ...jednej z metod agregacyjnych według wzoru LW, najbardziej podobną 

do najbliższego sąsiedztwa. Realizowana jest ona prościej niż 
algorytm Sórensena, ponieważ skupienia wyznaczone są 
jednoznacznie i całość postępowania, jak i w przypadku 
najbliższego sąsiada, polega na agregacji skupień odległych o co 
najwyżej zadaną (np. jako indeks hierarchii) odległość.

Zasadniczą różnicą między metodami typu Sórensena lub Sneatha 
a odpowiadającymi im metodami typu LW jest możliwość 
przyspieszenia działania algorytmów przez przeszukiwanie macierzy 
F& lub F& jeden tylko raz dla dłuższych przedziałów wartości 
indeksu hierarchii r niż wynikające z algorytmu prostej 
agregacji. Na podobnej zasadzie zbudowany został
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(AI9) Algorytm Leherta, w którym przegląd obiektów, ich 
odległości i skupień odbywa się w przestrzeni Ev podzielonej naA
kostki według optymalizującej procedury opartej na założeniach o 
statystycznych własnościach rozkładu obiektów w E„, f2571 . 
Algorytm ten odwołuje się do metody najbliższego sąsiedztwa.

(AI10) Algorytm prawdopodobieństwa powiązań opracowany przez 
Lermana [258], a następnie rozwinięty przez jego współpracowników 
dla danych jakościowych, opiera się na pewnym modelu 
statystycznym, zakładającym normalność odpowiednich rozkładów.

(AI11) Specjalizowany algorytm przeznaczony do prowadzenia
agregacji w tablicach kontyngencji opracowany przez Calloud,
[56]. Algorytm ten używa w pewnej mierze formuł zaproponowanych
przez Benzecriego, [27], odnoszących się do kryteriów agregacji
dwóch skupień, a opartych na wyrażeniach na entropię 

2teorio-informacyjną i statystykę % •
(AI12) Metoda B.Kinga [182,368] jest również specyficzną, 

statystycznie usprawiedliwioną wersją prostego algorytmu 
agregacji. Jej specyfiką jest to, że przedmiotem agregacji są nie 
obiekty, lecz atrybuty. Operuje ona na macierzy korelacji, 
traktowanej jak macierz bliskości. Zgodnie z ogólną regułą 
łączone są dwa skupienia o największej korelacji (bliskości), 
zmieniane są odpowiednio wartości łączonych atrybutów i wyliczane 
korelacje między nowym skupieniem a pozostałymi skupieniami. 
Metoda może być stosowana dla obiektów zamiast atrybutów.

2.6. Metody podziałowe

2.6.1. Metody podziałowe hierarchiczne
Ta grupa metod, mimo pozorów podobieństwa do poprzedniej nie 

jest bynajmniej względem niej symetryczna. Należy zauważyć, że 
jest znacznie mniej liczna. Wynika to ze znacznie gorszych 
własności numerycznych oraz teoretycznych należących dó' niej 
algorytmów.

(PHI) Pierwsza metoda Huberta [201] polega na realizacji 
algorytmu, w którym każda iteracja składa się z następujących 
kroków:
1. dla każdego skupienia Ą^eP-wyznacza się parę obiektów, (A)*^ i 

dla których
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i (x'' ) ^) = max 
i , jsĄ

d. . 
ij

(2.53)

3.
że

wyznacza się skupienie A *, dla którego
D(2 .) = max V{A\ 

q qeK q

dokonuje się podziału skupienia na A'^*
wśród obiektów e A

(2-54:

q* - 1 Aq* w ten sposób,
* jeszcze nie przypisanych do A' *

znajduje się obiekt najodleglejszy od A’ * i A' * 
ę[go do A' (względnie do A''} jeśli jest on najdalszy od A'' <?* g* „* g*(względnie od .ł'*), przy czym procedura zaczyna się od (x' )4 i 

q
(x'' )y , tworzących zaczątki odpowiednich skupień.

Algorytm ten, w sposób naturalny, stał się bazą dla grupy
algorytmów różniących się konkretną realizacją poszczególnych 
elementów kroku 3. oraz sposobem iterowania względem skupień. 
Warianty kroku 3. dotyczą: doboru kolejnych obiektów

oraz reguły przypisywania. Sam Hubert 
zaproponował dwa dalsze warianty algorytmu PHI. Są to:

(PH2) Druga metoda Huberta [201] w której krok 3 przytoczonej
uprzednio procedury realizowany jest w ten sposób, że wśród
obiektów eA * jeszcze nie przypisanych do A'*, A'' znajduje się g g gnajbliższe tym (pod)skupieniom i przydziela do bliższego z nich. 

(PH3) Trzecia metoda Huberta [201] w której krok 3 polega na

przypisywanych do

lub A' ' 
i przypisuje się

tym, że wśród obiektów eA * jeszcze nie przypisanych do A'*, A' ' 
<1*

znajduje się takie, że najmniejsza z odległości od obiektów z 
tych dwu (pod) skupień jest największa i przypisuje się do 
odpowiedniego (drugiego) z tych podskupień.

Niektóre inne znane hierarchiczne algorytmy podziałowe to: 
(PH4) Algorytm obiektu odszczepia~iacego ("splinter"), [27 6,2],

o następujących zasadniczych krokach:
1. we wszystkich skupieniach wyznacza się obiekty, których 
średnia odległość od pozostałych obiektów w skupieniu jest 
największa (obiekty odszczepiające skupień),
2. wyznacza się odległości pozostałych obiektów od obiektu 
odszczepiającego, d^(x^.), oraz ich odległości od pozostałej 
części skupienia, a^x,
3. dołącza się do obiektu odszczepiającego kolejno te obiekty i, 
dla których różnica d2(x±)-d^(x^)^0 i jest największa,
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4. po wyczerpaniu we wszystkich skupieniach tych obiektów, dla 
których ) -d^ ) łO następuje powrót do kroku 1.

(PH5) Algorytm progów klasyfikujących [192] jest jednym z 
najprostszych:

1. wyznacza się centroidy (uogólnione środki) we wszystkich 
skupieniach, jfi, qeK,

2. dla obiektów i^Ag sprawdza się, czy dla ponad połowy atrybutów
spełnione jest i jeśli tak, to przeznacza się taki
obiekt do jednego (pod)skupienia otrzymywanego z A , a jeśli nie, 
to do drugiego, a po zakończeniu tego postępowania dla wszystkich 
q następuje powrót do kroku 1.

Zauważmy, że otrzymana hierarchia jest dychotomiczna 
(binarna), poza tymi przypadkami, gdy nie można podzielić 
skupienia- w sposób podany w 2. Istnieją też inne wersje tej 
metody omijające wspomnianą trudność przy pomocy bardziej 
skomplikowanego kryterium przydziału.

(PH6) Algorytm Zhitkova [97] jest uproszczoną wersją metod 
Huberta, ponieważ w każdym skupieniu wyznacza się dwa obiekty 
(lub więcej) w ten sposób, że pierwszy jest wybrany losowo, zaś 
kolejne następne - przez maksymalizację odległości od poprzednio 
wybranych, a potem przydziela się do nich pozostałe obiekty na 
podstawie minimum odległości. Metoda Zhitkova przewiduje również 
ewentualność łączenia odpowiednio bliskich skupień powstałych na 
pewnym etapie algorytmu podziałowego. Jest to więc przykład 
metody mieszanej - podziałowo-agregacyjnej. Metod łączących te 
dwa sposoby postępowania jest sporo. Ich przykładem jest również

(PH7) Algorytm zbiorów rozmytych Bereau i Dubuissona [28] w 
którym kolejne obiekty są przydzielane do poszczególnych 
tworzonych sekwencyjnie skupień rozmytych, a w określonych 
momentach procedury skupienia te mogą być łączone. Algorytm ten 
nie będzie omówiony tutaj szerzej, ponieważ jest dość 
skomplikowany i, jak większość algorytmów opartych na zbiorach 
rozmytych, opiera się na znacznej ilości parametrów arbitralnych 
(poziomy odległości do akceptacji obiektów, poziomy podobieństwa 
do łączenia skupień, ilości obiektów niesklasyfikowanych i 
oczywiście założona maksymalna liczba skupień).
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(PH8) Metoda Roux [390,391] jest w przeciwieństwie do metody 
Zhitkova ugólnieniem metod Huberta. Roux zakłada istnienie pewnej 
lokalnej funkcji celu C(x\. ,Xj, A^) , i,jeA , obrazującej jakość 
podziału skupienia A^ na dwa podskupienia przy pomocy obiektów 
i x, wearug np. naimnienszei oaiegiosci. W
kilka przykładów funkcji C(.,.,.) 
skądinąd bardzo ciekawej, jest 
optymalizacji względem C( . , . , . ) 
dokonywania pełnego przeglądu. Z 
jawnej funkcji celu dla podziału skupienia jest istotnym krokiem 
w kierunku symetryzacji metod hierarchicznego podziału w stosunku 
do metod hierarchicznej agregacji.

Niezależnie od przytoczonych tutaj algorytmów hierarchicznych 
podziałowych w grupie tej znajdują się liczne algorytmy 
monotetyczne, tj.. takie, w których każdorazowy podział na dwa 
podskupienia dokonywany jest na podstawie wartości jednego tylko 
z atrybutów, przy czym atrybut ten jest (lub jest traktowany jak) 
dwuwartościowy. Przykłady takich metod, które naturalnie mogą być 
stosowane po odpowiednich przeróbkach do dowolnych danych, podane 
są na przykład w [139].

g . . ,
Xj według np. najmniejszej odległości. W pracy [391] podano 

Oczywistą wadą tej metody, 
brak efektywnej techniki 
i faktyczna konieczność 

drugiej strony wprowadzenie

Algorytmy hierarchicznej agregacji i podziału nie dostarczają 
w zasadzie rozwiązania > zadania (1.1)., a ich wynikiem jest 
charakterystyka zbioru danych^ która dopiero może prowadzić do 
rozwiązania zadania (1.1). Generują one hierarchię, najczęściej 
dychotomiezną, nie zawsze pełną (to znaczy, np. drzewo hierarchii 
może być pozbawione korzenia). W zasadzie potrzebują stałej 
obecności w pamięci macierzy F& lub F^, ewentualnie tylko F& lub 
'F_, co ogranicza możliwości ich zastosowania do dużych zbiorów 
obiektów (poza niektórymi specjalizowanymi algorytmami 
uproszczonymi, por. np. AI9). Ilość odwołań do tej macierzy jest,3w ogólności, 0(n ), przy czym np. w metodzie Roux, PH8, wzrasta 4do O(n ), a w algorytmach uproszczonych spada do O(nlogn).
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2.6.2. Metody podziałowe niehierarchiczne
O ile algorytmy hierarchiczne mają niewątpliwy charakter 

taksonomiczny, o tyle algorytmy podziałowe niehierarchiczne są w 
znacznej mierze klasyfikacyjne i one już dostarczają rozwiązań 
zadania (1.1). Algorytmy te oparte są na wielu różnych zasadach i 
jest ich bardzo dużo. Dlatego też omówione zostaną tylko niektóre 
z nich.

(PNI) Algorytm Thorndike’a [241] jest w istocie rozwiniętą 
wersją algorytmu Huberta-Zhitkova-Roux. Na początku wyznacza się 
p reprezentantów (jąder) skupień, w ten sposób, że pierwsze dwa 
obiekty są wybierane na podstawie największej odległości w 
(ifj)elxl, jak w PHI, a następnie określa się kolejnych 
reprezentantów na podstawie największych odległości między 
obiektami, ze zbioru reprezentantów i pozostałymi obiektami. Po 
ustaleniu zbioru reprezentantów pozostałe obiekty przydzielane są 
do nich na podstawie mninimum odległości. Ostatnim etapem 
działania algorytmu jest próba dokonania przestawienia obiektów 
między już utworzonymi skupieniami. Sprawdzany jest dla każdego 
obiektu jeA i skupienia A ,eP warunek

c (j) = E 
q ieAc

’ i*j

ijcardA -1 i' eAq'
cardA

q'
(2-55)= Cq'^

jest przenoszony ze skupienia A^. do tego skupieniai obiekt j
A ,, dla którego (2.55) "jest spełnione, zaś różnica C (j)~C ,(j) 
q. q qjest największa. Etap przestawiania jest realizowany aż do 
stwierdzenia niemożności przestawień, albo do spełnienia innego 
kryterium stopu. Inna wersja tego algorytmu jest podana w [97] za 
Zhitkovem.

Należy zauważyć, że algorytm Thorndike'a, zawierający elementy 
algorytmu wymian (przestawień) jest bardzo zbliżony do procedur, 
w których algorytm wymian odgrywa dominującą rolę. ^Ze względu na 
to, oraz na fakt, że we wspomnianych procedurach występują 
funkcje celu prowadzące do warunków typu (2.55), zostały one 
skomentowane osobno wśród metod z funkcją celu.

(PN2) Algorytm pierwszego obiektu reprezentatywnego [192] jest 
jeszcze jednym wariantem przedstawionych uprzednio procedur i w 
zasadzie może być również interpretowany jako algorytm agregacji

46



hierarchicznej. Procedura jest następująca:
1. pierwszym reprezentantem jest obiekt o indeksie i=l, liczba 
skupień p=l,
2. dla kolejnych obiektów 1=2,3,...,n, jeśli odległości 
gdzie j jest indeksem jednego z reprezentantów, są wszystkie 
większe od zadanego progu, to i staje się nowym reprezentantem, 
jeśli zaś nie, to i zostaje przydzielone do skupienia, dla 
którego odpowiednie ćLj było najmniejsze.

(PN3) Al ero rytm ostatniego obiektu reprezentatywnego [16] jest 
wariantem poprzedniego, w którym reprezentantem skupienia staje 
się ten obiekt, który został do niego zaliczony ostatnio.

(PN4) Algorytm najdalszego obiektu ze zmiennym przydziałem 
[192]. W znacznej części algorytm ten jest podobny do algorytmów 
podziału hierarchicznego i może być traktowany jako taki, jeśli 
się rozszerzy definicję hierarchii. Procedura jest następująca:
1. pierwszym reprezentantem jest obiekt najbliższy uogólnionemu 
środkowi zbioru X, zaś drugim jest obiekt najbardziej odległy od 
pierwszego,
2. dokonuje się przydziału obiektów do reprezentantów według 
minimum odległości,
3. w każdym skupieniu wyznacza się obiekt najdalszy od 
reprezentanta i on staje się reprezentantem nowego skupienia, a 
następnie wraca się do kroku 2.

I ten algorytm, podobnie jak PNI, zawiera elementy z innej 
grupy metod. Metody te > nazwane zostały w rozprawie metodami 
"centrowania i reallokacji", a więc właśnie zmiennego przydziału, 
i posługują się również na ogół jawnymi postaciami funkcji celu.

(PN5) Algorytmy kostek [192,241,368] oparte są na wspólnym 
zabiegu wstępnym polegającym na tym, że każda z E% jest
podzielona na pewną liczbę (równych) części pomiędzy wartościami 

1 , co prowadzi do utworzenia kostek w E^, zawierającychmin . max 
x.l 1 x.l '
wszystkie obiekty o indeksach el. 
grubsza na łączeniu kostek i 
poszczególnych algorytmach różne, 
przy pomocy podziału na kostki są traktowane jako punkt startowy 
innych metod. Z drugiej strony np. metoda katowicka, według 
[368], unika w ogóle wyliczania odległości d^. posługując się 
wyłącznie jakkolwiek za cenę ryzyka trywialności wyników lub

Następne kroki, polegające z 
przydziale obiektów, są w 
Niekiedy skupienia otrzymane
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z
dużego skomplikowania samej procedury.

(PN6) Algorytmy kul, np. metoda wrocławska z [368] (BHKS
[241]), oraz farell i farell-mod z [34]. Głównym elementem tych 
metod jest przydział obiektów do kul o pewnym promieniu, 
poczynając od tych miejsc w przestrzeni E , w których w obrębie 
takich kul zmieści się najwięcej obiektów. Zasadniczym 
zagadnieniem w tych algorytmach jest dobór promienia kul oraz 
przebieg ewentualnej drugiej części procedury, tj. poprawek 
przydziałów. Algorytmy kul, ze względu na zasadę konstrukcji są 
związane blisko z algorytmami funkcji gęstości, przedstawionymi 
dalej, zaś ze względu na konstrukcję kolejnych części procedury 
często są podobne do algorytmów centrowania i reallokacji.

W pracy [97] podano kilka algorytmów nie uwzględnionych tutaj 
ze względu na ich specyficzny charakter, a więc np. założenie, że 
atrybuty są wyłącznie dwuwartościowe, uczynione w metodzie Hillą, 
że obiekty mają określoną wagę (metoda Gitmana i Levine'a), która 
determinuje w znacznym stopniu algorytm, lub że można wyznaczyć 
binarną macierz podobieństwa między obiektami (metoda Bonnera). 
Przedstawimy tutaj tylko jeden algorytm [97]:

(PN7) Alporytm Rocchia składa się z trzech etapów:
1. kolejno dla wszystkich obiektów sprawdzany jest tzw. warunek 
gęstości, t j . czy istnieje n^. obiektów jel r dla których d^j<d^-, 
jeśli warunek ten jest spełniony, to i zalicza się do pewnego 
skupienia, jeśli zaś nie, to jest dalej uważany za tzw. "obiekt 
izolowany"; dla określonych w ten sposób skupień wyznacza się, na
podstawie założonych (card^ ) . i (carćLA ) wartości progower J v g'mrn \ g'max a
odległości n, decydujące o późniejszym zaliczeniu obiektów do
skupienia;
2. drugi przegląd obiektów prowadzi do uzupełnienia skupień na 
podstawie c^in usta-lenia obiektów izolowanych;
3. trzeci etap jest przeznaczony na uporządkowanie uprzednio 
uzyskanych wyników w sytuacjach, gdy uzyskaną liczbę klas 
(skupień) różną od założonej (gdyby takie założenie było 
uczynione), lub gdy obiekty należą jednocześnie do kilku klas.

* * *

Podane tu przykłady metod podziału niehierarchicznego
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(przydziału, klasyfikacji,...) dają wystarczające wyobrażenie o 
charakterze tych metod: oparte są one na heurystycznych 
procedurach o małym usprawiedliwieniu teoretycznym, a w celu 
uniknięcia trywialności lub niekonsekwencji rozwiązań są one 
często nadmiernie komplikowane. Faktycznie ich znaczenie jest 
obecnie głównie historyczne, bądź też ich fragmenty są używane do 
ustalania punktów startowych innych algorytmów. Co prawda 
najszybsze z omówionych procedur wymagają tylko 0(n) odwołań do 
F& lub Z, lecz ich wyniki nie mogą być akceptowane bez istotnych 
zastrzeżeń.

2.7. Metody funkcji gęstości

2.7.1.Podstawy metod funkcji gęstości
Wszystkie niemal algorytmy funkcji gęstości oparte są na 

wykorzystaniu wartości n^.(d) obrazujących liczbę obiektów 
odległych od obiektu i o co najwyżej odległość d. Łatwo zauważyć, 
że zwiększając d od 0 do dmax otrzymujemy dla każdego i ciąg 
wartości n..(d) od 1 do n. Można w ten sposób stworzyć algorytm 
zbliżony do .agregacji hierarchicznej: podziały stają się

k & Tna Xfunkcjami odległości d: P (0)=I, P (a ) = {J}. Naturalnie,
kwyznaczenie podziałów P (d) dla pośrednich wartości d nie jest 

proste i ono stanowi istotę algorytmów funkcji gęstości. 
Przypomnijmy, że niektóre elementy tych algorytmów pojawiły się 
już np. w algorytmach kul, PN6, i innych z grupy podziałowych 
niehierarchicznych.

2.7.2.Algorytmy
(FG1) Algorytm przenikania ("percolation") Tremolieresa [459, 

460,461,462,463,464] jest najpełniejszym rozwinięciem idei z 
algorytmu kul. Algorytm ten jest bardzo skomplikowany (kwestia 
kolejności tworzenia skupień, wyboru progu d, przydziału obiektów 
izolowanych, brzegowych - t j. takich, dla których d^j=d, itp.). 
Jednocześnie algorytm ten daje wyniki lepsze od niektórych 
innych, ale wyłącznie dla danych metrycznych.
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(FG2) Algorytm analizy modalnej [139] pierwotnie zaproponowany 
przez Wisharta, jest starszy od algorytmu Tremolieresa i choć 
mniej konsekwentny, jednak bardziej interesujący w swojej 
konstrukcji. Algorytm Wisharta uwzględnia już mianowicie 
możliwość zmiany wartości progu d w trakcie procedury.

Oba te algorytmy mają wspólną wadę polegającą na tendencji- do 
budowania albo bardzo dużych skupień obejmujących większość lub 
nawet całość I, albo tylko małych skupień. Wada ta dotyczy 
również metody Wisharta, ponieważ elastyczność względem d musi 
być, ze względów numerycznych, ograniczona.

Everitt [139] podaje jeszcze dwa algorytmy funkcji gęstości: 
znaną metodę Taxmap Carmichaela i Sneatha oraz metodę skupień 
rozmytych.Gitmąna i Levine'a.

(FG3) Algorytm Taxmap opiera się na procedurze dołączania 
obiektów jak w algorytmach agregacji hierarchicznej, przy czym 
każde dołączenie jest sprawdzane pod względem tzw. miary 
nieciągłości i jeśli miara ta nie przekracza określonego progu, 
to obiekt, lub skupienie, nie jest dołączany. Niech 
rozpatrywanymi skupieniami będą A i A ,, dla których średnie 
odległości wewnętrzne d^ i d , liczone ze wzoru

g cardA (cardA -1 . " , ii ' g^ g '

spełniają warunek d <d co oznacza. że analizujemy możliwość
dołączenia A , do A g c
jest mniejsza od 
normalizowanych przez 
dołączane do A

Wówczas jeśli wartość d (dJ qvq v -
pewnego 

cjmax
zadanego

wartości
progu (np,

to A

g g^g 
0.5 dla 

nie jest.d. .)
ij gW różnych wariantach algorytmu Taxmap używa się

zresztą różnych kryteriów akceptacji połączeń.
(FG4) Algorytm Gitmana i Levine'a [139] jest w znacznej mierze

analogiczny do wspomnianego uprzednio za [97] w 2.6.2. Posługuje 
się on terminologią zbiorów rozmytych, dokonując agregacyjnych 
połączeń według kolejności wyznaczonej na podstawie n(d).

(FG5) Algorytm Rogersa i. Tanimoto [26,27] jest z pewnością 
jednym z najstarszych w tej grupie. Jest to w istocie algorytm
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agregacji hierarchicznej, przy czym agregowane skupienia 
wyznaczane są na podstawie funkcji n^(d), zaś kolejne poziomy 
hierarchii uzyskiwane są przez zmianę d lub uszeregowanie 
przy stałym d. Algorytm ten, jak większość algorytmów funkcji 
gęstości jest bardzo skomplikowany przez konieczność 
uwzględniania różnych przypadków.

(FG6) Algorytm kul Torna [456,457] ma charakter zbliżony do 
poprzednio prezentowanych algorytmów kul. Nacisk w tym algorytmie 
położony jest na dobór środków kul jako lokalnych maksimów • 
funkcji n^(d). Należy pamiętać, że rn(d) nie tylko nie jest w 
ogólności unimodalna w E% względem i, ale że i cały charakter tej 
funkcji zmienia się w zależności od d.

Praca [130] wskazuje jeszcze- inne pozycje bibliograficzne, 
związane z metodami funkcji .gęstości. Wspomina się tam także, że 
funkcja gęstości może być określona nie na podstawie kuli, lecz 
wielowymiarowej kostki, tak, że i algorytmy kostek (PN5) mogą być 
traktowane jako dające początek pewnemu typowi algorytmów funkcji 
gęstości. Dubes i Jain wskazują również na dość istotną, ogólną 
wadę metod funkcji gęstości polegającą na niemożności uzyskania 
wyników nietrywialnych przy niewielkich licznościach zbioru I.

Algorytmy przytoczone w [97], głównie za Needhamem i 
Parker-Rhodesem - algorytmy budowy gwiazd - mają także cechy 
algorytmów funkcji gęstości. Ich skomplikowanie spowodowało 
jednak, że nie są obecnie w użyciu.

2.7.3.Zagadriienie rozdziału funkcji 
gęstości prawdbpodobieństwa

Najważniejszą obecnie rolę metody funkcji gęstości odgrywają w 
połączeniach z innymi, przede wszystkim z algorytmami agregacji 
hierarchicznej (zwłaszcza algorytmem najbliższego sąsiedztwa), a 
także algorytmami centrowania i reallokacji, przy rozwiązywaniu 
zadania rozdziału funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa. 
Zadanie to jest blisko związane z (1.1), a metody analizy skupień 
są bardzo pomocne w jego rozwiązywaniu, jednak zarówno istota 
tego zagadnienia, jak i sens otrzymywanego rozwiązania są 
zasadniczo różne niż w analizie skupień. Zagadnienie to nie 
stanowi przedmiotu niniejszej rozprawy, jednak dla pełności
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obrazu przytoczymy jego ogólne brzmienie z komentarzem.
Zagadnienie rozdziału funkcji gęstości prawdopodobieństwa

brzmi następująco: zakłada się, że punkty x.eEv są realizacjami 1 -A.
pewnej zmiennej losowej, której rozkład ma funkcję gęstości o 
postaci

f(x) =
T=1 g q

(2-57)

tak, że w ogólności f (-X") odpowiadają w pewien sposób skupieniom, 
zaś należy określić a^ oraz składowe funkcji gęstości, • 
Zagadnienie to ma bardzo obszerną literaturę, poczynając od Karla 
Pearsona, który pierwszy zajął się estymacją parametrów 
mieszaniny dwóch jednowymiarowych rozkładów normalnych. Mimo 
wielu prac nad tym zagadnieniem nadal rozważa się wyłącznie 
rozkłady normalne, a ich liczba p jest z góry założona i 
niewielka. Nawet jednak dla tak istotnych ograniczeń 
postępowanie, które się stosuje polega na ogół na opracowaniu 
statystyk opartych na pewnych wybranych metodach analizy skupień, 
oraz testów dla tych, często nieanalitycznie danych, statystyk. 
Dla przypadków najprostszych stosowana jest metoda największej 
wiarygodności, zaś aby osiągnąć mocniejsze wyniki w przypadkach 
bardziej złożonych czyni się, poza wyżej wymienionymi, bardzo 
upraszczające założenia dotyczące np. korelacji 
międzyskupieniowej.

Sytuacja jest więc taka, że co prawda metody rozdziału funkcji 
gęstości prawdopodobieństwa dążą do ustalenia pewnej prawdy 
(bardziej) obiektywnej o obiektach x.eE i ewentualnych innych, 
które mogłyby się w tej przestrzeni pojawić, jednak w tym dążeniu 
czynią bardzo wiele założeń upraszczających, co powoduje, że dla 
szerokiej klasy zbiorów X nie mogą być przydatne, przy czym 
często same te metody nie są w stanie pomóc w określeniu klasy 
ich stosowalności.

Bezpiecznie jest więc przyjąć, że struktura nieznanego a 
priori zbioru danych może być najlepiej określona przez 
odpowiednie metody analizy skupień, zaś metody statystyczne mogą 
następnie, w sprzyjających okolicznościach, służyć do sprawdzenia 
prawidłowości wniosków z analizy skupień.
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2.8. Metody teorii grafów

Algorytmy odwołujące się do formalizmu i metod teorii grafów 
(przy czym faktycznie wiele z nich może być interpretowanych bez 
odwoływania się do teorii grafów) można podzielić z grubsza na 
dwie grupy:

algorytmy podziału na podgrafy hierarchii lub minimalnego 
drzewa (dendrytu) połączeń, otrzymanych zwłaszcza w wyniku 
działania hierarchicznych algorytmów agregacji lub podziału, 
oraz
- pozostałe algorytmy, no ogół posługujące się specjalnymi 
kryteriami akceptacji podzbiorów jako skupień.

0 ile pierwszy z tych dwu rodzajów algorytmów jest ściśle 
powiązany z wynikami procedur hierarchicznych, o tyle do drugiego 
należą algorytmy o różnych powiązaniach z innymi metodami, w tym 
np. z metodami funkcji gęstości.

(TG1) Taksonomia wrocławska [156,157] jest z pewnością jedną z 
najstarszych systematycznie opracowanych metod analizy skupień. 
Jej częścią wstępną jest uzyskanie dendrytu minimalnego przez 
zastosowanie procedury sprowadzającej się do algorytmu 
najbliższego sąsiedztwa (dlatego właśnie w literaturze wymienia 
się bardzo często twórców taksonomii wrocławskiej przede 
wszystkim jako autorów algorytmu najbliższego sąsiedztwa). Dalsze 
postępowanie jest alternatywne: albo ustala się liczbę skupień p 
z góry i żeby je otrzymać usuwa się z dendrytu p-1 najdłuższych 
krawędzi (można tak właśnie postąpić, ponieważ każde dwa obiekty 
są połączone dokładnie jedną drogą w grafie), albo też, bez 
określania z góry p stosuje się postępowanie bardziej 
skomplikowane: najpierw porządkuje się krawędzie dendrytu w 
nierosnący ciąg od dmax=d^' do dmiri=d? , a następnie tworzy się

wyrazów
(warunki wp<i^p, ■,
też ocenia się 

2, otrzymanych jako

ciąg ilorazów kolejnych
podstawie wartości w

podziału dendrytu, bądź 
podstawie wartości {C }p_

t j. w =d^)/d^)+^ i 
P

p<p') dokonuje 
jakość podziału

na
się
na
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C =

n-p
Z <*• 

i=l 1
n-p-1 
i=l J

(2.58)

Łatwo zauważyć, że taksonomia wrocławska jest w istocie próbą 
uzupełnienia metod hierarchicznych prostym chwytem zmierzającym 
do otrzymania faktycznego- rozwiązania zadania (1.1).

Wariantem taksonomii wrocławskiej jest
(TG2) Metoda Gowera [97] lub Gowera i Rossa [181] w której

dendryt minimalny dzielony jest według ustalonych z góry wartości 
1 2progów należących do monotonie znego ciągu {d ,d ,...}, tak, że 

usuwane są z dendrytu krawędzie o wartościach większych lub 
mniejszych od progu, w zależności od tego, czy dokonuje się 
agregacji, czy też dezagregacji.

(TG3) Metoda Prima [182,368] tworzenia dendrytu minimalnego, 
analogiczna do najbliższego sąsiedztwa co do postaci wyników. 
Jakkolwiek zatem sam schemat postępowania jest inny niż w 
algorytmach agregacji hierarchicznej, to wynik ma podobny 
charakter.

(TG4) Metoda minimum wariancji [218] dokonuje również podziału 
dendrytu minimalnego, przy czym użytą funkcją celu jest wariancja 
wewnątrzgupowa. Realizowana procedura ma charakter podziałowej 
hierarchicznej dychotomieznej, przy czym w każdym kolejnym 
podziale otrzymywane jest z pewnego A~ jedno skupienie ji™111,
minimalizujące wariancję wewnątrzgrupową, oraz drugie skupienie:
A -4min. 
g g

Jedną z najwcześniejszych prac poświęconych analizie 
zastosowań metod teorii grafów, w szczególności podziału 
hierarchii i dendrytu minimalnego, jest [494],

Wiele metod teorii grafów, co jest zgodne zresztą z ogólną 
zasadą ich działania, ogranicza się do otrzymania odpowiedniego 
grafu: drzewa hierarchii lub minimalnego dendrytu. W 
szczególności jednym z zadań w ten sposób rozwiązywanych jest 
znalezienie hierarchii możliwie dobrze przybliżającej strukturę 
bliskości (lub odległości) obiektów w zbiorze X. Jednym z
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podstawowych pojęć w tym zakresie jest ultrametryka, tj . miara 
odległości właściwa dla hierarchii [390]. W niniejszej rozprawie 
nie będziemy się jednak zajmować szerzej zadaniem optymalizacji 
hierarchii ani metodami jego rozwiązywania. Dlatego też wspomnimy 
tylko o niektórych pracach z tej dziedziny, blisko związanych z 
zadaniem (1.1) i metodami jego rozwiązywania. Z drugiej strony, 
istnieje cały szereg metod podziału grafu, które znajdują podobne 
zastosowanie co metody analizy skupień (np. w regionalizacji), 
ale oparte są na innych zasadach, często niesprowadzalnych do 
zadania (1.1).

(TG5) Metody optymalizacji hierarchii (przybliżania odległości 
ultrametryką) - przykładem zastosowania metod teorii grafów do 
tych celów jest metoda podana przez Gondrana [174]. Osobne 
pozycje poświęcone w dużej mierze temu zagadnieniu, to [11,12, 
14,15] Barthślemy'ego i Montajardeta, [72,73,74,76] Chandona oraz 
[390,391] Roux.

Innym rozszerzeniem zastosowań analizy skupień, zaproponowanym 
przez Didaya w pracach [114,121] jest tworzenie tzw. piramid, 
jako uogólnienia hierarchii. Prace te są poświęcone głównie 
metodom osiągania konsensusu i zgodności między podziałami, 
hierarchiami i piramidami, podając przy tym proste algorytmy 
otrzymywania wzajemnie zgodnych tych trzech struktur, z 
pominięciem zagadnienia ich optymalności.

Wspomniane tutaj zagadnienie konsensusu podziałów wynikło z
ogólnej popularności tego pojęcia. Warto zauważyć, że wprowadzane
definicje konsensusu w istocie determinują zawartość dalszych
analiz. Jeśli jednak chcemy osiągnąć knosensus między podziałami 

1 J Wotrzymanymi z różnych metod analizy skupień, P ,...,P ,...,P , to 
faktycznie mamy do czynienia po prostu z kolejnym zadaniem (1.1):

do różnych skupień (por. np. pracę Owsińskiego i Zadrożnego 
[342]). Dalsze postępowanie byłoby analogiczne jak w opisywanych 
metodach analizy skupień.

(TG6) Metody podziału grafu na podstawie innych kryteriów niż 
podane w (1.1), lecz znajdujące zastosowanie podobne do analizy
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skupień' można znaleźć np. w [228,269,274,408], a także w 
literaturze polskiej, np. w [129]. Metody te pochodzą przede 
wszystkim z dziedziny badań operacyjnych, z rozwiązywania różnych 
postaci zadania transportowego, choć należy zaznaczyć, że 
istnieją spore możliwości zapożyczeń w drugim kierunku, tj. 
zastosowania metod analizy skupień, rozwiązujących zadanie (1.1), 
do zadań lokalizacji, [355].

(TG7) Algorytm niesymetryc zny najbliższego sąsiedztwa, 
opracowany przez Boyda [47], stanowi rozszerzenie metod 
generowania podziałów przez algorytmy hierarchiczne agregacyjne 
na klasę wyników, w której nie uwzględnia się wymagania 
symetryczności otrzymywanych relacji.

Pewnym rozszerzeniem metody najbliższego sąsiedztwa jest także 
wspomniana już, AI9, uproszczona metoda Leherta i Hansena 
[190,257], odwołująca się również do formalizmu teorii grafów.

(TG8) Metoda Vaswaniego[971 posługuje się uproszczoną
reprezentacją grafową. Podobnie jak szereg innych metod
przytaczanych w [97], por. np. PN7, również i ta odwołuje się do 

t *tzw. macierzy połączeń, F^(d ), tworzonej w sposób rekurencyjny,

Fd ’ + <2-59>

kgdzie d , (ew. d^} oznaczają wartości progów, w zależności od 
•k f *których elementy F^(d ), tj . dtj(d ) przyjmują wartości 0 lub 1

kdla danych d^j, t j. elementów macierzy F^. Ciąg wartości {d£},
jak również liczba jego elementów oraz wartości a i b są założone
z góry. Zarówno pochodzenie zależności (2.59), jak i sposób 

max*
analizy otrzymanej w końcu macierzy binarnej (d^max), związane 
są z interpretacją grafową. W grafie reprezentowanym przez
macierz F~? (d^max) znajduje się mianowicie maksymalne podgrafy 
pełne, i na ich podstawie wyznacza się podział, który w ogólności 
nie jest podziałem właściwym.

(TG9) Inną metodą opisaną w [97] jest metoda Dattoli-Murraya, 
podobna do porzedniej. Główna różnica polega na zastąpieniu 
stosowania zależności rekurencyjnej (2.59) przez wyznaczanie, po 
każdym kroku, skupień, ich uogólnionych środków, wartości
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g
odchylenie podziału, tj.
min d. . (2.61)
ieA
i£A~

odległości i bliskości tych środków, a następnie binarnej
macierzy ich połączeń dla zadanego progu.

Istotną wadą obu tych metod jest znaczna pracochłonność 
5obliczeniowa, dochodząca do 0(n ) .

(TG10) Metoda bikryterialna Delattre i Hansena [104] w której 
próbuje się jednocześnie minimalizować średnicę podziału, tj .

d„(P) = max max d. . (2.60)if' ' . . i i 'A eP i,jeA J

oraz maksymalizować
d775 (P) = min

A ePg

używając specjalizowanej metody opartej na analizie grafu, 
stanowiącej rozwinięcie poprzednich prac autorów, odnoszących się 
do kryteriów (2.60) i (2.61) osobno. Jakkolwiek metoda ta nie 
będzie szerzej omawiana, ze względu na brak miejsca, jednak 
należy zwrócić uwagę na zastosowanie, jednocześnie, tych właśnie 
dwóch funkcji celu.

(TG11) Metoda zbiorów minimalnych. Pierwotnie sformułowana 
przez Luccio i Sarniego metoda ta została rozwinięta i uogólniona 
następnie przede wszystkim przez Stańczaka [441,442,443], a także 
w [220,221,222,323]. Oparta jest ona na definicji zbioru 
minimalnego, jako podstawy do wyznaczania gotowych skupień. Jeśli 
mianowicie dla każdego podzbioru A, ASB, A*B, pewnego zbioru BS.I 
prawdziwe jest, że

S(A,I-A) > S(B,I-B) (2.62)
to zbiór B nazywany jest minimalnym. Ze względu na pewne 
intuicyjne łuki tej definicji (patrz [353]) metoda została 
rozszerzona i uogólniona, [443]. Cały szereg własności zbiorów 
minimalnych (lub maks-^minimalnych), udowodnionych w wymienionych 
publikacjach służy do upraszczania procedury wyznaczania zbiorów, 
mających własności kwalifikujące je jako potencjalne skupienia.
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* * *

Reasumując, metody związane z zastosowaniem teorii grafów 
stanowią z jednej strony rozszerzenie metod agregacji 
hierarchicznej, przede wszystkim o techniki podziału grafu, z 
drugiej zaś strony - zbiór procedur opartych na różnych zasadach, 
które w konkretnych . przypadkach mogą być stosowane do 
rozwiązywania zadań podobnych do (1.1). Jak już wspomniano, w 
wielu przypadkach język teorii grafów nie jest konieczny ani do 
ustalenia sposobu działania procedur, ani nawet do ich opisu.

2.9. Metody funkcji celu

2.9.1.Uwagi ogólne
Zasadniczą zaletą metod posługujących się funkcjami celu jest 

możliwość jawnego porównywania wyników tych oraz innych metod i w 
ogóle różnych podziałów P. Zauważmy jednak, że nie wszystkie 
funkcje celu pozwalają na podobny zakres porównywania. Niektóre z 
używanych funkcji celu zostały już przedstawione lub wspomniane, 
a poza tym, jak już wspomniano w p.2.1., każdej metodzie można 
przypisać pewne kryterium lub funkcję celu. W dalszym ciągu tego 
punktu rozprawy będziemy się niekiedy powoływać na funkcje celu 
metod już omówionych.

Zagadnienie zakresu porównywalności zapewnianego przez 
poszczególne funkcje celu można zilustrować na przykładzie 
algorytmów agregacji lub dezagregacji hierarchicznej. Kryteria w 
nich używane pozwalają na porównywanie jakości jedynie tych
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podziałów, które mogą być otrzymane drogą agregacji lub 
dezagregacji z pewnego wspólnego (poprzedniego) podziału. Inna 
zaś grupa metod posługuje się funkcjami celu, które zapewniają 
porównywalność jedynie w obrębie E . Tak więc poszukuje się 
funkcji celu zapewniających porównywalność w całej Ep, a 
jednocześnie pozwalających na możliwie łatwą optymalizację.

Przedstawiono tutaj 4 rodzaje metod funkcji celu: centrowania 
i reallokacji (wraz z metodami wymian), bardzo popularne i 
występujące w wielu wersjach, programowania matematycznego (w 
zakresie, w jakim różnią się one od metod centrowania i 
reallokacji), zbiorów rozmytych i metody "inne", przede wszystkim 
wykorzystujące specyficzne cechy zaproponowanych funkcji celu.

2.9.2. Metody centrowania i reallokacji oraz wymiany obiektów
Algorytmy centrowania i reallokacji opierają się na opisie

podziału, który, w sposób jawny lub nie, odwołuje się do skupień
i ich uogólnionych środków lub reprezentantów. Niejawność
odwołania się do środków wynikać może np. z jednoznaczności ich
wyznaczania. Klasyczne sformułowanie tych metod jest następujące:

Zakładamy na początku działania procedury indeks iteracji t=0 
^0 , ,0 ,0oraz pewien podział _

;0
P = ,...,A n} (ewentualnie zbiórPp°

n ~ nXK={Xi,.. . ,x } ) . Pełnąreprezentantów: X K {1,...,p},K'
charakteryzację podziału oznaczamy w tym przypadku P^- {.

0 ~ nPo ustaleniu danych startowych (P lub X„) trzeba wyznaczyć 
0 z -'O obrakującą część charakteryzacji Pv, tj. odpowiednio X„ lub P .A K.

Można przyjąć, że ogólną zasadą przy wyznaczaniu Xr, P jest
X = arg min £ D(A ,x ) 
K ~ qeK q q

XK

pt = arg min £ D(A
P q<=K q q

(2.63)

(2.64)

przy czym w (2.63) mamy t'=t jeśli procedurę rozpoczynamy od P , 
~ 0zaś t'=t+l jeśli rozpoczynamy ją od X„, a w (2.64) odwrotnie. 

Poszczególne algorytmy z tej grupy różnią się między sobą:
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- sformułowaniami funkcji D(.,.),
- sposobem i dokładnością minimalizacji w (2.63) i (2.64) ,
- możliwymi zmianami w (co jest blisko związane z powyższym) , 

np. możliwością likwidacji poszczególnych A lub ich podziału,
- regułami stopu.

Łatwo można zauważyć, że algorytmy tak ogólnie opisane są 
zorientowane, jawnie lub nie, na minimalizację funkcji celu

Z Ą <2-65>
q leA<?

gdzie jest odległością obiektu i od skupienia q, f jest 
pewną, w ogólności niemalejącą funkcją, zaś Yj_q są poszukiwanymi 
wartościami zmiennych określających przynależność obiektu i do 
skupień g: Yiq^, gdy ieAq' a yig=°/ gdy i^g.

Kilka poprzednio omówionych algorytmów jest blisko związanych 
z metodami centrowania i reallokacji. Są to np. algorytm 
Thorndike'a ANI, jeden z algorytmów Zhitkova AN4, a także 
niektóre algorytmy kul lub kostek i algorytmy funkcji gęstości.

Część przedstawionych dalej algorytmów zawartych jest w grupie 
określanej zazwyczaj w literaturze jako alogrytmy k-średnich 
(według oznaczeń tutaj przyjętych: p-średnich).

(CA1) Algorytm Forgy'ego i Janceya [130,241] jest jednym z 
najstarszych’algorytmów analizy skupień (praca Forgy'ego pochodzi 
z 1965r.). Realizuje on postępowanie opisane powyżej, przy czym 
minimalizacja w (2.63) i (2.64) zastąpiona została przez
wyznaczanie
_t~lP , zas

jako zbioru środków skupień, składających się na
wyznaczane jest przez 

't ,(co oznacza start z
przypisanie obiektów 

0 K° =indeksach iel do najbliższego x v<muv«.u ,0 g K{l,...,p }). Kryterium stopu jest zazwyczaj podwójne: algorytm
p^pt-1,kończy działanie jeśli 

określonej liczby iteracji.
£Różnica, wprowadzona przez Janceya, polega na tym, że r , 

których przypisuje się obiekty tworząc

lub po wykonaniu z góry

PZ,
do

środkami otrzymanych
zależności

''t " ~t-lx = 2x - x
q g g

poprzednio g

nie są po prostu 
ale są wyliczone z

(2.66)
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zs
gdzie x jest środkiem g-tego skupienia.

Metoda Forgy'ego, bardzo prosta intuicyjnie i numerycznie, i 
często kończąca działanie po dość niewielkiej liczbie iteracji, 
została rozbudowana przez dodanie procedur pozwalających na 
powiększenie lub zmniejszenie cardP. Przykład takiej procedury 
podano np. w [130]: po zakończeniu działania dla początkowo 
założonej liczby skupień wyznaczane są odległości obiektów od 
kolejnych środków, a następnie, dla każdego obiektu, średnia

._Kz tych odległości, d^. Potem, jeśli spełniony jest warunek
|min ćfi - d^ | 
qeK

, d* r 
i (2.67)

z góry, re[0,l], 
jego wyjściowym 
iterację dla p

gdzie r jest współczynnikiem o wartości zadanej
to x. staje się początkiem nowego skupienia,

-1 ''T+lreprezentantem - xp+±~xi oznacza końcową
skupień). Z drugiej strony, jedynym sposobem pozbywania się 
"nadmiaru" skupień jest eliminacja skupień zbyt małych, tj. 
skupienie jest po t=T likwidowane jeśli

cardA7, =s N (2.68)
q K

gdzie W jest z góry określonym górnym progiem liczności skupień. 
Inną wcześnie opracowaną procedurą, która też doczekała się

później wielu różnych wersji, jest
(CA2) Algorytm ISOPATA, przedstawiony po raz pierwszy również

w r.1965 przez Balia (por. - np.[130]) . Różnice zasadniczej wersji
ISODATA w stosunku do procedury Forgy'ego to: zastosowanie 

0specjalnego algorytmu do generowania (działającego według
rozwiązania oryginalnego w sposób zbliżony do metod podziału
hierarchicznego, np. metody Huberta-Zhitkova-Roux PHI,6,8, lub
niehierarchicznego, np. PN4), włączeniu możliwości odrzucania
zbyt małych skupień, a także podziału i łączenia skupień. Zgodnie
z [2,24l] jedna z prostszych wersji tego ostatniego rozszerzenia
algorytmu ISODATA może opierać się na następujących zasadach: 

Tjeśli liczba skupień, p ^2p , gdzie p~. jest z góry założoną
krotnością podziału, to odbywa się łączenie skupień, jeśli zaś 
Tlp to odbywa się rozbijanie skupień, przy czym łączenie

prowadzone jest dla par skupień, dla których odległość środków
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jest mniejsza od zadanego progu, poczynając od pary najbliższych 
środków, zaś rozbijanie skupień dotyczy tych, w których 
przynajmniej jeden z atrybutów ma odpowiednio duże odchylenie 
standardowe, a skupienie to jest rozbijane na dwa - jedno 
zawierające obiekty o wartości atrybutów powyżej średniej, a 
drugie poniżej, por. PH5. Tak więc te dodatkowe możliwości 
zbliżają bardzo algorytm ISODATA do rozszerzonego algorytmu 
Forgy'ego, opisanego uprzednio.

Dowodem na to, że zainteresowanie procedurami typu ISODATA, 
ich rozwijaniem i stosowaniem, trwa nadal może być praca [172].

(CA3) Algorytm p-średnich ("k-means") przedstawił MacQueen w 
r.1966, patrz np. [132], jakkolwiek już w r.1951 Dalenius [98] 
zaproponował algorytm o podobnej zasadzie działania. Od czasu 
pracy MacQueena algorytm ten stał się równie, jeśli nie bardziej, 
popularnym algorytmem co dwa poprzednie. Zasadniczą różnicą w 
stosunku do poprzednich jest rozpatrywanie kolejno poszczególnych 
obiektów i przydzielanie do najbliższych środków, przy czy po 
każdym przydziale modyfikuje się - w miarę potrzeby - układ tych 
środków. MacQueen przewidział w swoim algorytmie, równie 
heurystyczne co w poprzednich, możliwości agregacji i rozbijania 
skupień. Przykładem oryginalnego zastosowania procedury 
p-średnich jest praca [234].

Zasygnalizowane trzy algorytmy odwołują się przede wszystkim 
do wariancji wewnątrzskupieniowej - por. algorytm Warda AH7 -zs
jako do D(Ag.,Xg) z (2.63) , (2.64) , co jest w oczywisty sposób 
związane z użyciem średnich jako reprezentantów. Jednak same 
heurystyki użyte w tych procedurach nie tyle wynikają z przyjętej 
funkcji celu ile z pewnych przesłanek intuicyjnych i użyte 
zostały w wielu różnych algorytmach (np. algorytm Wisharta, za 
[241], pierwszy Zhitkova, za [97], lub, najwcześniejszy, poza 
algorytmem Daleniusa, z tu omawianych - algorytm Sebestyena, za 
[132]). Niekiedy rozwinięte postacie takich algorytmów osiągnęły 
znaczny stopień skomplikowania, jak np. w algorytmie Dattoli.

(CA4) Algorytm Dattoli [97], podobnie jak metody Wisharta i 
Sebestyena nie jest nakierowany w sposób jawny na optymalizację 
określonej funkcji celu. Tak jak w metodzie MacQueena zakłada się 
na ogół, że początkowo dany jest podział P®. Dla tego podziału
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wyznacza się z2., a następnie P1,x\ przy czym P otrzymane jest w 
1ten sposób, że obiekt iel przypisuje się do najbliższego x jeśli

■'l ' y
d(x. ,x ) jest mniejsze od określonego z gory progu. Tworzy się

x tosobną klasę obiektów niesklasyfikowanych. Wartości wektorów x
są zmieniane wtedy, gdy oznacza to 
Procedura kończy działanie, gdy 
niesklasyfikowane mogą być na

poprawę w myś 1 (2.63).
x^ =xt 1 Vg. Obiekty 

ęr ęrzakończenie przypisane do
najbliższych x . Kolejne wersje tego algorytmu zawierają bardziej 
elastyczne sformułowania poszczególnych warunków i funkcji.

Należy zaznaczyć, że metody o charakterze tu wspomnianym stały 
się również elementami bardziej rozwiniętych podejść, jak np.

(CA5) Metoda Wonga [487]. Metoda ta stanowi rozwinięcie idei 
Hartigana [192] postulującej pewne własności metody analizy 
skupień, jeśli jej wyniki mają odzwierciedlać pewne obiektywne 
cechy zbioru danych, w szczególności wielomodalność odpowiednich 
(ewentualnie - hipotetycznych) funkcji gęstości. Postulaty 
Hartigana pozwalają na ocenę istniejących metod, zwłaszcza 
algorytmów hierarchicznych agregacyjnych, natomiast nie mogą 
prowadzić do skonstruowania odpowiedniego algorytmu. Metoda 
Wonga, mająca zapewnić spełnienie postulatów Hartigana, składa 
się z dwóch zasadniczych etapów:
1. algorytm p-średnich, służący do wyznaczenia "skupień wysokiej
gęstości";
2. algorytm najbliższego sąsiedztwa AH1 do agregowania 
otrzymanych skupień na podstawie D{A^,A^,) uzyskanych z etapu 1. 
(algorytm najbliższego sąsiedztwą spełnia postulaty Hartigana dla 
tak określonych danych).

Niewątpliwie najbardziej rozwiniętą postacią algorytmów 
centrowania i reallokacji jest metoda "skupień dynamicznych"
("nueees dynamigues", "dynamie clusters").

(CA6) Metoda skupień dynamicznych [111,112,116,123] opracowana 
została przez E.Didaya na podstawie uprzednio przedstawionych 
(oraz podobnych do nich, które zaproponowano w końcu lat 
sześćdziesiątych), a następnie była rozwijana i stosowana przez 
jego współpracowników (np. ważna praca Lechevalliera [254] 
zawierająca m.in. dowody zbieżności). Zasadniczo metoda skupień 
dynamicznych nie różni się w sposób istotny od algorytmów
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t + 1PZ' + X' * * "*Kt K.t + 1

poprzednio przedstawionych. Głównym osiągnięciem Didaya było 
stworzenie podstaw teoretycznych dla szerokiej klasy algorytmów 
posługujących się ciągiem przekształceń
t' +1p gdzie t'=t lub t+1, zaś sposób generowania tego ciągu 

nakierowany jest na optymalizację pewnej funkcji celu. 
Szczególnie ważne było wykazanie, że reprezentantami skupień, x , 
mogą być nie tylko pojedyńcze punkty z przestrzeni (np. 
uogólnione środki) lub ze zbioru X, ale ich zbiory lub pewne 
twory geometryczne, np. [119], co pozwoliło na znaczne 
rozszerzenie zakresu stosowalności tak określonych algorytmów 
analizy skupień (na przykład objęcie analizy czynnikowej i 
regresji), a także wskazanie możliwości zastosowania aparatu 
teorii zbiorów rozmytych w ramach metod o określonych 
własnościach numerycznych, [123].

Metody centrowania i reallokacji zyskały znaczną popularność
i dużą liczbę zastosowań, ustępując pod tym względem jedynie
agregacyjnym algorytmom hierarchicznym. Przyczynami popularności
tych metod były: fakt rozwiązywania w sposób jawny, choć
specyficzny, zadania (1.1), intuicyjna zrozumiałość sensu i
sposobu działania, a wreszcie i pewne zalety obliczeniowe,
związane z tym, że metody centrowania i reallokacji nie wymagają
wstępnego wyliczania i pamiętania macierzy odległości i
bliskości, i sij- Głównym problemem tej grupy metod jest
lokalny, w sensie E , lub raczej E , rozszerzonej o E , tj. o 

K •
przestrzeń reprezentacji skupień, X^r charakter otrzymywanych
rozwiązań. Próbuje się przeciwdziałać temu przy pomocy opisanych
już zabiegów, a więc przez włączenie możliwości podziału,
agregacji lub likwidacji skupień, oraz przez powtarzanie
działania procedury dla różnych, odpowiednio generowanych 

0 "0startowych P lub X%.. Wszystkie te zabiegi jednak nie zapewniają 
optymalności rozwiązań, a nawet nie dają na ogół podstaw do ocen 
co do odstępstwa od optymalności, a jednocześnie - znacznie 
zwiększają nakłady obliczeniowe.

Lokalny charakter rozwiązań otrzymywanych metodami centrowania 
i reallokacji wypływa przede wszystkim z monotoniczności ciągu
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wartości minimalnych funkcji celu przywołanej w (2.65), 
otrzymywanych dla kolejnych cardX=p. Oznacza to, że

P ~ P+l
mm

pxe£Pz(p) 5=1 9 9' mm Z )
pxeEPv(p+i) q 1

(2.69)Z —

ale, naturalnie, również w obrębie E , , metody te nie zawsze 
^X^P>

gwarantują wyznaczenie P% •

(CA7) Algorytmy wymian. Znaczenie algorytmów wymian jest już 
raczej historyczne, ale ponieważ ich zasady znajdują zastosowanie 
jako uzupełnienie wielu innych algorytmów, nie można ich tutaj 
pominąć. Algorytmy te działają w ogólności w następujący sposób: 
dla .ustalonego P® próbuje się według określonej procedury 
zmieniać przynależność poszczególnych obiektów, ich par, trójek 
itp., do skupień tworzących P, tak, aby osiągnąć poprawę 
wartości funkcji celu. W ten sposób opisane metody te wydają się 
bardzo zbliżone do metod centrowania i reallokacji, zaś 
podstawowe różnice to: odstąpienie od reguły przeglądania 
wszystkich obiektów (można na przykład przeglądać tylko obiekty 
najbardziej "podejrzane") oraz możliwość rozpatrywania funkcji 
celu bez reprezentantów skupień. Zasadniczymi wadami tych 
algorytmów są: nikła wartość teoretyczna oraz niska efektywność. 
Ich zastosowanie wydaje się ograniczone do sprawdzania i 
poprawiania wyników końcowych lub kolejnych iteracji innych 
algorytmów.

2.9.3. Metody odwołujące się do programowania matematycznego
Powstanie tej grupy metod wiąże się z chęcią spełnienia dwóch 

postulatów: globalnej porównywalności, a więc uwolnienia się od 
monotoniczności, jak np. w (2.69), oraz możliwości efektywnego 
szukania optimum w ramach uzyskanej porównywalności.

(CP1) Programowanie dynamiczne. Pierwsza, jak się wydaje, 
praca, w której formułując pewną funkcję celu odpowiadającą 
zadaniu (1.1) zaproponowano jednocześnie, jako sposób 
rozwiązywania - programowanie dynamiczne, została opublikowana 
przez Fishera w r.1958 (por. [192]). Algorytm Fishera 
przeznaczony jest jednak do danych - obiektów - liniowo
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uporządkowanych, tak, że zadanie (1.1) sprowadza się do podziału 
ciągu indeksów {i}^ na spójne podciągi, co oznacza, że jest 
możliwe w sumie tylko 2n podziałów. Zaznaczmy, że algorytm 
Fishera jest tutaj przytoczony głównie ze względu na użytą 
metodę, natomiast zagadnienia związane z obiektami 
uporządkowanymi lub ich porządkowaniem poruszone są nieco dalej w 
tym rozdziale. Przytoczymy, dla ilustracji, ogólną zależność 
programowania dynamicznego właściwą dla tęgo rodzaju zadania:

Q°pt(N',p) = max {q(N' ,N" )+Q°pt(N'-l,p-l)} (2.70) 
pe{l,...,W'}

gdzie p jest krotnością podziału, N' jest liczbą kolejnych 
obiektów uwzględnianych w danym kroku algorytmu, Q(N',P) jest 
wartością funkcji celu opisanej na N' pierwszych obiektach 
podzielonych na p skupień, a g(N',N" ) jest wartością funkcji 
celu przywiązaną do obiektu N' -ego jeśli obiekt ten należy do 
skupienia rozpoczynającego się odtf".

Należy zauważyć, że Ń'' jest jednoznacznie wyznaczone przez 
uprzednio określone Qopt(N'-1 ,p) .

Jednak za właściwy początek prac nad algorytmami programowania 
dynamicznego analizy skupień uważa się artykuł Jensena, [217], z 
1969r. Podobnie jak publikacja Fischera, również [217] odwołuje 
się do konkretnej postaci funkcji Q(.,.), g( ., . ) , co umożliwia 
dokonanie pewnych uproszczeń w zależności odpowiadającej (2.70). 
Mimo tych uproszczeń metoda Jensena nie może być stosowana dla 
dużych zadań ze względu na konieczność rozpatrywania zbyt dużej 
ilości podziałów. Ta istotna wada metody programowania 
dynamicznego zahamowała prace w tym kierunku. Wyjątkiem jest 
tutaj publikacja [20], w której rozważa się możliwe uproszczenia 
dla szerokiej klasy funkcji celu, przeformułowując odpowiednio 
algorytmy Jensena i Fishera. Przedstawione w [20] własności nie 
pozwalają jednak na istotne rozszerzenie możliwości tych 
algorytmów. Nie przytaczamy tutaj postaci funkcji celu używanych 
w poszczególnych metodach, ponieważ mają one wyłącznie wpływ na 
szczegóły algorytmiczne, a nie na zasadę działania metody.

(CP2) Programowanie matematyczne. Równolegle rozwijał się 
inny, znacznie szerszy nurt prac nad metodami analizy skupień 
posługującymi się jawnymi funkcjami celu, a mianowicie nad

66



zadaniami programowania matematycznego. Dobry skrót zasadniczych 
zagadnień występujących tutaj podany został w [245]. W niniejszym 
krótkim punkcie przedstawimy jedynie kilka używanych funkcji celu 
i zadań programowania z bardzo ograniczonym komentarzem. Najpierw 

kilka innychprzytoczymy zadania za pracą [245], a następnie
jeszcze sformułowań nie przedstawionych w tej pracy.

Pierwsze zadanie przytoczone w [245] ma postać
n-1 n m-1 m

max { £ £ d' + £ £ d''}
1J k=l l=k+l0(1) i=l J=i+1

(2.71a)

gdzie
m Tl

d$,-= E s(xik,xfv), d'' =? £ s (x., ,x.,) kl v ik' il'_ i=1
przy czym s(.,.) jest zdefiniowane według (2.2), 
uporządkowaniami (permutacjami) obiektów i ze 
Rozwiązanie tego zadania nie jest wprost powiązane

1] k=l
zaś 0(1) są 
zbioru I. 

z (1.1), ale
ze związanym z nim blisko zadaniem porządkowania według 
bliskości. Literatura odnosząca się do algorytmów rozwiązywania 
zadania (2.71) podana jest w [245].

Należy zauważyć, że na styku porządków i podziałów powstaje 
zadanie, które można sformułować następująco:
mając dane jak w zadaniu (1.1) określić uporządkowanie obiektów
iei, tj . 0(i) ={i?, . . . ,i°}, gdzie i°. jest indeksem iel kolejnegoJ- n j q
J-tego obiektu według uporządkowania 0 (zaś j (i) jest rangą 
obiektu i-tego w uporządkowaniu O), tak, by | j°(i)-j°(i') | jak 
najlepiej odzwierciedlały ^i' lub SH' ' a następnie, na 
podstawie tak otrzymanego O(i) i przekształcenia d(.,.) lub 
s(.,.) - wyznaczyć P jak w zadaniu (1.1).

Do drugiej części tego zadania stosują się omawiane metody 
analizy skupień i dlatego skincentrujemy się na otrzymywaniu 0(1) 
i zmodyfikowanych lub tj. na ^pierwszej części zadania.

Praca Czekanowskiego [92], często wymieniana jako początek 
metod analizy skupień, jest w istocie właśnie prostym sposobem 
rozwiązania pierwszej części powyższego zadania. Postępowanie 
zaproponowane przez Czekanowskiego, polegające na przekształceniu 
kwadratowej macierzy F^ przez takie permutacje macierzy i kolumn,
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by największe wartości skupić możliwie blisko przekątnej, 
było rozwijane później i modyfikowane (wykazano np., dla pewnych 
warunków, równoważność tego postępowania z taksonomią wrocławską
TG1) .

Jak widać z (2.71) zadanie takie może być sformalizowane w
postaci zadania programowania matematycznego. Praca [235] jest 
także poświęcona temu zagadnieniu. Jednakże wspomniane prace, 
jakkolwiek ustalają O"fj) na podstawie Z, to wymagają jednak 
dodatkowych, operacji, nie zawsze jednoznacznie określonych, do
otrzymywania zmodyfikowanych d.. ^ii' ' Metodą, która
dostarcza wprost tej informacji jest metoda Orline, opracowana 
przez Z.Piaseckiego [34,364], polegająca, w skrócie, na 
rzutowaniu zbioru X na prostą. Funkcja celp. zatem ma postać:

n-1 n „
2=1 j=i+l

(ly .-y - I - d. .) ' J i J 7 i r -> mm 
Y

(2.71b)

gdzie y±, Yj są szukanymi skalarnymi wartościami współrzędnych
obiektów i,jsl. Minimalizacja jednak 
pomocy procedury heurystycznej, 
przestawieniach dwóch obiektów sąsiadujących 
otrzymanym uporządkowaniu.

Następne zadanie przytoczone w [245] ma postać 
n n

min { Z Z d. .y. .}
PeE i=l j=l 1J 1J

jest przeprowadzana przy 
opartej na kolejnych 

w poprzednio

(2.72)

przy ograniczeniach
n

VieJ

Z 711 = P 
j=l JJ

y • --Y • ■ t 

yi.e{Qrl} Vi,jel

jest rozwiązywane względem zmiennych y 
w ten sposób, że

(2.72a)

(2.72b)

(2.72c)
(2.72d)

określających podział
y. .=1 
ij

kiedy obiekt i należy do skupienia 
-‘-jodpowiadającego indeksowi obiektu j, zaś y^.^.=0 w przeciwnym 

przypadku. Dla powyższego sformułowania, podanego po raz pierwszy 
przez Vinoda, a następnie przez Rao, Mulvey i Crowder [318]

■x'
n

^7
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podali algorytm optymalizacji oparty na relaksacji lagranżianu 
tego zadania. Mulvey i Crowder wskazują zarazem, że zadanie 
(2.72) jest szczególnym przypadkiem zadania p-mediany i zadania 
lokalizacji i że można do jego rozwiązywania stosować algorytmy 
opracowane dla tych zadań. Mulvey [319,317] stosował 
zaproponowaną przez siebie metodę do zagadnień rzeczywistych o 
znacznych rozmiarach, wykraczających poza funkcję poznawczą, przy 
czym rozwiązywane zadania były faktycznie zmniejszane przez 
odpowiednią wstępną obróbkę danych. Dalsze usprawnienie algorytmu 
Mulveya i Crowdera zostało zaproponowane w [245].

W tej samej pracy podano też inne jeszcze sformułowanie 
zadania analizy skupień, a mianowicie

p n-1 n
min 7 ? ?
P&E g=l 1=1 j=i+l P - J

przy ograniczeniach 
P

d. .y. y .

Vi<7 = 
g=l y

VieJ

n

(2.73)

(2.73a)

Ty. = n 
i = l

Vge{l,...,p}=K (2.73b)

yige{°'1} V(i ,g)e!xK. (2.73c)
w którym y..^=l wskazuje przynależność obiektu i-tego do skupienia 
g-tego, zaś y_£g=0 ~ sytuację przeciwną, natomiast są
(założonymi) licznościami skupień. Zadanie (2.73) może być: 
przybliżone przez liniowe zadanie transportowe i rozwiązywane 
algorytmami przeznaczonymi dla tego zadania.

Łatwo zauważyć, że przedstawione tutaj sformułowania (2.71), 
(2.72) i (2.73) nie gwarantują rozwiązywania w pełni zadania 
(1.1). I tak, sformułowania (2.71a,b) prowadzą do uporządkowania 
obiektów, sformułowanie (2.72) - do podziału o określonej z góry 
krotności podziału p, zaś (2.73) - do podziału o określonej z
góry krotności p i liczności poszczególnych skupień n 
g=l,...,p. Jednocześnie, rozwiązywanie odpowiednich 
programowania napotyka na istotne trudności obliczeniowe. Stąd 
poszukiwania, z jednej strony, sformułowań, które prowadziłyby do 
lepszego odzwierciedlenia zadania'(1.1), a z drugiej - prostych i

<7zadań
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efektywnych algorytmów rozwiązywania wynikających z tych 
konkretnych form zadań, najczęściej przybierających postać zadań 
programowania matematycznego. W niniejszym punkcie przedstawimy 
jeszcze dwie propozycje sformułowania zadania analizy skupień w 
sposób prowadzący do zadań programowania, chociaż do zagadnienia 
tego powrócimy jeszcze w pp.2.9.5. i 2.9.6., gdzie przedstawione 
zostaną dwie interesujące propozycje funkcji celu oraz 
ogólniejsze prace dotyczące sposobów konstrukcji funkcji celu.

Dość popularne sformułowania odwołujące się do idei sumy 
kwadratów błędów - patrz np. metoda Warda AH7 - używające na ogół 
na poziomie . odległości euklidesowej, zaś na poziomie D - 
wariancji, por. także [426,427], są dobrze reprezentowane przez 
pracę Gordona i Hendersona [176], w której zaproponowano 
jednocześnie odpowiedni iteracyjny algorytm minimalizacji.

Jako ostatnie przedstawimy sformułowanie zadania Marcotorchino 
i Michauda [287,288,281,283,284]. Ma ono postać

min (2.74)
J XJ 

i<j
przy ograniczeniach

(2.74a)
(2.74b)

Ograniczenie (2.74a) narzuca tranzytywność na rozwiązanie zadania
(2.74) , tj. własność odpowiadającą podziałom. W rozwiązaniu tym 
y^j=l wtedy gdy obiekty i oraz j należą do tego samego A^f zaś 
y^j=0, gdy obiekty i oraz j należą do różnych A^. Zauważmy, że
(2.74) jest zadaniem programowania całkowitoliczbowego 
implikującym prawidłowe rozwiązanie zadania (1.1), tj . bez 
określania z góry krotności p, liczności skupień n itp., zaś 
funkcja celu zadania (2.74) nie jest monotoniezna w p. Dodatkowo, 
istotnym uproszczeniem jest fakt, że ograniczenie (2.74b) może 
być w praktyce zastąpione przez

j€[0,l] Vi,jel (2.74b')
co powoduje, że całe zadanie może być traktowane jak standardowe 
zadanie ciągłego PL i rozwiązywane znanymi, efektywnymi 
algorytmami.

PeEp i,jel

y . .+y -y .7 s 1 ■*ij Jjk-J:ik Vi r j ,kel 
Vi,jel
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W istocie, wydaje się, że sformułowanie (2.74) jest jedynym 
jak dotąd gwarantującym rozwiązanie zadania (1.1) przy bardzo 
ogólnych założeniach. Jego główną wadą są trudności z 
rozwiązywaniem zadań PL o bardzo dużych rozmiarach. Liczba 
ograniczeń (2.74a) mianowicie równa jest ^n(n-l)(n-2), co 
oznacza, że dla n=50, a więc już dla dość małego zadania, mamy 
19600 ograniczeń (2.74a). Autorzy metody wybrnęli z tych 
trudności przez zastosowanie uproszczeń algorytmicznych 
(każdorazowe uwzględnianie tylko części ograniczeń) i dokonywanie 
obliczeń na dużych, szybkich komputerach.

2.9.4. Metody zbiorów rozmytych z funkcją celu

wprowadzenia możliwości 
stopniem przynależności 
ograniczeń na a±q' nP'

Uzasadnieniem opracowania metod analizy skupień z
wykorzystaniem aparatu teorii zbiorów rozmytych jest częste
poczucie niepewności co do właściwości przydziału danego obiektu
x^ do konkretnych skupień A^ tworzących podział P. Stąd pomysł

przynależności x± do różnych A ze
e[0,l], z zachowaniem odpowiednich

: £a. =1, Ya• - 1 itp. Istniejącymi
g i 1(^

metodami, dopuszczającymi przynależność x^ do różnych skupień bez 
=1 dla więcej nizuwzględnienia rozmytości, a więc jakby a

jednego q, nie będziemy się tutaj zajmowali, ponieważ w istocie 
są one tylko wariantami, najczęściej uproszczeniami, metod już 
uprzednio przedstawianych. Zauważmy, że istnieje pewne 
podobieństwo między sformułowaniem zadania analizy skupień z 
uwzględnieniem rozmytości skupień, a zadaniem rozdziału 
(mieszaniny) funkcji gęstości rozkładu prawdopodobieństwa. 
Podobnie mianowicie jak obiekty x^ mogą należeć do A^ z różnymi 
stopniami przynależności ta^ też wartości x^ mogą być 
realizacjami różnych zmiennych losowych X , których funkcje 
gęstości przyjmują w tych punktach wartości f (xp . Spotyka się 
zatem prace, w których metody zbiorów rozmytych używane są do 
estymacji cząstkowych funkcji gęstości f (x)•

Najobszerniejszą, i chyba jak dotąd najistotniejszą pracą, 
jaka się w tej dziedzinie ukazała, jest monografia [33]. Zawiera 
ona podstawy teoretyczne, przegląd najważniejszych algorytmów i
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przykłady zastosowań metod analizy skupień z funkcją celu, 
stosujących elementy teorii zbiorów rozmytych. W literaturze 
polskiej prac z tego zakresu, poza np. [212] K.Jajugi i pracami 
S.Wierzchonia, jest niewiele. Kilka metod z omawianej grupy 
przytoczymy w niniejszym punkcie.

(CR1) Metoda Ruspiniecro [33,394,395] jest najstarszą w tej 
grupie, została po• raz pierwszy zaprezentowana w 1969r., a 
następnie rozwinięta w kolejnych publikacjach tego autora. 
Najefektywniejszą funkcją celu wśród zaproponowanych przez 
Ruspiniego wydaje się

d(Pa) = Z Z (( Z r <,«.-« )2 - d2.)2 ■. min (2.75)
p a i=l j=l qr=l iq J<? p zeP <=E a pa

gdzie P P = {a . }q i/; * 
a iqfisl 'jest podziałem rozmytym, 

jest
■ ai<?S[0,l],

krotności p. Dlazbiorem podziałów rozmytych o 
Cp(Pa) opracowano specjalizowany algorytm 

iteracyjny, przedstawiony w [33] (jego ogólna zasada jest również

zas Epa
minimalizacji

podana w [212]). 
,0

Algorytm ten startuje od zadanegopewnego
podziału i następnie iteracyjnie minimalizuje Cp(Pa)i przy 
czym kryterium stopu jest podobieństwo podziałów otrzymanych w 
dwóch kolejnych iteracjach, tj. P^ i P^ > mierzone normą różnicy

macierzy {cc. }Z=PZ 
1 iq1 a

, .t+1 „t+1{a . } =P 1 iqf Zwróćmy uwagę na to, że,

a

podobnie jak w (innych) metodach centrowania i reallokacji, 
zakłada się z góry krotność podziału p i podział startowy, który 
w znacznej mierze determinuje otrzymane rozwiązanie. Specyficzna 
postać funkcji celu (2.75) powoduje, że zależność od P^ jest 
szczególnie istotna.

(CR2) Inną wersją tej metody jest zaproponowana przez 
Ruspiniego [395] a następnie rozwinięta m.in. przez Liberta i 
Roubensa [270,383,384] metoda oparta na funkcji celu o postaci 

n
(2.76)

n p i t
C" (P ) = y y £ f (a. )g (a. )d. . 
p “ i=i j=i q=i q iqq j<r ij

♦ mm 
Pa Pa

która w szczególnych przypadkach może być minimalizowana 
iteracyjnie przez rozwiązywanie odpowiednich zadań programowania 
matematycznego, np. kwadratowego, [211,212], jeśli (2.76)
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przybiera postać
,22 _ , =n

i = l
(P )

J=1 g=l J<T ij
mm

P e£i a P
(2.76a)

n
Z

p
z (a . ) v iqJ

2 2

a
(CR3) Metoda p-średnich z. rozmytościa [31,32,33,211] jest, w 

różnych wariantach, najbardziej popularną z metod należących do 
omawianej grupy. Funkcję celu tej metody można przedstawić w 
ogólnej postaci, analogicznej do (2.65),

C_(Py ) = Z Z (<Xicy fhdip) 
P a g=l ieA iq q iq

* q
» mm
Pv zE X Pv a. X

(2.77)

cc
w której zamiast y. e{0,l} występują a. e[0,l] w potędze 3, 
najczęściej 3=1. Właśnie z powodu tej różnicy algorytmy stosowane 
w metodzie p-średnich z rozmytością są odmienne niż w metodzie 
standardowej. Są to przede wszystkim iteracyjne algorytmy 
minimalizacji funkcji, por. np. [31], jakkolwiek są także i 
algorytmy, które dla konkretnych sformułowań (2.77), a więc np. 
dla 3=1 i dla tożsamościowej f ( .) , wykonują kroki iteracyjne 
podobne do algorytmu bez rozmytości na podstawie zależności 
otrzymanych z warunku zerowania się gradientu, [211,270].

Podobnie jak i w punktowych (w odróżnieniu od rozmytych) 
algorytmach p-średnich z jednej strony i w rozmytych algorytmach 
CR1 i CR2 z drugiej, kryterium stopu odwołuje się do różnicy 
przydziałów w dwóch kolejnych krokach.

Intuicyjnie pociągające własności metody rozmytych p-średnich 
powodują dość dużą liczbę zastosowań, np. [31,183].

W pracy [33] podano jeszcze kilka szczególnych wariantów metod 
CR1, CR2 i CR3, niektóre o znacznym stopniu skomplikowania. 
Wszystkie te metody jednak, niezależnie od zalet, takich jak 
możliwość odzwierciedlania sytuacji wątpliwych (np. 
ekwidystantności), często - ułatwiona interpretacja wyników, czy 
powiązania z metodami rozdziału funkcji gęstości 

wady: po pierwsze
(ewentualnie zbioru

prawdopodobieństwa, mają zasadnicze dwie wady: po pierwsze
zależność od podziału wyjściowego Pu

-0 a reprezentantów X ) i ograniczenie porównywalności do E , a po K Po
drugie - dość wysoki nakład obliczeń, na ogół powyżej O(n ) .
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Najczęściej dobrym P& jest pewien podział punktowy, przy czym 
istnieją podziały, których dla konkretnych metod należy unikać, 
ponieważ wiadomo, że są bliskie osiąganym łatwo rozwiązaniom 
lokalnym o charakterze trywialnym, albo skrajnie niezgodnym z 
faktycznym charakterem danych (to ostatnie’ dotyczy zwłaszcza 
funkcji celu (2.75)).

2.9.5. Inne propozycje funkcji celu —
Równolegle do prac mieszczących się w zarysowanych uprzednio 

nurtach prowadzone były badania zmierzające do skonstruowania 
funkcji celu implikującej możliwość otrzymania podziału 
optymalnego w całej Ep. Z przedstawionych dotąd, tylko 
sformułowanie (2.74) spełnia ten warunek. Zaproponowano w istoćię 
znacznie więcej funkcji celu implikujących optymalność globalną w 
EI
by można było je w praktyce rozwiązywać.
ip, jednak prowadziły one na ogół do zadań zbyt skomplikowanych,

(CII) Metoda Stanfela 
funkcją celu o postaci

[444,445] posługuje się wyjściową

P
Z Z Z g=l ieA jeA

Q (P)~-----2----

d. . 
ij

P-1
Z

£ card^. (card^l -1) 
g=l q q

z Z d. .g=l g=q'+l ieAq jeAq,1J 
p=l p
7 ? cardM card2 ,

g=l g/=g+l q q

-» min (2.78) 
Pe£L,

- r

P
Z

w której r jest z góry założonym współczynnikiem (i może być
uważany za parametr metody), re[0,l]. Łatwo zauważyć, że funkcja
celu z (2.78) istotnie gwarantuje porównywalność w całeji PStanfel rozważa możliwość optymalizacji Q (P) z (2.78) przy 
pomocy metod programowania matematycznego, a ponieważ zajmuje się 
dość specyficznym zagadnieniem praktycznym (podział struktury 
systemu informacyjnego o. charakterze drzewa) w którym d^ . mają 
własności ultrametryki, a ponadto dokonuje jeszcze dalszych 
uproszczeń (przez ograniczenie rozmiarów skupień), więc otrzymuje 
postać zadania, do której można efektywnie stosować algorytm 
programowania dynamicznego, lub, dla nieco innej wersji, 
iteracyjny algorytm z wykorzystaniem lagranżianu. Zabiegi takie 
są niezbędne za względu na formę Q1(R), nie pozwalającą na
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zastosowanie wprost żadnych efektywnych algorytmów.
Skoro jednak możliwe jest formułowanie funkcji celu 

implikujących globalnie optymalne podziały, to należy szukać 
takich, które umożliwią łatwiejszą optymalizację.

(CI2) Metoda Stachowiaka i Stańczaka, przedstawiona w pracy 
[439] i rozwinięta w [440]. Metoda ta posługuje się funkcją celu, 
która faktycznie jest bardzo zbliżona do (2.78), a mianowicie

Q2(P) p-1
p(p-i)^l q' =g+l g=l

E
ieA

d. . 
ij

♦ max (2.79) 
PzE„

P
E E

ieA
£ i

2W pracach [439,440] dowodzi się szeregu własności funkcji Q (P)
odnoszących się do różnych sposobów dzielenia zbioru I na
podzbiory. Na podstawie tych własności zaproponowano dość
skomplikowany heurystyczny algorytm suboptymalizujący sposób
otrzymania kolejnego rozwiązania. Podana ocena pracochłonności 

2tego algorytmu, O(n ), jakkolwiek dość optymistyczna przez to, że 
dotyczy raczej przypadku średniego, a nie najgorszego, jest 
obiecująca. Żałować należy, że prace nad algorytmem nie były 
przez jego autorów kontynuowane.

Jak widać, obie przytoczone metody rzeczywiście pozwalają na 
pełną porównywalność w E?, ale obie napotykają na trudności 
obliczeniowe, które nie tylko zmuszają do odstąpienia od pełnej 
optymalizacji, lecz i nie pozwalają na dokładną ocenę stopnia 
tego odstępstwa.

2.9.6. Prace o charakterze uogólnień
Przedstawimy obecnie krótki przegląd prac, częściowo mających 

już znaczenie historyczne, których celem było najpierw 
skonstruowanie w sposób ogólny funkcji celu implikującej globalne 
rozwiązanie zadania (1.1), a więc funkcji celu o własnościach 
zbliżonych do (2.74), (2.78) czy (2.79), a następnie stworzenie
szerszych ram teoretycznych dla metod z funkcją celu. Omówienie 
prac z pierwszej dziedziny można znaleźć- w artykule autora 
niniejszej rozprawy [353].

(CO1) Za pracę o podstawowym znaczeniu uważa się artykuł 
Regniera [377], z 1965r., w którym postuluje się poszukiwanie
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tzw. podziału centralnego. Analizuje się tam przestrzeń podziałów 
Ep w postaci zbioru wierzchołków kostki wielowymiarowej opisanych 
liczbami y^.^.e{0,l}', gdzie y^_.=l jeśli i oraz j należą do tego 
samego skupienia, zaś y^ .=0 w przeciwnym przypadku, lub
odwrotnie. Gdy zatem d. .u J

■J .
lub s

ij
są normalizowane, przez

podzielenie przez d311^ lub smax, to wynikające stąd j=lz 
lub {sij}j=lz Punktami leżącymi w Rnxn w obrębie kostki 

zawierającej Ep. W ramach tego modelu zadanie analizy skupień
polegałoby na znalezieniu tego wierzchołka z 

n n n..T_ ,2 , n n
Ep, który jest

położony najbliżej luk ^sij^i=± j=i* Ten wierzchołek
właśnie byłby poszukiwanym podziałem centralnym. Łatwo zauważyć, 
że taki prosty model zadania analizy skupień pojawił się już, 
implicite, wśród omawianych metod posługujących się funkcją celu, 
por. np. (2.72) czy (2.74). Regnier jednak dla tego modelu 
formułuje także bardzo prostą, najprostszą chyba z możliwych,' 
funkcję celu, którą można po przekształceniu przedstawić w 
postaci

3 p
Q(P) = E

g=l i, j^A
E (s.. - 0.5)uj max

PeE„
(2.80)

lub, równoważnie,
P-1Q4(P)=E E (s. .-0.5) - E 

g=l i,jzAq J E E E (s. .-0.5) max (2.81) 
g=l g/=g+l izAq jzAq 1Jl PeEp

przy czym postać (2.81) wykazuje już znaczne podobieństwo do
przedstawionych uprzednio (2.78) i (2.79). Zwrócić należy uwagę
przede wszystkim na prostotę postaci (2.80), która zarazem 3zapewnia globalną optymalność arg max Q (P) w sensie cardP=p i 
składu Aq. Regnier analizuje własności Q3(P) we wprowadzonej 
przez siebie postaci Ep, jednak zaproponowane przez niego sposoby 
maksymalizacji (2.80) (a zatem także i (2.81)) są nieefektywne 
(przybliżenie przez zadanie PL i algorytm wymian), zwłaszcza dla 
większych rozmiarów zadań.

(C02) Niezależnie, jak się wydaje, od Regniera, dwaj autorzy, 
Fortier i Solomon, zaprezentowali w r.1966, [158], analogiczną
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funkcję celu, którą można przedstawić jako

Q (P)= Z Z - Z Z Z Z
g=l i,jeAq J <7=1 <7'=7+l jeAq, J

-» min (2.82) 
PeEt

Jakkolwiek 
(parametru

wprowadzenie potencjalnie zmiennego 
metody) daje, jak to

wykorzystuj ą. 
identyczny z 
zadowalające

współczynnika r 
dalej zobaczymy, szerokie 

możliwości algorytmiczne, Fortier i Solomon tych możliwości nie 
Analizują jedynie przypadek r=0.5, a więc 

(2.81), a zaproponowany algorytm wymian może dać 
rezultaty tylko dla małych zadań, takich jak

rozpatrywane w artykule [158], tj. np. n=19 . (Fortier i Solomon 
zaproponowali inną jeszcze, ilorazową funkcję celu, praktycznie 
identyczną z (2.78), ale jej skomplikowana postać nie pozwoliła 
na zaproponowanie efektywnego algorytmu.)

(C03) W następnym, 1967 roku Rubin ogłosił obszerny artykuł 
[393], zawierający postulaty co do własności metod analizy 
skupień i zaproponował funkcję celu, której jedna z postaci może 
być przekształcona do

P
(Itr) Z6 1 H Qb(P)=H(r Z Z 

J g=l ieA
s. . 
ij

Zg=l ieAg jeAq*
gdzie A *g*(i)

g q

jest tym skupieniem, dla którego

■J'
(i)

* max (2.83) 
PeE„

Z s. .)

£ s. . = max X s. . -(2.84)
JsV(i) <5l“V JeA<!

Skomplikowanie tej funkcji celu spowodowało jednak, że Rubin nie 
podał żadnego konkretnego algorytmu, jakkolwiek analizował, dość 
zresztą pobieżnie, efekty zmieniania wartości r w przedziale 
[0,1].

(CO4) W przeglądowej pracy z 1970r. [131] Ducimetiere podaje,
opierając się głównie na artykule Rubina, funkcję celu o postaci:

7 P -
Q (P)= Z Z (s.. - r) -> max (2.85)

g=l i,i*AqJ PeEp

faktycznie identyczną z zaproponowaną przez Regniera. Jest jednak
bardzo istotne, że Ducimetiere wspomina o możliwości 7skonstruowania dla Q (P) (suboptymalizującego) algorytmu 
agregacji hierarchicznej dla malejącego od 1 do 0 współczynnika
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r. Algorytm taki byłby identyczny z algorytmem średniej 
skupieniowej AH5. Byłoby.to znaczącym krokiem naprzód w rozwoju 
metod analizy skupień. Ducimetiere jednak ogranicza się tylko do 
wspomnianej werbalnej wzmianki. 7W dalszym ciągu pracy [131] stwierdzono, że funkcja celu Q (P) 
może być stosowana również w sytuacjach, gdy jesteśmy w stanie 
jedynie stwierdzić, czy i,j,k,lel, por. (2.29) i 
odpowiedni tekst, i że dla tak przeformułowane j funkcji celu 
istnieją już postacie uprzednio proponowane przez de la Vega i 
Lermana.

(C05) W r.1977 de Falguerolles opublikował pracę [142], w 
której częściowo podsumował osiągnięte uprzednio' wyniki (nie 
powołując się, co prawda, na Fortiera i Solomona) prac w 
nakreślonym kierunku, a także sformułował funkcję celu o postaci

fi P
Q (P)=r £ min (2.86)ł

p

Z s + (1-r) Z 
g=l i,jeA„ J z Z Z <*• • 

g=l gz=g+l i^A jęA , P^ESz Si
przy czym Sj-j=l-ćkj. De Falguerolles analizuje dokładnie 
własności Q^(P), podając także różne jej postacie alternatywne, 
jednak w zakresie algorytmów nie idzie nawet tak daleko jak 
Ducimetiere, posługując się algorytmem wymian Regniera C01, lub 
algorytmem skupień dynamicznych Didaya CA6.

(C06) Zwieńczeniem omawianego nurtu badań wydaje się omawiana
już praca Marcotorchino 
zawierająca nie tylko
identycznej 
optymalnego .

z (2.86),

i Michauda z r.1979 [287] por. (2.74),
sformułowanie funkcji celu, zresztą 

ale i sposób osiągnięcia rozwiązania
W jednej z późniejszych prac [283] Marcotorchino, a

następnie współpracownik obu autorów metody, Chah [68,69,70] 
zajęli się wykazywaniem powiązań funkcji celu (2.74)-(2.86) z 
innymi funkcjami celu analizy skupień oraz niektórymi, wcześniej 
używanymi, statystykami.

(CO7) W związku ze stanem zaawansowania prac nad metodami 
implikującymi optymalizację oraz rozwojem i uogólnieniem innych 
metod, przede wszystkim z grupy metod centrowania i reallokacji, 
w latach osiemdziesiątych pojawiły się prace dające szersze 
podstawy teoretyczne do konstrukcji i oceny metod analizy skupień 
z funkcją celu. Z tego nurtu prac zaanonsujemy jednak tylko
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niektóre, ponieważ nie mają one charakteru konstruktywnego, tj . 
nie przedstawiają warunków zmierzających do sformułowania 
odpowiednich metod czy algorytmów, ale ograniczają się do analiz 
własności obejmujących mniej lub bardziej obszerne grupy metod, a 
w dodatku uwzględnione przez nie grupy metod nie zawierają 
przedstawionych uprzednio (CO1-CO6) metod odwołujących się do 
funkcji celu implikujących podziały globalnie optymalne.

Prace Windhama [478,479,480], a także wcześniejsza praca 
Marriotta [290] i oparte na nich publikacje Bryanta [50,51,52] 
odwołują się w dużej mierze do analogii statystycznych, 
dostarczając ciekawych, ale dość słabych warunków na postacie 
funkcji celu. Dalszy rozwój prac w tym kierunku jest utrudniony 
przez konieczność uwzględniania coraz dokładniejszych i zarazem 
coraz bardziej skomplikowanych postaci funkcji celu i warunków na 
nie.

Ciekawą koncepcję reprezentacji niektórych metod analizy 
skupień, ich realizacji i analizy opracowała grupa pracowników 
uniwersytetu w Dorpacie (Tartu, Estonia) [1]. Posługując się 
pojęciami dotyczącymi tzw. układów monotonicznych otrzymali oni 
uogólniony opis pewnych znanych algorytmów.

/
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3. NOWA METODA ANALIZY SKUPIEŃ

3.1. Cechy nowej metody

Metoda analizy skupień, przedstawiona w rozprawie wyróżnia się 
następującymi 4 cechami:
1. funkcja celu pozwalająca na porównywanie wszystkich możliwych 
podziałów;
2. efektywny algorytm optymalizacji funkcji celu;
3. możliwość wyboru różnych definicji odległości i bliskości 
między obiektami i skupieniami oraz wewnątrz skupień;
4. prostota operacji i interpretacji.

Metody niehierarchiczne podziałowe, metody funkcji gęstości 
oraz metody zbiorów rozmytych, jako posługujące się znaczną 
liczbą arbitralnie dobieranych parametrów nie mają cechy 4, 
natomiast wyróżnia się nią szczególnie metoda Marcotorchino - 
Michauda.

Cechy 2,3,4 charakteryzują algorytmy agregacji hierarchicznej 
według wzoru LW (2.38), nie mające jednak cechy 1. Z drugiej 
strony metody posługujące się funkcjami celu posiadają cechę 1 
(Marcotorchino-Michauda CP2 (2.74), Stanfela CII, i Stachowiaka - 
Stańczaka Cl2),przy jednoczesnym braku cechy 2.

Poza podanymi już ogólnymi cechami metody 
wspomnieć o dwóch wymaganiach szczegółowych.

Pierwszym z nich jest zestaw własności
interpretacyjnych, które powinna mieć metoda analizy skupień. 
Własności te były kilkakrotnie formułowane, np. w pracach 
[2d6,393 ] . Ponieważ nie są one konstruktywne, więc przytoczymy 
tutaj tylko kilka podstawowych i pokrótce je skomentujemy.

Przy formułowaniu własności techniczno-interpretacyjnych 
zakłada się, że dla danego zbioru I wyznaczone są odległości 
i bliskości s. , oraz, że istnieje parametr metody r,

należy jeszcze

techniczno

s . . or ijodpowiadający różnym generowanym przez nią podziałom.
Własność minimalnej bliskości. Jeśli .>0 Vi,jel, to istnieje

taka wartość parametru metody r(smin), że dla r<r(smin) metoda *wyznacza P (r)={I}.
Własność minimalnej odlecrłości. Jeśli d. ->0 

J-J
Vi,jel, to
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istnieje taka wartość r(dm'Ln), że dla r>r(dmin) metoda wyznacza
P*(r)=I.

Własność równych odległości. Jeśli s,=s Virjel, to istnieje 
zaś

s..=s Vi,je_Z

taka wartość r(s), że dla r<r(s) metoda wyznacza P (r)={I}r
— ic —dla r>r(s) metoda wyznacza P (r)=I, natomiast dla r=r(s) metoda 

nie daje podstaw do wyboru podziału.
Własność struktury doskonałej. Jeśli zbiór I może

podzielony na podzbiory A taki sposób, że każde s^j dla
być
i,j
dlanależących do tych samych A jest większe od wszystkich s^j 

irj należących do różnych A , to istnieje taka wartość parametru 
metody r, spełniająca nierówność

max r(s. .) < r < min r(s. .) (3.1)
i,j:g(i)*g(j) 13 i , 1J

gdzie g(i) jest indeksem skupienia zawierającego obiekt i, że dla 
niej najlepszym skupieniem według metody jest właśnie P (r) =-{ .

Drugie z wymagań szczegółowych dotyczy kształtu skupień. 
Różnice między metodami są pod tym względem znaczne. Przykładem 
mogą służyć algorytmy najbliższego i najdalszego sąsiedztwa (AH1 
i AH2) , które w trakcie procedury generują, szczególnie w jej 
środkowym etapie, t j. po wstępnym połączeniu najbliższych sobie 
par obiektów, skupienia o zupełnie odmiennym charakterze - 
algorytm najbliższego sąsiedztwa tworzy łatwo rozległe i długie 
łańcuchy o krawędziach będących najkrótszymi odległościami 
pomiędzy obiektami będącymi wierzchołkami łańcucha, przy czym 
średnice tak utworzonych skupień dość szybko stają się duże, 
nawet porównywalne z <^aaX'r na tym samym etapie natomiast algorytm 
najdalszego sąsiedztwa tworzy na ogół więcej mniejszych, bardziej 
wewnętrznie zwartych skupień. Jednocześnie niektóre metody są 
explicite nastawione na otrzymywanie skupień o określonym 
kształcie, np. kul, jak w metodach PN6. W niektórych pracach, np. 
[1.30] sygnalizuje się zagadnienie kształtu skupień jako powiązane 
z kryterium wyboru Piz własnościami różnych metod. Nie wychodzą 
one jednak poza werbalne omówienie obu tych związków. Funkcje 
celu metod Marcotorchino - Michauda, Stanfela czy 
Stachowiaka-Stańczaka oparte są na dość oczywistych rozważaniach 
odnoszących się do poziomu odległości obiektów, jednak 
prezentacja implikowanych przez nie podziałów optymalnych może
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niekiedy budzić wątpliwości. W niektórych zastosowaniach kwestia 
odpowiedniości metody i kształtu skupień przez nią generowanych 
ma bardzo duże znaczenie i dlatego prace w tym kierunku, zarówno 
analityczne, jak i syntetyczne, powinny być prowadzone w szerszym 
zakresie. Przypomnijmy, że obok metod agregacji hierarchicznej 
znaczną różnorodność i elastyczność w tym zakresie umożliwiają 
metody centrowania i reallokacji, np. CA6) .

Opracowana metoda analizy skupień spełnią wymaganie dotyczące 
kształtu przez możliwość uwzględnienia w niej różnych definicji 
odległości i bliskości (cecha 3)..

3.2. Ogólna postać funkcji celu nowej metody

Zakłada się, dla uniknięcia monotoniczności funkcji celu 
względem p, a zarazem dla zapewnienia uwzględniania zarówno 
funkcji odległości i bliskości odnoszących się do wnętrza 
skupień, jak i do par lub innych zbiorów skupień, co jest
postulowane w zadaniu (1.1), 
opracowanej metody ma postać:

, Q^(P) = QS(P) + Qp(P) -

lub
Qp(P) = Qd(P) + QS(P) -

gdzie:

ogólna postać funkcji celu

max (3.2a)
PePp

min (3.2b)
PePp

QS(P) ~ funkcja wewnętrznej bliskości wszystkich skupień 
tworzących podział,
Qp(P) - funkcja odległości pomiędzy wszystkimi skupieniami . 
tworzącymi podział,
2p(P) - funkcją wewnętrznej odległości wszystkich skupień
tworzących podział,
QS(P) ~ funkcja bliskości pomiędzy wszystkimi skupieniami 
tworzącymi podział,

Powyższe cztery funkcje będziemy dalej nazywali składnikami 
globalnych funkcji celu (3.2).

Łatwo zauważyć, że funkcje celu metod Marcotorchino-Michauda 
CP2 (2.74), Stanfela CII, Stachowiaka^-Stańczaka CI2, a także 
funkcje celu proponowane przez Regniera, Fortiera i Solomona,
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Rubina, Ducimetiera i de Falguerollesa (C01-5) dają się 
sprowadzić do postaci (3.2).

I tak np. dla metody Stanfela można przyjąć, że Q1(P) z (2.78) 
sma charakter minimalizowanej Qp(P) z (3.2b), przy czym

2D(P)

P
Z Z I , 

5=1 ieAq ^Aq
PX card4 (carcLl -1) 

g=l q q

(3.3a)

p-1
Z .z .z

g=l g'=g+l ieA jeA , 
gstPl-p-!-- p---------- ----------- 1

g=l g'=g+l
cardA carcH ,

p-1
Z

_ rcjmax_
Z Z d- ■g=l gz=g+l ieAq jeAq, 1J

P^ p ~
£ £ cardJł card-A ,

g=l g'=g+l q q

(3.3b)

P
Z

/

a więc Q^(P) określone dla funkcji celu Stanfela różni się od tej 
ostatniej o stałą rdmax, która nie ma wpływu na wynik 
minimalizacji względem PeEp.

Rozróżnienie postaci (3.2a) i (3.2b) ma w zasadzie charakter 
techniczny, jednak dla wielu zastosowań naturalnym jest użycie 
konkretnej, jednej z tych dwu postaci.

Użycie funkcji (3.2a) lub (3.2b) jest oczywiście sensowne, 
jeśli miary wchodzące w ich skład wykazują odpowiednie 
przeciwstawne - monotoniezności względem zmiennych opisujących 
podział, a więc takich jak krotność podziału p czy średnia 
liczńość skupień.

Przedstawione tutaj sformułowanie ma na celu zapewnienie: 
jednoczesnego uwzględniania funkcji wewnątrzskupieniowych i

międzyskupieniowych dla całego podziału, oraz
- jednakowej monotoniczności globalnej funkcji celu względem obu 
składników pojawiających się w sformułowaniach (3.2a) i (3.2b).
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3.3. Własności funkcji celu i jej składników

Wspomniano już, że bardzo ważnym warunkiem poprawności użycia 
(3.2a) lub (3.2b) jest przeciwstawna monotoniezność ich 
składników względem charakterystyk podziałów, takich jak np. 
cardP=p, średnica podziału d^ax, czy maksymalna liczba obiektów w 
skupieniu.
"'Zaznaczmy, że w dalszej części pracy odwoływać się będziemy, 

bez straty ogólności, praktycznie wyłącznie do postaci (3.2a) 
funkcji celu.

Zasadniczy warunek nakładany na składniki funkcji celu (3.2a) 
brzmi następująco:

Qd(P) * tj. QD(PH(q* ,q'*)) < Qp(P) (3.4a)

,g'*eKp={l,2, fPp}

Jl,

vg,g*,gz*eKp={i,2,
QS(P) Ł QS(P (ę,q')), tj. Qs(PH(q ,q' )) * Ss(P) ’(3.4b) 

••,Pp}

H,gdzie P jest podziałem właściwym, P (q,q') jest podziałem

Jl,

•k kskupienie 4<?*ePff(g ,q' ) .

D(^,j4/t,)=0 lub D(A ,A )=0<T q‘

A ■»

> na dwa*
gz ) jest
A .* eP w

gdy
(3. 5)

oraz, że
Q i g są niemałejącymi funkcjami swoich składni-
v b f 3 6 'ików, tj., odpowiednio, D(A ,A ,) i S(4 ) ' ’ J

J J q
I wreszcie ostatnie z wprowadzonych tutaj bardziej 

szczegółowych założeń stwierdza, że

Qd(P) -Q^P^q,1!' ) ) jest niemalejącą funkcją ) (3.7)-D'" H q- q

Wprowadzone założenia o składnikach funkcji celu pozwalają na
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sformułowanie dwóch własności:
Własność 1. Przy założeniach (3.4) i (3.5) prawdziwe sa 

następujące dwie nierówności:
max QC(P) * max Qp(P (3.8a)
PeE P&E.

P+1.

max QS(P) * max QS(P) (3.8b)
PeE PzEp+1

gdzie E^={P:cardP=p}, zaś równości w (3.8) zachodzą dla (3.5).
Dowód. Weźmy P™ax(p)=arg max Q (P) . Wówczas, zgodnie z (3.4a),

D PzE

mamy
Q (P™ax(p))= max Q (P) ± Q (P™axH(p) (g,g')) 

PeE
(3.9)

jo.axH.gdzie, naturalnie, P^ (p) (g,q' )eEp+i' Analogiczne rozumowanie
można przeprowadzić dla 2S(P)•

Własność 2. Przy założeniach (3.4) i (3.5) prawdziwe sa, 
równości:

max Qp(P)=QI)(J)
PeE

max Ss(P)=2s({P})

(3.10a)

(3.10b)

oznacza zbiór wszystkich podziałów,
PeE t'

gdzie, jak zwykle, 
cardi=n, card{J}=l.

Druga z własności jest bezpośrednią konsekwencją pierwszej i 
dlatego nie trzeba jej dowodzić.

Wprowadzone dotąd własności par składników funkcji celu można 
określić jako przeciwstawną monotoniezność względem p. Ilustracja
przebiegu Qp(p) = max Qn(P) i Qq(P) = max 2ę(P) w funkcji p

PeE PeE

P;

jest pokazana na rys.3.1.
Własności te nić są w zupełnej zgodności z intuicją, 

szczególnie jeśli zakłada się, że to poziom globalnych, a więc 
rozciągających się na cały podział, składników funkcji celu, a 
nie całej funkcji celu, jest ostatecznym poziomem mierzenia 
jakości podziału. Tak jednak w przedstawionej metodzie nie jest i
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poziomie Q .O

Qo(P) :o.

dlatego wspomniana utrata intuicyjnej oczywistości na poziomie Qp 
i n jest całkowicie rekompensowana na

(P) 2 *

%(i)
* *

. o
o • *o

o °
■A*J_£- o | | | | | | | [— -r *

p n n-1 n-2 n-3 n-4 ....... 6 5 4 3 2 1

Rys.3.1. Ilustracja przeciwstawnej monotoniczności Q^P) i Qn(p).O u

Zauważmy zarazem, że przedstawione tutaj dwie własności
stosują się również dokładnie analogicznie do pary Q , Q .o u

-QS({I})

3.4. Ogólna procedura suboptymalizacji

3.4.1.Algorytmiczna postać funkcji celu
W dalszym ciągu niniejszej rozprawy, w miejsce funkcji celu 

(3.2a) i (3.2b) używać będziemy - dla uproszczenia bez 
dokonywania zmian zasadniczych oznaczeń - funkcji celu o postaci

Q^(P,r)=rQp(P) + (l-r)Qs(P) 

Qp(P,r)=rQs(P) + (l-r)2D(P)

-> max 
PeEp

-> min 
Pe£p

(3.11a)

(3.llb)

gdzie re[0,l] jest parametrem metody. Jak poprzednio, dalszy opis 
dotyczyć będzie głównie funkcji celu Q"?(P,r) . Postać (3.11)O
wprowadzono dla celów algorytmicznych i jej sens wyjaśni się przy 
analizie jej własności. Tym niemniej poszukiwać będziemy nadal 
maksimum (względnie minimum) funkcji Q"E(P) z (3.2a) (względnie 
Qp(P) z (3.2b)). Łatwo zauważyć, że dla r=0.5 zbiór wartości 
argumentu maksimum Q^(P,r) po PePp odpowiada zbiorowi wartości
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argumentu maksimum Q (P) , zaś zbiór wartości argumentu minimum 
sQ (P,r) po P^Ep odpowiada zbiorowi wartości argumentu minimum 
£!>)•

Zanotujmy najpierw, że, zgodnie z Własnością 2 mamy
max Q^(P,1) = max Qn(P) = <2n(J) 
PeEp S PeEp D D

i
max Q^(P,0) = max 2 (P) 
PeEp * PeEp °

(3.12a)

(3 .12b)

Zauważmy następnie, że dla ustalonego P, a zatem i ustalonych 
wartości QD(P) oraz 2S(P) wyrażenie z (3.11a) definiujące Q^(P,r) 
określa odcinek prostej względem zmiennej r o wartościach 
re[0,l]. Stąd, dla wszystkich PeEp otrzymujemy rodzinę odcinków 
linii prostych, różniących się nachyleniem w stosunku do osi Or i 
wartością w miejscu przecięcia z osią 0Q. Z (3.12) łatwo wysnuć 
wniosek, że największe nachylenie (dodatnie) ma odcinek prostej 
określonej.wyrażeniem

r£>(I) - (l-r)-O = rD(I) (3.13)
podczas gdy najmniejsze nachylenie (ujemne) ma odcinek prostej 
określonej wyrażeniem

r-0 + (l-r)-S(T) = S(I) - r-S(I) (3.14)
Tak więc otrzymaliśmy pewną funkcję zmiennej r, zdefiniowaną

jako
Q^(r) = max {QS(P)’+ r-.(QD(P) - 2S(P))}

P^Ep
(3.15)

/
Jest to linia łamana, która składa się ze wspomnianych poprzednio 
odcinków linii prostych, takich, które dla danego r osiągają 
największą wartość. Mamy przy tym, oczywiście

2-ę£(0.5) = max Q^(P) (3.16)
S P^Ep S

~Dco wynika zresztą wprost z definicji Qs(r)• 0 funkcji tej możemy 
powiedzieć już teraz dwie ważne rzeczy, a mianowicie:

~DWłasność 3.: Funkcja Qs(r) jest łamana składajaca sie ze 
skończonej liczby odcinków o niezerowej długości.

Zauważmy najpierw, że funkcja 
(maksimum z rodziny prostych)

lJQg(r) jest łamaną z definicji 
Ponadto Ep jest zbiorem
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skończonym, więc funkcja Qt,(r) składa się ze skończonej liczbyO
odcinków. Niezerowa długość odcinków wynika z następującego 
rozumowania:

* DZałóżmy, że istnieje pewne P , które maksymalizuje Q (P,r) *tylko dla jednej wartości r, którą jest r . Istnieje prawostronne
jesąsiedztwo punktu r , w którym analogiczna sytuacja nie

je je jewystępuje. Tak więc istnieje też przedział (r ,r ) , w którym
D **QQ{P,r) jest maksymalizowana przez pewien podział P , oczywiście 
różny od P . Z ciągłości funkcji liniowej wynika, że prosta

fi je je TJ je je je

QęAP ,r) przechodzi również przez punkt (QZJP ,r ),r ), bowiem w
przeciwnym przypadku istniałoby pewne prawostronne sąsiedztwo r , *dla którego P pozostawałby podziałem maksymalizującym. Skoro

t-\ ★ ★ je Tj je je je je

QjAP ,r ) = Qi.(P rP ) z czyli P również maksymalizuje Qt,(P,r) w
punkcie r , to możemy przyjąć, definicyjnie, że ze zbioru 

~Ppodziałów dających podstawę do utworzenia funkcji Q (r)_. _ _ o
eliminujemy takie, którym odpowiada jeden tylko punkt tej funkcji 
i zastępujemy je podziałami odpowiadającymi najbliższemu - w tym 
przypadku prawostronnemu - sąsiedztwu takiego punktu. Analogiczne 
rozumowanie może być, przeprowadzone dla sąsiedztwa lewostronnego 
i dla wielu podziałów jednocześnie maksymalizujących wyłącznie w

jepunkc ie r .
Własność 4: Funkcja Q^(r) jest wypukła dla re[0,2].O

je je jeRozważmy mianowicie pewien odcinek [r ,r ] na którym funkcja 
Q^(r) odpowiada podziałowi P . Z poprzednich rozważań wynika, że
odcinek ten możemy traktować jak domknięty. Nachylenie funkcji~£) _ * * Qc(r) na tym odcinku jest (stałe i) równe Q (P ) - 2o(^ )•
Własność 4 stanowi, że nachylenie funkcji na odcinku sąsiadującym 
bezpośrednio z lewej jest mniejsze, zaś na odcinku sąsiadującym 
bezpośrednio z prawej nachylenie to jest większe. Gdyby bowiem
tak nie było, to nie P maksymalizowałoby Q (P,r) na odcinku 

* ** &[r ,r ], ale podział odpowiadający za nachylenie na odcinku 
sąsiadującym bezpośrednio z lewej lub podział odpowiadający za 
nachylenie na odcinku sąsiadującym bezpośrednio z prawej (por. 
rys.3.2.).
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~ jjRys.3.2. Ilustracja wypukłości funkcji Q (r)
_ de d- de de — de de

Qd(p )~Qs(p )>QD(p )-2s(p ------
— dr dr — drdrdr dr dr dr

Qd(p )-Qs(p )>Qd(p )~Qs(p ------ ;

dr dr drTak więc, dla r<r , w bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje P 
Jeśli

QD(F**) - QS(P**Y > Qd(P*) ~ Qs(p*) (3.17)
to, ponieważ,

Q^(P ,r ) = q“(P ,r ) (3.18)
więc

QP(P**,r*+Ar) > QP(P*,r*+Ar) (3.19)

* * * *gdzie Ar e(0,r -r ).
/

dt dt drAnalogiczne rozumowanie można przeprowadzić dla P ~ n * *obowiązującego w Q^(r) dla r > r
Jeśli weźmiemy dodatkowo pod uwagę, że w tworzeniu Q^{r) bierze 

udział na ogół niewielka część PeEp, to wygląd tej funkcji może 
być dobrze zilustrowany przez ryś. 3.3.:
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Zauważmy jeszcze, że w ogólności min Q^(r), którego istnienie i 
r

jednoznaczność wynikają z wypukłości tej funkcji, nie ma nic
wspólnego z max Q'E(P) . Związek tych dwóch funkcji określony jest 

P^Ep S

przez definicję, z której wynika (3.16).
Zauważmy, że Własność 4 mogłaby zostać wyprowadzona wprost na

podstawie własności funkcji maksimum z wartości rodziny funkcji, 
ponieważ jednak, wraz z Własnością 3, będzie ona miała znaczenie 
dla dalszych rozważań, a przede wszystkim dla algorytmu, jego 
wyników i ich analizy, zamieszczone zostało powyższe rozumowanie 
ilustrujące dokładniej te własności.

3.4.2. Ogólna postać algorytmu
Przedstawimy obecnie proponowany algorytm zakładając tylko, że

spełnione są wymienione poprzednio warunki na Q (P) i gc(P)* & t(należy pamiętać, że w opisie algorytmu P lub P oznaczają 
podziały wybrane przez algorytm):
1. Początkowy indeks kroku procedury t:=0; maksymalizujemy
QD(P,r} dla rt=l, co, zgodnie z (3.12), oznacza, że otrzymujemy 

*0*1'wynikający z tej maksymalizacji podział, P (r )-P (1)=P =T.

2. Mając uprzednio otrzymane PC, wraz z odpowiadającym mu ,
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szukamy takiej pary skupień A^A^eP^,

największy przyrost .funkcji celu w wersji 
zatem

która zapewniałaby 
(3.11). Porównujemy

Q^Ptfr) i Q^(P^(g,g'),r) (3.20)

dla par qrq'eKpt i dla r<rC. Łatwo z (3.11) wywnioskować, że w 
miarę jak r maleje, w celu otrzymania wysokich wartości Q'?(P,r)O
należy zmniejszać składnik Q , zaś zwiększać składnik Q , w U o
ramach ograniczenia zachowującego charakter P jako podziału. Tak 
więc, zgodnie z (3.20), szukamy takiej pary q,q' , dla której

rQp(Pt) + (l-r)2s(Pt) = rQD(p|(g,g'))+(l-r)2s(p|(g,g')) (3.21) .

jest spełnione dla możliwie wielkiego r. Oznaczmy r spełniające 
(3.21) dla pary q,q'eKpt przez r ((hq')- Wówczas

t+i, ,,r (q, q ) =----£z-- z— --- =-------  (3
Qs(pJ(g,g'))-2s(Pr) + Qr(Pt)-Qc(P^(g,g/)) 

i
t + 1 t + 1, t + 1, .. /nr = max r (g,g') = r (g*,g**) (3

q,q'eKpt

3. Dokonujemy połączenia skupień A * i A ** e PC, tworząc
t+i qsposób PL

4. Przyjmujemy t:=t+l. ’
5. Jeśli t<n-l to wracamy do punktu 2 algorytmu, jeśli zaś 
kończymy działanie.

Ta ogólna procedura znajduje konkretne realizacje
ustalonych postaci występujących w niej funkcji, spełniających 
przedstawione uprzednio warunki.

Należy tutaj zaznaczyć, że jeśli w wyrażeniu (3.22) na 
rL (QrQ' ) mianownik - a zatem i licznik - równe są zeru, to 
odpowiada to r (g,g')=l.

3.5. Uwagi dotyczące procedury

Odstępstwo od optymalnośći. Łatwo zauważyć na czym polega 
odstępstwo od pełnej optymalizacji w zaproponowanej procedurze:

.22)

.23)

w ten

nie -

i dla
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jedyną dopuszczoną operacją przy r malejącym od 1 do rn jest
łączenie par skupień. Tak więc zamiast funkcji Q„(r) rozpatrujemy 

*13pewną inną funkcję, Q (r) , która składa się z co najwyżej n-1 
t ~Dodcinków prostych odpowiadających kolejnym P . Funkcje Qc(r) i

★D ■ -Qg(r) mają co najmniej dwa punkty wspólne, t j .

Q2(1)=Q^(1)=Qc(T) oraz Qg(0)=Q^(0)=2s({!}) (3.24)

Dla zapewnienia osiągania optimum należałoby dopuścić możliwość 
dychotomieznego podziału skupień obok ich łączenia. Jest to 
jednak tylko ewentualność teoretyczna, której najprostszą 
realizacją byłoby faktyczne rozwiązywanie zadania analogicznego 
do sformułowanego w metodzie Marcotorchino-Michauda CP2 (zadanie 
(2.74)), co eliminowałoby jedną z zasadniczych zalet proponowanej 
procedury, a mianowicie prostotę i szybkość.

Analogiczna transformac~ia zadania ' Marcotorchino-Michauda. 
Zauważmy, że zadanie (2.74) można poddać transformacji 
analogicznej do tej, przy pomocy której z funkcji (3.2) otrzymano 
funkcje (3.11). W wyniku takiej transformacji z (2.74) 
otrzymujemy

min ? rd. ,x . . + (l-r)s. . (l-x. .) (3.25)PzEp i,jel }

a przy zachowaniu tych samych ograniczeń i re[0,l] to zadanie PL
można rozwiązywać parametrycznie poczynając od r=l, dla którego
rozwiązaniem optymalnym jest oczywiście x. .=0 Vi,jel, równoważne 
0 1 *P =1. Podobnie jak w zaproponowanej procedurze zmiany P przy 

wartości ’ tego 
takich zmian, 

Przewagę takiej

malejącym r następowałyby dla dyskretnych
parametru, rC, i, po skończonej liczbie 

* T Totrzymywałoby się ostatecznie P (r )=P ={1}. 
ewentualnej procedury stanowi fakt, że otrzymywane rozwiązania 
byłyby optymalne, jednak, jak to już wcześniej wspomniano przy 
opisie metody Marcotorchino - Michauda, jej zastosowanie jest 
wykluczone przy większych zagadnieniach, ponieważ ' wówczas 
rozmiary odpowiedniego zadania PL są za duże.

Warto w tym miejscu zauważyć, że dla zadań odpowiednio małych, 
dla których metoda Marcotorchino-Michauda może być efektywnie 
stosowana, jej wariant z parametryzacją względem r, przedstawiony 
tutaj, ma cały szereg zalet. Po pierwsze - pozwala na łatwe 
wykrycie całego zbioru rozwiązań optymalnych i zbliżonych do
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optimum (tj. dla zbliżonych do 0.5), po drugie - daje w wyniku 
nie tylko (alternatywne) podziały, ale i ich sekwencję wraz z 
odpowiednimi wartościami rC, i wreszcie - w wielu przypadkach 
pozwala na łatwiejsze niż w zaproponowanym przez autorów metody 
rozwiązaniu oryginalnym osiągnięcie optimum (start odbywa się z 
trywialnego rozwiązania optymalnego, a dalsze transfromacje są na 
ogół bardzo proste). Wariant z parametryzacją, który nie był 
znany autorom metody Marcotorchino-Michauda, został zaproponowany 
po raz pierwszy przez autora niniejszej rozprawy w pracach
[336,338].

Złożoność obliczeniowa procedury. Jak łatwo zauważyć, sposób 
działania procedury jest analogiczny do hierarchicznych 
algorytmów agregacyjnych. Co więcej, dla niektórych konkretnych 

zarysowanej tutaj procedury, przedstawionych w 
rozdziale, można otrzymać odpowiednie wyrażenia, 
z lub analogiczne do zależności LW (2.38). Ta cecha

realizacji
następnym
identyczne
procedury
przypadku
pozostaje

jest o tyle ważna, że zapewnia, iż w najgorszym 
3.liczba wykonywanych operacji jest O(n ), przy czym 

możliwość dalszych uproszczeń dla konkretnych 
realizacji algorytmu.

Charakter wyników i wartości parametru r. Otrzymywane w wyniku 
działania procedury podziały tworzą hierarchię dychotomiezną. 
Sama hierarchia jest jednak tylko efektem ubocznym i własności 
odnoszące się do funkcji celu nie rozciągają się na hierarchię. 
Bardzo ważnym jest natomiast generowanie nierosnącego ciągu {rŁ} 
którego wyrazy, dla t>0, odpowiadają poszczególnym operacjom 
agregacji par skupień. Parametr r jest zatem tzw. wskaźnikiem 
hierarchii, otrzymanym w sposób naturalny w ramach metody. Może 
on jednocześnie spełniać rolę parametru metody, powoływanego we 
własnościach z p.3.1.

Poszukiwane rozwiązanie suboptymalne jest otrzymywane 
t* t*+l t*oczywiście dla r takiego, że 0.5e[r ,r ], co oznacza, że

rozwiązanie to może nie być jednoznaczne. Sytuacja taka występuje
t* t*+l n c gdy r =r =0.5.

W odniesieniu do wartości r należy najpierw zauważyć, że 
zgodnie z (3.5) i (3.22) po przyjęciu r^=l następne , 
t=l,2,..., będą tak długo wszystkie równe 1, jak długo znajdować 
będziemy (g,g') dla których spełnione będzie (3.5). Naturalnie,
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ze względu na postać (3.22) oraz (3.4) zapewnione jest, że 
rte[0,l]. I dalej, (3.7) wraz ze (3.23) zapewniają, że ciąg {rt} 
jest nierosnący.

Możliwość osłabienia założeń. Pierwszą z możliwości osłabienia 
przyjmowanych do tej pory założeń jest odstępstwo od 
monotoniczności ciągu wartości r~. Pozostając przy założeniu o 
"przeciwstawnej monotoniczności" globalnych składników funkcji 
celu łatwo możemy zauważyć, że procedura ogólna działa równie 
dobrze, jeśli {rt} nie jest ciągiem monofonicznym.

Załóżmy bowiem, że w trakcie działania procedury otrzymaliśmy
kolejne wartości r^,..., rC \ rC, tworzące monofoniczny
(niemałejący) podciąg ciągu 1. Załóżmy dalej, że następna
otrzyjnana wartość, rt+\ jest większa od poprzedniej, rt+l>rC.
Posługując się rys. 3.2. i 3.3., wraz z towarzyszącą im 

' * Dinterpretacją zastosowaną tym razem do funkcji Q (r), można łatwo 
t+1sstwierdzić, że funkcja ta, począwszy od r" , określona jest 

przez podział Pt+1, a nie przez Pt, lub ewentualnie inne 
wcześniejsze podziały, którym odpowiadają wartości r^r . Tak 
więc, dla każdego kolejnego może nastąpić przesłonięcie
otrzymanych poprzednio wartości współczynnika i zarazem
odpowiadających im podziałów, a przez to i uproszczenie postaci
*n tQ (r) . Należy zauważyć, że, zgodnie z definicją r (g,gz) jego 
wartość nie może przekraczać 1.

Druga możliwość osłabienia założeń odnosi się do podstawowego 
założenia o "przeciwstawnej monotoniczności". Procedura może 
mianowicie działać prawidłowo, jeśli warunki (3.4) spełnione są, 
w kolejnych krokach agregacji, tylko dla pewnego podzbioru par 
(ą,ęz)eKpt. W algorytmie należy wówczas dodać, dla każdego kroku 
agregacji, etap sprawdzania spełniania tego warunku przez wybraną 
parę skupień, a w przypadku nie znalezienia takiej pary 
zakończenie działania procedury.

Cechy metody. Łatwo można zauważyć, że metoda posiada w całej 
rozciągłości cechy 1.-4. z p.3.1. Jedynie cecha 2. sprawia pewną 
trudność. Jakkolwiek bowiem dysponujemy efektywnym algorytmem, 
jednak jest to algorytm suboptymalizacji, a przy tym określenie - 
praktycznie użyteczne - stopnia odstępstwa od optymalności jest w 
przypadku ogólnym niemożliwe. Niedostatek ten jest w znacznej 
mierze rekompensowany przez prostotę i intuicyjną oczywistość
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algorytmu, jak również przez możliwość łatwego wyznaczania, dla 
n — q _różnych wariantów podziałów, wartości Q , Q i Q (lub Q , Q i ij .LJ o U o

Qp) •
Omówimy obecnie kolejno własności techniczno-interpretacyjne 

przedstawione w p.3.1. i ich spełnianie przez zaproponowaną 
metodę.

Własność minimalnej bliskości. Jest ona spełniona dla rn \ 
ponieważ s^.>0 Vi,jel implikuje cPj<+m Vi,jeT, a zatem i rn ^>0.

Własność minimalnej odległości. Własność ta zachodzi dla r^=l, 
ponieważ dla d^j>Q Vi,jel mamy r^<l.

Własność równych odległości. Spełnianie tej własności jest 
uzależnione od konkretnej postaci P( . , . ) , przy czym dla wielu 
realizacji metody zachodzi ona, choć są też liczne takie postacie 
D( . , . ) , np. (2.36), równoważna przyjętej w metodzie 
Marcotorchino-Michauda, dla których ona nie występuje.

Własność struktury doskonałej. Tak jak i w poprzednim 
przypadku spełnianie tej własności jest uzależnione od konkretnej 
realizacji metody (postaci D( . , . ) i Q&, Qs) r zaś w większości 
przypadków procedura będzie ją spełniała. Podobnie jak dla 
poprzedniej własności, również i ta dla postaci (2.36) nie musi 
zachodzić.

Wartości funkcji celu. Bardzo istotną zaletą metody jest
również generowanie ciągów wartości Q^, Q^, Q$ dla kolejnych .
Wartości te stanowią cenny materiał analityczny przy ocenie
merytorycznej otrzymanych z procedury wyników. O ciągach i
można powiedzieć tyle, że pierwszy z nich jest nierosnący, zaś 

7 — tdrugi - niemalejący. Jest często rzeczą pożądaną, by wartości Q 
t ti Q dla r =0.5 miały zbliżoną wagę, tj. by miały zbliżoną•J>

wartość w maksimum dla (3.1). Nie można, oczywiście, zapewnić 
tego a priori. Najlepszym prostym sposobem, aby się zbliżyć do 
spełniania tego warunku jest normalizacja zapewniająca

Qd(I) = 2S({*}) "(3.26)
Zauważmy zarazem, że wspomniany tu ciąg wartości Q"E to w istocie
dwa ciągi, wyznaczone z (3.2) i z przybliżenia (3.15) przez 
★ nQ_(r). Pierwszy z nich ma charakter zasadniczy dla przebieguO
procedury, podczas gdy drugi - wyłącznie charakter kontrolny. 
Wartości ciągu Q^(Pt) - według (3.2a) - osiągają maksimum dla
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t *D twartości r zbliżonych do 0.5, natomiast wartości Q (r ),
~B tprzybliżające Q (r ) z (3.15), osiągają minimum dla wartości r 

zależnej od konkretnych postaci £»(.,.), S(.) itp. Można zatem
powiedzieć, że zaproponowana procedura generuje w istocie co 
najmniej dwa ciągi wskaźników hierarchii: r~ i Q^P^) według 
(3.2a).

/

96



4. REALIZACJE ALGORYTMICZNE NOWEJ METODY

4.1. Uwagi wstępne

Najpierw przedstawimy trzy przykłady realizacji 
algorytmicznych. Na tych przykładach omówimy ogólniejsze cechy 
algorytmów nowej metody i pokrótce przedstawimy inne realizacje 
algorytmiczne. Na zakończenie podamy zasady budowy algorytmów i 
przykład analizy wybranych cech algorytmów.

Przedstawiając konkretne realizacje algorytmiczne opracowanej
metody będziemy odwoływać się do zróżnicowanych definicji
wielkości występujących w ogólnym opisie algorytmu z 3.5. , t j .
Qd(P) ' QS^P>> ' D^AqfAq'^ 1 S^Aq^r lub Przez analogię, QD(P),
Q (P) , D(A ) i S(2 ,A ,). Jest w zasadzie rzeczą obojętną dla S g q q
procedury jakie przyjmuje się definicje odległości i bliskości 
między obiektami.

• Dla przypomnienia powtórzymy zasadniczy wzór ogólnej
(qrq'), to jest na wartość

agregacji skupień A^ i A^, 
+■ ę[

P generowanego przez procedurę:

= —--z------- —-- z---- z--- £-- Z---t-------2s(p£(g,g'))-2s(PŁ) + QD(P^)-QD(P^(qfq' ))

Do wzoru tego podstawiane są konkretne definicje 
odległości i bliskości dla całego podziału ustalone 
realizacji algorytmicznej.

Ze względu na fakt, że znaczna część przedstawionych w tym
rozdziale realizacji algorytmicznych ma charakter zbliżony do
algorytmów agregacji hierarchicznej najmniejszej odległości
według wzoru Lance'a-Williamsa (LW), powtórzymy również i ten
wzór, określający wartość odległości między połączonymi w wyniku
działania procedury skupieniami i A1', a dowolnym innym

q qskupieniem, oznaczonym tutaj B:
D(A\jA^,rB) = a^A^B) + a2D(^,,B) + a^/,/,) +

(2.38)
+ a4|D(^,B) - D(A^, ,B) |

procedury, a mianowicie wzór na 
parametru metody odpowiadającą 
należących do kolejnego podziału 

2o(p5(<?zg,))-2e(Pt)
(3.22)

funkc j i 
w danej
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4.2. Trzy przykłady realizacji algorytmicznych

(CG1) Algorytm z. addytywną funkcja celu. Nazwa tej realizacji 
podkreśla fakt, że addytywność "dotyczy nie tylko globalnych 
składników funkcji celu, lecz także odległości i bliskości 
międzyskupieniowych i wewnątrzskupieniowych.

Przedstawiona tutaj realizacja algorytmiczna została dokładnie 
opisana w innych pracach autora, np.[356,357]. Zakładamy w niej, 
że odległości i bliskości międzyskupieniowe są zdefiniowane jako 
sumy odpowiednich odległości i bliskości między parami obiektów, 
a/ więc

D(A,B)= Z d i S(A,B)= £ s (4.1)
ieA J izA J
jzB jeB

zaś bliskości wewnątrzskupieniowe są zdefiniowane jako
s<^>= I . £ /ij <4'2>

l,jeA J

Składniki funkcji celu są sumami odległości między skupieniami i 
bliskości wewnątrz skupień:

Qd(P)=Y. ZD(A ,A ,) i QS(P)= Z S(A ) (4.3)"
<7 q' >q * * q *

przy czym sumowanie po g odbywa się dla geK,p. Otrzymujemy zatem, 
przytoczonego powyżej (3.22), zależność na 

(g,g' ) w postaci
S(A ,A.)

na podstawie 
t+1

t+1 (<?/<?') = <7 <7
S(Ag,A(?/) + D(AgfAq,)

(4.4)

w której g,g'eiCt. Łatwo jednak zauważyć, że wobec zachowania 
warunku (1.2) zamiast wykorzystywać, zależność (4.4) można po 
prostu poszukiwać na każdym kroku dwóch skupień o najmniejszej 
wartości D(A ,A ,), i dopiero dla nich wyznaczać kolejne . 0 
algorytmach działających w ten sposób powiemy, że dokonywana jest 
w .nich agregacja według minimum odległości (por.4.3.1.). Uzyskany 
algorytm jest zbliżony do algorytmów najmniejszej odległości 
opisanych wzorem LW, (2.38). Ponieważ odległości
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międzyskupieniowe są określone przez wzór (4.1) więc we wzorze 
(2.38) opisującym odległość od nowo utworzonego skupienia 
współczynniki a^ i miałyby wartość 1, zaś pozostałe 0. Taki 
układ współczynników nie jest co prawda przewidywany przez ogólny 
schemat algorytmów LW, ale, jak widać, wynika on bezpośrednio z 
założonej, prostej postaci funkcji celu określonej przez (3.1), 
(4.1) i (4.3) .

Otrzymany algorytm wymaga w każdym kolejnym kroku t>0 co 
najwyżej dokładnie n-t+1 porównań wartości (w początkowym kroku,
t = 0, in(n-l) porównań), tak więc nakład obliczeniowy w tym

2 2 algorytmie może być oceniony najwyżej na 0(n ).
Zauważmy zarazem, że wprowadzona tutaj postać funkcji celu 

jest w istocie identyczna - z użytą w metodzie 
Marcotorchino-Michauda w formie parametrycznej (3.25). Tak więc, 
dla odpowiednio małych zadań, wyniki obu metod mogą być wprost 
porównywane.

(CG2) Algorytm funkcji celu ze stałym kosztem tworzenia
skupień. Algorytm ten jest określony przez sformułowanie funkcji
celu, w którym g (P) i S(2 ) są identyczne z (4.1) i (4.2), zaś _ g
Q (P) , tj. wyrażenie na funkcję kosztu, po odpowiedniej
normalizacji, ma postać

QD(P)=Pp=cardP (4.5)
skąd

t+1, ,.r (g,g'):
S(A ,A ,)' g g '

~S(A ,A , ) + 1g g
(4.6)

gdzie g,g'eJC t. Znów, jak poprzednio, szukanie max rC można 
g^g'zastąpić znacznie prostszym szukaniem, w tym przypadku

max S(A ,A ,), t j. poprzez zależność między s. . a d. . - znów
g,g' q q J J
agregacją według minimum odległości. Dla tego algorytmu agregacji
hierarchicznej zależność LW jest identyczna"jak dla poprzedniego,
z tym, że stosuje się ją wyłącznie do S(A ,A ,) (gdyby stosowało y sisię ją do S(A ,A ,) i D(A ,A ,) , to oba algorytmy musiałyby być g g g gidentyczne) .

Zadanie, reprezentowane przez funkcję celu powyższego
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algorytmu może np. wynikać z zagadnień lokacji o następującym 
charakterze: znaleźć skupienia obiektów możliwie najbliższych, 
przy czym utworzenie każdego skupienia związane jest z pewnym 
stałym kosztem, który może być wyrażony w jednostkach 
odpowiadających miarom bliskości lub odległości.

(CG3) Algorytm skrajnych odległości i bliskości. Przedstawimy 
teraz przypadek algorytmu numerycznie nieco bardziej 
skomplikowanego. Przede wszystkim będzie on iiieaddytywny, co 
jednak nie uniemożliwi otrzymania podstawowych elementów 
procedury. Skomplikowanie będzie natomiast związane z ostateczną 
postacią r (grg'}r a zatem i algorytmu.

Weźmy więc (np. za [376])
D(A,B}= min d. . i' • , 27leA J

jeB
oraz

Qd(P)=Z ZD(Ag,A )
g g >g H *

S (A) = max s. . v ’ . . , 2 72,jeA J
(4.7)

QS(P)=Z card A S(A ) (4.8)

Aby móc otrzymać wygodniejszą dla tego algorytmu postać wyrażenia 
na r zapiszemy ją najpierw, zgodnie z definicją, jako 

A2s(g,g')t + 1r (g/g ) = (4-9)
AQs(g,g') + AQD(g,g' )

Na tę uproszczoną postać będziemy się zresztą jeszcze w dalszym 
ciągu powoływali (jak i poprzednio, g,g'eKpt). Dla rozpatrywanego 
tutaj algorytmu wielkości występujące we wzorze (4.9) są 
określone w sposób następujący:

AQs(gzg') = (cardAg. + cardAg/ )S(AgvAg, ) -

- cardAg-S (Ag) - cardAg,-S(Ag, ) (4.10)
i
AQD(g,gz) D(A ,A , g g + Z max{D(A ,A ),D(A ,A )} 

g**g,g' 44 4 4 11)

Wraz ze zwiększonym skomplikowaniem zależności algorytmicznych 
wzrasta również nakład obliczeniowy. Powoduje to, że 
przedstawiony tutaj algorytm może być wykorzystywany tylko 
wówczas, gdy potrzeba jego zastosowania wynika jednoznacznie z 
kontekstu zagadnienia. Zauważmy zarazem jednak, że skomplikowanie
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tego algorytmu nie jest większe niż wielu opisanych uprzednio i 
użytkowanych technik analizy skupień.

Niezależnie od względnego skomplikowania postaci, można dla
tego algorytmu określić zależność typu LW, przy czym dotyczyć ona
będzie osobno D(A,B) i S(A) . Dla D(A ,A ,} z (4.11) będziemy Si Simieli oczywiście a^=a2=0.5, 23=0 i a^=-0.5, jak dla najbliższego 
sąsiedztwa, zaś dla S(AvAq,) z (4.10), którego klasyczna formuła 
nie obejmuje, możemy sformułować zależność analogiczną, a 
mianowicie:

S(Aqv(Aq,uAq,,)) =b1S(^<?/) + b2S(AgvAq,,) +

•+ b3S(Aq,uAq,,) + b4\S(AqvAq,)-S(AqvAq,,)\ (4.12)

i wówczas, podobnie jak dla najdalszego sąsiedztwa, mamy dla 
rozważanego algorytmu • 5, 223=0.

* * *
Przytoczone trzy realizacje algorytmiczne są w istocie, jak 

się wydaje, reprezentatywne dla znacznej części realizacji 
możliwych i sensownych z punktu widzenia zastosowań. 
Reprezentatywność dotyczy zresztą nie tyle całych realizacji ile 
ich elementów składowych, a zwłaszcza definicji £>(.,.), S(.,.),
S(.), Q , Q itp. Z faktu tego można zresztą skorzystać używając 
wprowadzonych elementów, z ewentualnymi modyfikacjami, do 
konstruowania innych algorytmów. Jest to o tyle istotne, że, jak 
już powiedziano, przedstawiona metoda nie prowadzi do konkretnego 
przepisu na konstrukcję; algorytmu, poza wymienionymi uprzednio 
ogólnymi warunkami.

4.3. Własności realizacji algorytmicznych

4.3.1. Agregacja według minimum odległości
Jak widać z przytoczonych przykładów, dla różnych postaci 

funkcji celu można otrzymać zbliżone, pod niektórymi względami 
przynajmniej, postacie zależności algorytmicznych. Dotyczy to w 
szczególności podobieństwa do agregacyjnych metod
hierarchie żnych.

Należy stwierdzić jednak, że ewentualne podciągnięcie jakiegoś
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algorytmu do schematu LW tylko w sensie wzoru (2.38) lub (4.12) 
nie oznacza wcale, że realizowany jest on przez wyszukiwanie 
najbliższych sobie skupień (agregację według minimum odległości).

Jednocześnie, nawet jeśli któryś z algorytmów otrzymanych w 
ramach przedstawianej metody daje się w całości ująć schematem LW 
(wzory (2.38) i (4.12), ewentualnie w rozwiniętej postaci, oraz 
łączenie najbliższych skupień) to opracowana metoda daje poza tym
dodatkowo możliwość wyliczania wartości funkcji celu Q , Q , Q-?JL/ o O
itd. i ich porównywania oraz wyznaczania wartości jako
sugerujących rozwiązanie suboptymalne i określających własności 
otrzymanej dychotomieznej hierarchii. Istnieje poza tym możliwość 
lokalnego porawiania wyników.

Agregacja według minimum odległości/ tj. łączenie najmniej 
odległych skupień, jest podstawą większości algorytmów agregacji 
hierarchicznej. Występuje ona również w wielu algorytmach 
•będących realizacjami zaproponowanej metody, jest np. implikowana 
przez (4.4) (w związku z (2.30)) i (4.6), co, jak wspomniano, nie 
oznacza ich identyczności z klasycznymi metodami agregacji 
hierarchicznej'.

Ta właściwość algorytmów jest o tyle ważna, że prowadzi do ich 
uproszczenia - zamiast maksymalizować w kolejnych iteracjach 
rt(g,g/), minimalizujemy, po q,q'zKpt, wielkość D(A^,A^ ) (lub
maksymalizujemy S(A ,A, )), co pozwala na ominięcie operacjiy y £arytmetycznych związanych z wielokrotnym wyznaczaniem r (q,q' ). 
Jakkolwiek nie ma recepty na otrzymanie zależności na rC, 
prowadzącej do agregacji według minimum odległości, jednak wobec 
znacznej rozmaitości dopuszczalnych postaci funkcji celu możliwe 
jest próbowanie, w każdym zastosowaniu, otrzymania takiej właśnie 
postaci rC. Niezależnie od tego w następnym punkcie przedstawimy 
warunki wystarczające, prawda że niekonstruktywne, na to by dla 
funkcji celu addytywnej względem skupień otrzymać agregację 
według minimum odległości.

4.3.2. Funkcja celu addytywna względem skupień'
Addytywna funkcja celu opisana jest zależnościami (4.3),

■ niezależnie od przyjętych definicji wielkości Dis. Zauważmy, że
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wszystkie przytoczone tutaj realizacje algorytmiczne są w istocie 
w tym sensie addytywne (definicje S(2) i g^(P) podane w (4.7) i 
(4.8) mogą być, naturalnie, łatwo odpowiednio przekształcone). 
Wzór (4.9) podaje zależność zachowującą ważność dla addytywnej

(4.13)
funkcji celu, przy czym, w ogolnym przypadku

1 ,
<1 <1

ŁQs(qtq') = S(A^Aq/) - S(Ag) - S(Ag/)

zas
AQD(g,g') = Z B(^,2rr) + Z 0(^,2^) -; g* g

q,Aq'

g*-g,g' g**g<g
z D(A .rA^A^ ) + P(^,ZrT/)7' g*' g g g*^g,g'

(4-14)

gdzie q,q' eKpt.
Zauważmy najpierw, że

jeśli Ag (g,g') jest rosnącą funkcją S(A ,A r to o 4 4
jest nierosnącą funkcją D(A ,Aq, )

a zatem,
jeśli AQD(q,q') jest rosnącą funkcją D(Aq,Aq,)r to 
wobec (4.15), (4.13) i (4.14) oraz zależności 
(4.9), rt+^(q,q'} jest malejącą funkcją D(A,A,).

(4.15)

(4.16)

Należy tu zaznaczyć, że wymienione w powyższych warunkach 
zależności Agg(g.g') od S(A ,A ,) i AQ£)(g,g') od D(^g.Mg., ) 
rozumiane są nie tylko jako zależności od wartości tych zmiennych 
pojawiających się w odpowiednich wzorach, ale i od wyboru par 
(g,g')-

Podane w (4/. 15) i (4.15) wystarczające warunki na to, by 
funkcja celu addytywna względem skupień prowadziła do agregacji 
według minimum odległości nie mają jednak większego praktycznego 
znaczenia, ponieważ o wiele ważniejsze przy projektowaniu 
algorytmu jest zapewnienie spełniania warunków (3.4) przy 
jednoczesnym utrzymaniu reprezentacji zadania (1.1) adekwatnej do 
danej sytuacji. W tak zakreślonych ramach ewentualne dalsze 
modyfikacje Q . lub Q , by zapewnić prawdziwość (4.15) i (4.16) są 
praktycznie niemożliwe, a zatem warunki te nie mają charakteru 
konstruktywnego, powinny natomiast być każdorazowo sprawdzane.

W tabl.4.1. podano zestawienie algorytmów, które można
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utworzyć przy pomocy kilku przykładowych definicji Q i Q , 
addytywnych względem skupień. Algorytmy te, lub ich elementy, 
zostały w dużym skrócie omówione w p.4.4.

4.3.3. Addytywność wzdłuż hierarchii
Zauważmy, że niektóre z wprowadzonych tutaj definicji, np. 

(4.1-4.3) lub, w dalszej części, (4.29-4.30) wykazują własność 
silniejszą niż addytywność względem skupień. Własność tę, która 
sprowadza się do

ŁQD(qrq') = D(AqfAg, ) i kQs(q,q') = S(Aq,Ag,} (4.17)

nazwiemy a ddytywno ś c i ą wzdłuż hierarchii. Posiadanie tej
'własności przez funkcję celu prowadzi do bardzo prostych 
zależności na rC, takich jak (4.4), ,{4.6) czy podane dalej
(4.25). Algorytmów takich może być więcej znacznie niż opisanych 
w tym rozdziale. I tak na przykład na zasadzie analogicznej do 
(4.29) można utworzyć QS(P} sumy minimów, sumy maksimów itp. Będą 
to wszystko prawidłowe, bardzo proste i szybkie algorytmy.

4.3.4. Odległości i bliskości względem środków
Przedstawiona metoda może również objąć takie definicje D i S, 

które odwołują się do uogólnionych środków czy reprezentantów 
skupień, x , jak np. uwzględniane w metodach omówionych w 2.9. W 
sposób naturalny mogą one być ujmowane w funkcjach celu 
addytywnych względem skupień. Nie będziemy ich jednak tutaj 
przytaczali, z dwóch powodów: po pierwsze, w sensie sformułowań 
ogólnych nie wnoszą one nic nowego do zależności (4.9),(4.13) czy 
(4.14), a po drugie, jeśli chodzi o postacie szczegółowe, 
dokładne, a zwłaszcza określenie (q,q' ) , to są one zależne od 
przyjętych definicji d^ oraz s(d), lub odwrotnie, a poza tym 
dość skomplikowane. Tak więc sporządzenie odpowiednich algorytmów 
jest raczej proste, natomiast otrzymane algorytmy będą na ogół 
obliczeniowo mniej sprawne od .uprzednio przedstawionych. Głównym 
zyskiem z ich zastosowania jest możliwość uzyskania, wraz ze•4^
skupieniami A , ich reprezentantów x .
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4.4. Algorytmy funkcji celu addytywnych względem skupień

(CG4) Algorytm średnich odległości i addytywnych podobieństw. 
W algorytmie tym mamy S(A) dane jak w (4.2), zaś B(A,B) jest dane 
jako odległość średnia, tj.

D(A,B) = ---Z d. . _ (4.18j' ' 1 cardA-cards ij vleA J 
jeB

przy czym należy zaznaczyć, że dla tego przypadku zależności 
określonych przez (4.9), (4.13) i (4.14) nie da się w sposób
istotny uprościć. Otrzymujemy bowiem

AQs(g,g') = Z s. . = s(A ,a )
ieA J y y<?
-’■'Aj'

(4.19)

jak w CG1 oraz 

^QD(Qr<3') cardA +cardA , ,g q' q**q,q
Z [cardA ,-B(A *,A ) +

+ cardA -S(A rA ,)] (4.20)

i wobec tego, jakkolwiek nie można uznać prezentowanego algorytmu
za algorytm najmniejszej odległości, jest on nie tylko sensowny, 3ale pod względem obliczeniowym, O(n ), nie odbiega od wielu 
popularnych technik analizy skupień.

(CG5) Algorytm odległości minimalnych i addytywnych 
podobieństw. W algorytmie tym S(A) jest określone jak poprzednio, 
zaś D(A,B) - jak w (4.7). Mamy więc Ags(g,g') jak w (4.19) oraz

AQ (g,gz) = Y max (min d. ., min d. .) + min d. . 
17 rr' ■! ^ H ■LJ -LJ -i <= 3 Jq**q,q ieAc

jeĄ.
1€A-
jeA

ieAg
J^gZ

Z max(B(A .,A ),D(A *,A ,)) + D(A ,A ,) (4.21)g gq**g,g'
(CG6)

bliskości,
Algorytm odległości 
Ś(A) dane jest jak

mak s yma1nych i addytywnych 
poprzednio, natomiast S(A,B)

zdefiniowane jest jako
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(4.22)D(A,B) = max d. .
• i ij 1<=A J 
jeB

t j. tak jak w algorytmie najdalszego sąsiedztwa, AH2 . Dla tych 
definicji otrzymujemy 'AQs(q,q') jak w (4.19) oraz, analogicznie 
do (4.21),

AQD(g,g7) = min(D(AgW,Ag) ,D(A^,A/T/))tJD(A^T,A^/) (4.23)g* g g g'g**g,g'
(CG7) Algorytm krotności podziału i addytywnych bliskości. W 

algorytmie tym, analogicznie do CG2, przyjmujemy

aD(p) = (4-24)
i otrzymujemy, również jak dla CG2, bardzo prostą regułę

t 7wyznaczania r :

t+1/r (g.g )
S(AgMg,)

S<VV! + 1 (4.25)

co po pierwsze oznacza algorytm najmniejszej odległości, a po 
2drugie - niski nakład obliczeniowy: 0(n ) .

* * *

Kilka kolejnych algorytmów z tabl.4.1. można utworzyć przy 
pomocy zależności już podanych i dlatego skomentowane tutaj 
zostaną tylko niektóre - te wymagające dodatkowych definicji.

(CG8) Algorytm addytywne j odległości i minimum liczności. 
Podobnie do określeń S(A) i QS(D} podanych w (4.7) i (4.8) możemy 
wprowadzić

S(A uA ,) = (cardA tcardA z.)-max( min s. min s. .) (4.26)
q q q q i,jzAq1J i,jeAqjJ

gdzie A i A , są skupieniami, z których połączenia powstaje dane 
skupienie, przy czym otrzymana zależność na AQ (q,q') ma postaćO
następującą:

A2s(g,g') = S(AqvAg,) - S(Ag) - S(Ag/) =

cardA ( min s . . - min s . .), jeśli min s . . - min s . .s 0 g\- ; „ iJ .■ ij’ _• i] , nq'ifjeAq^J i,jzA irjzAq7J i,jeAq1J

cardA , ( min s. min s. .) , w przeciwnym przypadku 
q ifjeA1J i,jeAqiJ

^.21)
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Wyrażenie na r (q,q' ) ma zatem postać:

U / /r (g,q
S(AquAq,) - S(Aq) - S(Aq/)
S(^.ę, ) - 5(^) - S(^,) + B(Aq,Aq, (4.28)

\s(^> Addytywna 
(4.1),(4.2)

Maksimum
liczności
(4.7),(4.8)

Minimum
liczności
(4.26)

Sumy
średnich
(4.29)

Addytywna
(4.1)

CG1 (4.10) 
&QD=D(q,q' )

CG8 CG9

Średnich
odległości

(4.18)

CG4 AQS: (4.10) 
AQb: (4.20)

A2S: (4.27) 
AQp: (4.20)

A2S:(4.30) 
AQB:(4.20)

Odległości
skrajnych

(4.7)

CG5 CG3 AQS:(4.27)
AQp:(4.21)

A2s:(4.30)

AQp:(4.21)

Odległości 
mak s yma1nyc h 

(4.22)

CG6 A2S: (4.10) 
AQO: (4.23)

AQS:(4.27)
AQD:(4.23)

Ag^:(4.30) 
AQD:(4.23)

Krotności
podziału

(4.24)

CG7 A2S: (4.10)4 = i A2s:(4.27)

/

A2q:(4.30)
4 -1

Tabl.4.1. Zestawienie niektórych algorytmów dla przykładowych
definicji Q i Q addytywnych względem skupień. Dla
poszczególnych algorytmów podano miejsca w pracy, 
numery odpowiednich wzorów lub same wzory, w postaci 
skróconej.

(CG9) Algorytm odległości addytywne j i sumy średnich. W 
algorytmie tym, obok odległości addytywnej, tj. określonej jak w 
(4.1) i dającej AQ£)(g,g/) = D(Aq,Aql) , wprowadzamy podobieństwo 
wewnątrzskupieniowe wyznaczane według następującego schematu:
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S(AguAq,) = S(Ag) + S(Aq,) + S(AqfAq, )

gdzie

S(A. , A , ) cards cards , . si j
q q ieA J<7

ieAq'
a zatem i

LQs(q,q ) s(Aq'Aq') cardA cards , sij
<3 3 1 £Aq

JzAq,

(4.29a)

(4.29b)

(4.30)

zgodnie z (4.29). Dla tego algorytmu zatem ogólna postać 
zależności na jest identyczna z (4.4).

/

4.5. Algorytmy funkcji celu nieaddytywnych względem skupień

Skonstruowanie nieaddytywnych względem skupień funkcji Q , g
U O

lub Q , Q , które spełniałyby warunki metody, a zarazem 
adekwatnie reprezentowały treść zadania (1.1), nie jest rzeczą 
łatwą. Zauważmy, że kiedy mówimy o funkcjach nieaddytywnych to 
pomijamy takie, które w sposób łatwy, np. przez logarytmowanie, 
mogą być sprowadzone do postaci addytywnej.

Przedstawimy zatem trzy przykłady nieaddytywnych Q^, które 
mogą posłużyć do skonstruowania algorytmów proponowanej metody w 
połączeniu z Qs addytywnymi względem skupień, na przykład Q$ 
określonym w (4.1-4.3), lub z innymi odpowiednimi Q.

(CG10)Algorytm zakresu wartości odległości międzyskupieniowych. 
Odpowiedni składnik funkcji celu ma tutaj postać następującą:

Qp(P) = DmaX(P) - Dm±n(P) (4.31)

w której
DmaX(P) = max D(A (4.32a)

qtq'eKp q q

Dmin(P) = min D(A ,A ,) (4.32b)
q,q'eKp qq

Łatwo zauważyć, że aby taka funkcja Q^(P) prowadziła do 
efektywnego algorytmu rozwiązywania zadania (1.1), musi ona
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rzeczywiście występować w połączeniu z funkcją typu (4.1-4.3). W 
przeciwnym przypadku mogłoby się zdarzyć, że agregowane byłyby 
odległe od siebie skupienia, których łączenie nie wpływałoby na 
zmianę wartości Q.

(CG11) Algorytm sumy odległości od środka podziału. W 
niektórych zastosowaniach użyteczna może się okazać funkcja Qp o 
następującej postaci:

QD(P) = Z D(Aa'*p) (4.33)
qeKp q

gdzie x jest określonym w dowolny sposób środkiem podziału P. 
Funkcja ta jest oczywiście addytywna względem A , ale nie 
względem D(A^.,A^,)r jak to zakładaliśmy przedtem, mówiąc o 
funkcjach addytywnych względem skupień. Jest rzeczą oczywistą, że 
definicja (4.33) wprwadza pewną interpretację dodatkową zadania 
(1.1), która nie jest zawarta w jego ogólnym sformułowaniu. 
Interpretacja ta mówi, że skupieniami bliskimi są te, które są 
zbliżone do środka podziału. I znów, powiązanie (4.33) z 
(4.1-4.3) może dać pożądany efekt interpretacyjny. Jednak 
określenie Qp przy pomocy (4.33) ma tę dodatkową korzystną cechę, 
że może jej odpowiadać analogiczna (będąca zatem bliskością
względem środków):

) (P) = Z s(a ,X ) = £
S qtKp 9 « ąeKj

,x ) (4.34)Z

Jest ona, oczywiście, addytywna względem skupień.
(CG12) Algorytm warianc j i odległości międzyskupieniowych.

Funkcja użyta w tym algorytmie ma podobne cechy co i dwie 
poprzednie, jednak dodatkowo wymaga pewnej wstępnej normalizacji, 
aby mogła spełniać warunki monotoniczności, nakładane na 
składniki globalnej funkcji celu w metodzie. Tak więc, jeśli

gdzie

2,(P) = (p_1)p gJiCj, q‘>q q' q
Z ) - ośr(P) )2 (4.35)

DSr(P) = 2(p-ijp £
v p 'P qeKp q >q * *

(4.36)

to, na przykład dla JD(A ,A ,), które może być wyznaczane z 
q q
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zależności LW (2.38) odpowiednia modyfikacja, wiodąca do
spełniania warunków monotoniczności mogłaby polegać na tym, by do
wartości D(A .,A \jA ,) dodawać 1. v g* g q '

Funkcji (4.35) można przypisać odpowiednią funkcję g (P) olJ
interpretacji, w ogólności, korelacji, jednak prowadzić to będzie 
do dość skomplikowanych zależności na rC.

4.6. Projektowanie algorytmu

Jak widać z powyższego, istnieje dość duże pole manewru przy
projektowaniu algorytmów opracowanej metody. Klasa funkcji celu
spełniających warunki (3.4) jest szeroka, czego dowodem niech
będzie zestay podanych tutaj przykładów definicji składników 

n sfunkcji celu Qs i Q^, na podstawie których można zaprojektować 
około czterdziestu algorytmów, nieraz o bardzo odmiennym 
charakterze. Spełnianie warunków monotoniczności pozwala co 
prawda na sformułowanie algorytmu, ale nie zapewnia mu wszystkich 
własności, których należałoby od niego oczekiwać. Przy 
projektowaniu algorytmu natykamy się zatem na następujące 
zagadnienia:
- spełnienie warunków monotoniczności względem hierarchii, tj. 
warunków (3.4),

spełnienie ewentualnie innych warunków na funkcję celu, 
ułatwiających działanie algorytmu (addytywność względem skupień, 
addytywność wzdłuż hierarchii, agregacja według minimum 
odległości, stosowalność wzoru LW (2.38),
-w ramach powyższego - spełnianie warunków (3.5) i (3.7), 
gwarantujących monotoniczność ciągu wartości ,
- analiza skal składników funkcji celu i wartości ,
- ocena wyników.

Pierwsze dwa z powyższych punktów zostały już omówione, trzeci 
zawiera się w dużej mierze w drugim i wobec tego skomentujemy 
tylko pokrótce dwa ostatnie.

Analizę skal wartości składników funkcji celu i rC można 
przeprowadzić w kontekście dokonanego już wyboru definicji 

, a przed wyborem konkretnych postaci s(d), D, S itp.
Zilustrujemy to na przykładzie najprostszym, jak się wydaje, a
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mianowicie - definicji (4.1-4.3).
Zauważmy najpierw, że w myśl obranych definicji

Qn(P) występuje

L,(QJP)} = V Z cardJ. card2 , 
d D qeKpq'>q « *

wartości odległości d. zaś w określeniu gc(P) - 
1J b

LS(QS(P)) =i z cardJ. (cardlł -1)
S S 2 qeKp q q

wartości bliskości Łatwo zauważyć, że warunek

w określeniu

(4-37)

(4.38)

Ld(QD(P)) = LS(2S(P)) (4.39)
związany z postulatem zbliżonego udziału Qp i Qs w Q&, jest 
równoważny

Z card2_ ( Z cardA - (cardA - 1)) = 0 (4.40)
qeK 5 q'eK * *

q' *<f
a zatem i

Z (card^ )2 = Z—H (4.41)
q

który to warunek może być w przybliżeniu spełniony w sytuacji gdy 
na podział składa się jedno duże, dominujące skupienie i pewna 
liczba mniejszych. Ilustracją tego niech będą przykłady podane w 
tabl.4.2. i 4.3., w których podano wartości, przy których (4.41) 
jest spełnione jako nierówność: zamiast znaku równości mamy znak

ponieważ taki warunek spełnia mniej podziałów niż odwrotny.

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
max

P - - 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ' 4 4 5
min
nl - - 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11
max
nl - - 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11

/

Tabl.4.2.Ilustracja przybliżonych warunków równowagi 
udziału Q (P) i Q (P) w funkcji celu z CG1 dla n=2 dtf 15. 5

W tabl.4.2. dla kolejnych wartości n podano pmaX, największe 
krotności podziału, dla których może być spełniony rozważany
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warunek, i dla tej krotności: (pmax) i n^ax(pmax) , tj . 
dopuszczalny przedział liczności największego skupienia, dla 
których warunek ten jest spełniony.

Z kolei, w tabl.4.3. pokazano jak dla n=100 przedstawiają się 
zakresy wartości liczności największego skupienia dla 
poszczególnych p. Obydwie tablice przekonują nas, że spełnianie 
warunku (4.39) następuje istotnie dla podziałów wyraźnie 
zdominowanych przez jedno skupienie, obejmujące ponad połowę 
obiektów, obok którego występuje niekiedy drugie duże skupienie 
(15-25% obiektów).

p 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/ 13 14
min. , 

n-L (P) 55 59 61 62 63 64 65 66 67 67 68 68 69
max, . (P) 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87

Tabl.4.3.Zakresy wartości [n^ (p),n^ (p)] liczności najwięk
szego skupienia zbioru I o n=100 dla poszczególnych 
krotności podziału, zapewniające spełnianie (4.41) z 
nierównością "s".Największa krotność oodziału, dla. 
której warunek ten jest spełniony, p x=30.

)

Rozpatrywany algorytm jest zatem z punktu widzenia równowagi 
udziałów Qd i Qs w dość poważnie obciążony.

Podobna analiza powinna być przeprowadzona dla wartości , w
szczególności dotyczy to zbadania warunków dla rC«0.5.

£Dla rozważanego tu przypadku r osiąga wartość 0.5 dla 
podobnej, w przybliżeniu, struktury podziału co otrzymane na 
podstawie warunku równowagi udziałów Q i Q . Jest to bardzo 
ważna, korzystna cecha algorytmu, której wartość jest jednak 
częściowo obniżona przez wspomnianą już preferowaną przez 
algorytm strukturę podziału.
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W ogólności, dla projektowanych algorytmów należy badać:
— ' D - S- warunki równowagi udziału Q i Q w Q (lub Q i Q w Q ) i ich 

zależność od użytego s(d) (lub d(s));
- warunki osiągania przez rC wartości zbliżonych do 0.5;
oraz
- zgodność obu tych rodzajów warunków.
Można oczywiście prowadzić i bardziej szczegółowe analizy, 
odnoszące się np. do własności ciągu {rt} w odniesieniu do 
istniejących w zbiorze odległości, ale wymienione tutaj trzy są 
zasadnicze dla oceny algorytmu.

Wybór algorytmu wraz z wszystkimi składającymi się nań 
szczegółami jest-na ogół rezultatem kompromisu pomiędzy względami 
merytorycznymi, związanymi z dańym zadaniem,' a własnościami 
technicznymi algorytmu. Jeśliby się udało skonstruować algorytm, 
który satysfakcjonuje użytkownika z obu tych punktów widzenia, 
wówczas ocena wyników sprowadzałaby się do ich merytorycznej 
interpretacji. Tak jednak praktycznie prawie nigdy się nie 
zdarza, a ponadto użytkownik ma na ogół pewne własne 
przeświadczenie co do charakteru wyników, które to 
przeświadczenie, skonfrontowane z rezultatami analizy skupień, 
prowadzi często do krytycznej analizy tych ostatnich.

Mamy zatem do czynienia z dwoma zagadnieniami:
- identyfikacją stopnia, do jakiego charakter otrzymanych wyników 
związany jest z własnościami algorytmu
oraz
- możliwością zmian w algorytmie, które nie zmniejszając jego 
poprawności mogłyby poprawić interpretację merytoryczną.

Należy jednak przede wszystkim pamiętać, że zarzut iż wyniki
są "nieprawidłowe" lub "nie odzwierciedlają rzeczywistości" może
być uznany za uzasadniony dopiero wówczas, gdy dostarczone
zostaną wraz z nim argumenty, które się dają przedstawić, choćby
w przybliżeniu, w przestrzeni E%. W przeciwnym przypadku
postawione zarzuty muszą być uznane za gołosłowne.

Zaprezentowana tutaj metoda dostarcza wartości Q , Q , £7? lub 
”■ S "t D S S

Qp, Qs, oraz r i są one wystarczającą podstawą do oceny
wyników, niezależnie od strony interpretacyjnej. Wszystkie inne
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miary, przedstawiane np. w [181] czy [241], traktowane w istocie 
jak pewnego rodzaju funkcje celu lub kryteria, mogą być w 
kontekście zaprezentowanej metody używane wyłącznie w charakterze 
ilustracji, bez znaczenia dla oceny jakości wyników.

/

114



5. ZASTOSOWANIA NOWEJ METODY

5.1. Przegląd analizowanych zagadnień

Przedstawimy obecnie przykłady zagadnień analizy skupień 
rozwiązywanych przy pomocy programu CLUS, realizującego nową 
metodę i opisanego w rozdziale 6. Zasygnalizujemy najpierw 
konkretne zadania, które były rozwiązywane przy pomocy 
opracowanego oprogramowania, a potem omówimy nieco szerzej 
niektóre z tych zagadnień.

W latach 1982-1990 analizowano podane poniżej zbiory danych, 
omówione w kolejności rosnących rozmiarów zadania nxm.

1. Przykład akademicki, p.5.2 (1989). Jest to bardzo prosty, 
wymyślony przykład z kilkoma wariantami, w których n=12+16, m=2,
i £■ =EV =R, a więc obiekty są punktami na płaszczyźnie. PrzykładZ1 X2
ten został opracowany głównie dla przeprowadzeniu eksperymentu 
polegającego na porównaniu rozwiązań otrzymanych przy pomocy 
programu komputerowego z rozwiązaniami zaproponowanymi przez 
ludzi.

2. Klasyfikacja ekologiczna siedlisk w Sudanie (1988) [342], 
Dane opisują n=8 miejsc w Sudanie przez określenie ilości 
występujących na danym terenie gatunków z m=23 grup
.klasyfikacyjnych zwierząt. Celem prac było stwierdzenie, czy 
wszystkie 8 punktów (obiektów) można zaliczyć do jednego z dwóch 
regionów ekologicznych, których istnienie sugerowały poprzednie 
badania. Praca zatem skoncentrowała się na badaniu wrażliwości 
rozwiązań względem różnych aspektów sformułowania zadania i na 
możliwości prezentacji wyników analizy wrażliwości w postaci 
skupień rozmytych.

3. Takspnomia waleni, p.5.3, (1983) jest klasycznym przykładem 
taksonomii biologicznej, przygotowanym dla celów porównawczych i 
poznawczych na międzynarodowe seminarium nt. analizy danych w 
Brukseli w 1983. Dane przedstawiały n=36 gatunków lub rodzajów 
waleni scharakteryzowanych przy pomocy m=15 jakościowych 
atrybutów. Zadanie to zostało sformułowane jako zadanie analizy 
skupień, ponieważ poszukiwano przede wszystkim nie drzewa 
taksonomicznego lecz właściwego podziału na taksony (skupienia).
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4. Regionalizacja: grupowanie województw (1982-1983). Był to 
jeden z testów metody, przeprowadzany wielokrotnie dla różnych 
zestawów atrybutów opisujących województwa Polski, a więc n=49, 
zaś m na ogół było =16. Celem było otrzymanie regionów kraju o 
podobnym charakterze zależności między ich charakterystykami 
gospodarczymi, a produktywnością, zaś na wyniki nałożono warunek 
przestrzennej spójności regionów. Przeprowadzono porównania z 
klasycznymi algorytmami agregacji hierarchicznej, a zwłaszcza 
najbliższego i najdalszego sąsiedztwa AHI i AH2, przy czym 
zaskakującym wynikiem było znaczne podobieństwo rozwiązań 
otrzymanych przy pomocy algorytmu CG1 i najdalszego sąsiedztwa.

5. Analiza przestrzenna: rolnictwo obszaru Bełchatowskiego 
okręgu przemysłowego (BOP), p.5.4, (1988). Prace w tym kierunku 
miały za cel stwierdzenie czy obraz przestrzenny rolnictwa BOP 
odzwierciedla wpływ kopalni i elektrowni Bełchatów. 
Niespodziewanym wynikiem analizy było otrzymanie bardzo wyraźnego 
obrazu przestrzennego, na poziomie, gmin, w którym stan rolnictwa 
był niemal jednoznacznie uzależniony od odległości od kopalni i 
elektrowni. W zadaniu tym było n=30 i m=12 .

6. Klasyfikacja wsi (1986-1987). Praca dotyczyła terenu na 
Kujawach, położonego w zlewni górnej Noteci, objętego projektem 
pilotowego systemu wodno - gospodarczego mającego zintensyfikować 
rolnictwo przy pomocy inwestycji wodnych. Prace były prowadzone w 
ramach programu rządowego CBPR 10.8. Celem było wyznaczenie wsi 
typowych dla badanego obszaru. W obrębie tych wsi miano następnie 
wyodrębnić poszczególne gospodarstwa, które byłyby przedmiotem 
modelowania komputerowego po to, by uzyskać wzorce gospodarowania 
do projektowania organizacji rolnictwa. Wyniki tej pracy zostały 
wdrożone, to znaczy - zostały wykorzystane przez odbiorcę do 
wytypowania gospodarstw do dalszych badań. Przeliczeń dokonywano 
dla nim rzędu kilkudziesięciu.

7. Klasyfikacja gospodarstw chłopskich: obszar górnej Noteci 
( 1987-1988) [339] . Dla próbek opisów gospodarstw przeprowadzono 
dwie serie analiz. Jedna była związana z programem CBPR 10.8., 
koordynowanym przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w 
Falentach, p.5.5, druga zaś z programem RPBR-23, koordynowanym 
przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleby w Puławach.

Jak wspomniano, analiza opisów gospodarstw była następnym
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etapem po analizie zbioru opisów wsi, zaś zasadniczym celem tego 
etapu było ustalenie typów gospodarstw i typowych gospodarstw do 
prac modelowych. Rozpatrywano zbiory danych o n rzędu kilkuset 
(np. n=335) i m - od kilku do kilkudziesięciu.

8. Klasyfikacja gospodarstw chłopskich: obszar Bełchatowskiego 
Okręgu Przemysłowego (1984, 1988-1989). Dla tego obszaru wykonano 
również dwie serie analiz, dla dwóch różnych zbiorów danych. Cele 
tych prac były inne niż dla górnej Noteci, miały one z jednej 
strony charakter badawczy, a z drugiej strony - były przeznaczone 
do prowadzenia dalszych prac nad przestrzennymi aspektami wpływu 
BOP na środowisko rolnicze. Analiza pierwszego zbioru danych 
miała za cel uzyskanie klas gospodarstw o podobnym profilu 
produktywności (por. zagadnienie 4), podczas gdy w drugiej 
chodziło głównie o ocenę wpływu BOP i możliwe sposoby 
przeciwdziałania lub przynajmniej neutralizacji tego wpływu. 
Badania te były wykonywane najpierw na zlecenie Wojewódzkiego 
Zarządu Inwestycji Rolniczych, a następnie - Stacji Badawczej 
IPIŚ PAN z Zabrza w Piotrkowie Trybunalskim.

9. Klasyfikacja chorych operowanych na raka tarczycy, p.5.6, 
(1985) na podstawie zestawu danych klinicznych z jednego ze 
szpitali paryskich. Analiza tego zbioru danych dostarcza 
zaskakujących wniosków, które powinny być wzięte pod uwagę przed 
podjęciem ewentualnych dalszych prac, np. o charakterze 
wnioskowania statystycznego.

10. Klasyfikacja krzywych chemoluminescencji granulocytów 
[244] (1988 - 1989). Na podstawie próbki krzywych czasowych 
chemoluminescencji granulocytów, ciałek krwi związanych z 
systemem immunologicznym, spróbowano odpowiedzieć na pytania: 
jaki jest kształt tej krzywej dla w pełni zdrowego układu 
immunologicznego? oraz - jaki wygląd mogą mieć krzywe nienormalne 
i jak są one powiązane z jednostkami chorobowymi związanymi ze 
stanem''systemu immunologicznego? Analiza nie dała wyczerpującej 
odpowiedzi na drugie pytanie, ale pozwoliła na wyodrębnienie 
krzywej normalnej i typowych krzywych odbiegających od normy.

11. ' Kalendarze menstrualne, p.5.7, (1988). Światowa 
Organizacja Zdrowia w swoich badaniach nad metodami antykoncepcji 
prowadzi również duży projekt analizy krwawienia miesiączkowego. 
Zebrano tysiące kalendarzy krwawień od kobiet we wszystkich
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częściach świata. Badaniom tym postawiono trzy cele: 1.określenie 
typowych profili czasowych krwawień, wraz z metodą ich skrótowej 
reprezentacji, 2.klasyfikację tych profili, oraz 3.ewentualne 
powiązanie typów profili z decyzją o przerwaniu stosowania środka 
antykoncepcyjnego. Obliczenia przeprowadzone przy pomocy 
nowej metody analizy skupień dotyczyły głównie celów 1. i 2.

12. Inne zastosowania. Opracowane oprogramowanie zostało użyte 
także do analizy zbiorów danych o pracownikach dwóch instytucji w 
latach 1987 i 1988, przy czym celem tych analiz było 
wyodrębnienie grup pracowników o zbliżonych atrybutach, które to 
grupy miały być poddane jeszcze dalszym badaniom.

W r.1991 analizowano dane z jednej z warszawskich klinik 
ginekologiczno-położniczych, głównie w celu wyodrębnienia grup 
pacjentek, których opis kliniczny kwalifikowałby je - lub 
noworodka - na oddział terapii intensywnej lub patologii.

Nowa metoda została również zastosowana do klasyfikacji 
profili preferencji na przykładzie porównań parami reklam 
koniaków (dane otrzymane z badań empirycznych) [344]. Zagadnienie 
to w całości jest bardzo skomplikowane, ponieważ występują w nim 
jednocześnie zadania: analizy skupień i agregacji preferencji. 
Wszystkie proponowane rozwiązania mają charakter przybliżony. 
Podobny charakter miało rozpatrywane ostatnio zadanie grupowania 
rozmytych profili preferencji w celu wyodrębnienia profili 
podobnych w ramach ustalania stopnia i ułatwiania osiągnięcia 
konsensusu w grupie.

Czysto teoretycznym zastosowaniem zasad nowej metody jest 
wyznaczanie lokalnych modeli regresji [358], w którym występuje 
jednocześnie zadanie analizy skupień i regresji dla skupień. 
Podejście to ma jednak, jak na razie, wyłącznie znaczenie 
teoretyczne, ze względu na brak efektywnego algorytmu jego 
realizacji.

5.2. Przykład akademicki

5.2.1. Uwagi wstępne
Celem analizy było porównanie rozwiązań analizy skupień 

dostarczonych przez ludzi i przez program. Dany był zestaw pięciu 
zbiorów punktów na płaszczyźnie, zaś wnioski z porównania
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dotyczyły: 1.zgodności podziałów otrzymanych dwiema drogami,
2.charakteru różnic, i 3. alternatywności czy niepewności 
wprowadzonej przez ludzi do rozwiązań.

5.2.2. Dane
Pięć zbiorów danych ("Przykładów") przedstawiono na następnej 

stronie (rys.5.1). Przykłady te zostały pokazane 18 osobom w 
postaci ankiety wraz z pytaniem: "Jak należy podzielić zbiory 
punktów pokazane na przykładach na podzbiory?" (z dodatkowym 
wyjaśnieniem, w przypadku pytań: "tak, by punkty należące do tych 
samych podzbiorów były możliwie bliskie, zaś punkty należące do 
różnych zbiorów - możliwie dalekie"). Pozostawiono respondentom 
możliwość podania do trzech równorzędnych wariantów podziału.

5.2.3. Rozwiązania
W wyniku przeprowadzenia ankiety, dla każdego z Przykładów

otrzymano zestaw podziałów podanych przez respondentów. Na
podstawie tych podziałów indywidualnych wyliczono podziały
zagregowane.Najpierw wyliczono podobieństwa między poszczególnymi 

1 2punktami, s. ., według dwóch alternatywnych wzorów, t j . s. . i s.,ij'ij

m.
E

IZ
E

k=l 1=1

m
E E

k=l 1=1

k 7 m a.1./ £ 
k=l

1
Ij'

oraz

BIklrT, k. , ~ kTT, k. 2a. .W(w )/£vW(v ) = s. .
k=l / J

kv =

J-J

jest ilością 
) jest

zależności od w , przy czym w 
przeprowadzonych obliczeniach założono: W(l)=l,
R7’(3)=O. 6, a w jednym wyjątkowym przypadku - W(5)ęD.52, zaś

w których k=l,...,m, jest indeksem respondenta, w
podanych przez niego dla danego Przykładu podziałów, B^( 
wagą przypisywaną podziałom w zależności od w , przy czym

HT(2)=0.7,
ki . a . .=1
ijjeśli w podziale o indeksach k,l obiekty i,j są umieszczone w 

kijednym skupieniu, natomiast a^j=Q w przeciwnym przypadku.
Następnie, do danych w ten sposób dwóch macierzy Fs

zastosowano jeden z algorytmów realizujących metodę przedstawioną 
w rozprawie i potraktowano otrzymane dwa podziały jako wynikające 
bezpośrednio z Ankiety.
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Wyniki przedstawionego tutaj postępowania są pokazane na 
rys.5.2. jako wyniki Ankiety, wraz z wynikami programu CLUS 
(oznaczonymi na rysunku "Algorytm"). Na rys. 5.2. zaznaczono 
charakterystyczne wartości współczynnika r odpowiadające kolejno
otrzymywanym podziałom. Alternatywność podziałów wynika z

12.... przyjęcia lub sj_j bliskości.
Przy opracowywaniu danych z ankiety dokonano całego szeregu 

uproszczeń, przyjmując najczęściej pewne arbitralne założenia. 
Zagadnienia w ten sposób nie mieszczą się w ramach rozprawy, 
jednak powinny zostać podjęte, przeanalizowane i praktycznie 
rozwiązane. Jest to istotne ze względu na zastosowania w 
dziedzinie sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Kilka 
takich zagadnień zostanie tutaj zasygnalizowanych:
1. informacja dla respondentów może mieć różny charakter, w 
szczególności może ona sugerować pewne kryteria podziału zbioru 
punktów - w zależności od stopnia i charakteru sugestii zmieniać 
się będzie interpretacja wyników;
2. różna może być interpretacja alternatywności podziałów 
podanych przez jednego respondenta: do jakiego stopnia jest to 
mianowicie wynik niepewności co'do kształtu jednego podziału, a 
do jakiego - przekonania o istnieniu równoważnych alternatywnych 
podziałów; informacja taka może być podana wprost przez 
respondentów lub wynikać z analizy alternatywnych podziałów 
podanych przez nich;
3. w sensie obliczeniowym rozwiązanie wspomnianego uprzednio••problemu wpływa przede wszystkim na ustalenie W(v ), lub wprost 
W(kl) , tj. wag poszczególnych podziałów; liczbyW(kl) mogą być 
podawane przez respondentów, co pozwala na ominięcie zagadnienia 
2. pod warunkiem, że respondenci wiedzą o różnicach 
interpretacyjnych wspomnianych w 2. i ich konsekwencjach;
4. analiza wyników ankiety może być prowadzona z wielu punktów 
widzenia, w szczególności: według respondentów i według zbiorów 
danych; w analizie tej może występować cały szereg zagadnień, 
właściwych jednak dla analizy skupień (określenie skupień, 
odstępstwa od hierarchii, rozmycie, zgodność opinii itp.).

Dla porównania z poprzednio scharakteryzowanymi wynikami,
’ poddano wszystkie Przykłady działaniu programu analizy skupień
opierając się wprost na danych o położeniach punktów. Dla EX=R
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przyjęto odległości euklidesowe między punktami. Wyniki tego 
postępowania są pokazane dla kolejnych wartości r wraz z wynikami 
z Ankiety na rys.5.2. Alternatywność wyników Algorytmu jest 
rezultatem przyjęcia. dwóch różnych sposobów przeliczania 
odległości na bliskość.

Zarówno dla wyników Ankiety jak i Algorytmu podział 
suboptymalny odpowiada najmniejszemu rC niemniejsżemu niż 0.5.

5.2.4. Porównania i wnioski
W tabl.5.1. podano, dla poszczególnych przykładów, odległości 

między podziałami otrzymanymi z ankiety i z algorytmu na 
poziomach r=0.85 i r=0.5. Odległości te są liczone w sposób 
następujący: z

z jij(pirp2y/^n(<n-i>)y<J(P1,P2)
gdz ie

5 . .(P ij l'P2>

i, jel

f 0, gdy para (i,j) w P^ i P% należy do jednego 
skupienia lub w'P^ i jest rozdzielona;

1, gdy para (i,j) w jednym podziale należy do 
jednego skupienia, zaś w drugim jest rozdzie
lona między różne skupienia.

Tabl.5.1. Odległości między podziałami z "Ankiety" i "Algorytmu"
dla r=0.85 i r=0.5.

Przykład 1 2 3 4 5
Odległość 
dla r=0.85 0.15 0.12 0.08 0.09 0.04
Odległość 
dla r=0.5 0.27 0.07 0.15 0.25 0.20

Aby lepiej móc ocenić wyniki z tabl.5.1. zauważmy, że dla 
przyjętej definicji maksymalna odległość jest oczywiście równa 1 
(np. odległość między P1={J} i P^I), natomiast odległość o 
wartości bliskiej 0.5, np. 8/15 = 0.53 otrzymać można dla 
podziałów zbioru J={1,2,...,,6} o następującej postaci: 
P1={{1,2},{3,4,5,6}}, P2={{1,2,3,4},{5,6}}, zaś dla 
J={1,2,.. . ,15} podzielonego na trzy równoliczne skupienia 
przesunięcie jednego tylko obiektu między skupieniami daje w 
wyniku odległość 0.09. W świetle tych wyjaśnień podziały 
otrzymane z Ankiety i Algorytmu należy ocenić jako bardzo
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zbliżone. Stanowi to bardzo istotny wynik z punktu widzenia 
zastosowań, ponieważ okazuje się, że opracowana metoda dobrze 
symuluje ocenę niewielkiego zbioru danych przez ludzi w ramach 
pewnego modelu percepcji takiego zbioru, a mianowicie:
- istnienia pewnego "podziału zasadniczego",
- alternatywności tego podziału w ramach agregacji lub dezagregacji 

jego niektórych skupień,
- niewielkiej stosunkowo niepewności co do zasad podziału, tj . 
przede wszystkim intuicyjnej definicji odległości i bliskości.
Ma to duże znaczenie dla zastosowań z dziedziny sztucznej 

inteligencji i systemów ekspertowych.

5.3. Taksonomia waleni

5.3.1. Uwagi wstępne
Zagadnienie taksonomii, pochodzące z zastosowań biologicznych, 

polega na ogół na otrzymaniu hierarchii - drzewa, którego liśćmi 
są poszczególne obiekty, np. gatunki zwierząt, a od którego 
często wymaga się także by odzwierciedlało ono zależności 
filogenetyczne między obiektami, zaś odległości zdefiniowane jako 
tzw. ultrametryki, określone w otrzymanej hierarchii [390] 
powinny możliwie dobrze przybliżać faktyczne odległości między 
obiektami. Niekiedy jednak poszukuje się w taksonomii rozwiązania 
zadania (1.1). Zdarza się to wtedy, gdy postać hierarchii jest 
narzucona przez istniejące ramy systemów klasyfikacji 
biologicznej i zagadnienie sprowadza się do Zznalezienia podziału 
na skupienia - taksony - z rozpatrywanego poziomu hierarchii 
taksonomicznej (np. podział gatunków pomiędzy rodziny).

Jakkolwiek zadanie taksonomii wygląda na akademickie, to 
jednak powraca ono każdorazowo przy opracowaniu podręczników 
biologii, atlasów zwierząt czy roślin itp. Dotyczy to zarówno 
postaci drzewa taksonomicznego (liczba rozróżnianych poziomów) 
jak i zaklasyfikowania poszczególnych gatunków. Powołajmy się 
tutaj na Jana Sokołowskiego, autora licznych popularnych i 
naukowych prac ornitologicznych [418]: "Systemy klasyfikujące 
ptaki zmieniają się nieustannie. Układ i nazwy (...) oparłem na 
pracy Niethammera, który zastosował ( • • • ) system Stresemanna i 
Harterta. Wydawało się, że podział ten utrzyma się czas dłuższy.
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Tymczasem już rok później ( . . . ) Charles Vaurie zmienił 
systematykę (...), a dwa lata później ( . . . ) Alexander Wetmore 
przedstawił jeszcze inną koncepcję podziału ptaków (...).(...) 
nie ma wielkiej nadziei, aby również jego system utrzymał się 
dłużej." Współczesne badania taksonomiczne, wspomagane nowymi 
osiągnięciami genetyki i metodami komputerowymi, mają zatem 
przede wszystkim na celu określenie odpornych, mało zmiennych 
cech klasyfikacji poszczególnych”" części lub też całości świata 
zwierząt i roślin.

Cel pokazanego tutaj zadania był nieco inny. Polegał on na 
porównaniu istniejących już klasyfikacji zoologicznych waleni 
(rząd ssaków wodnych obejmujący m.in. wieloryby i delfiny) z 
klasyfikacjami otrzymanymi przy pomocy metod analizy skupień. 
Przykładowe dane posłużyć miały przeto do otrzymania bardziej 
obiektywnego obrazu podziału rozpatrywanej grupy zwierząt i do 
przetestowania zaproponowanych metod analizy skupień przez 
porównanie wyników i wyjaśnienie pojawiających się różnic.

5.3.2. Dane
Mamy dane 36 obiektów (gatunków i rodzajów) z rzędu waleni, 

opisanych przez 15 atrybutów morfologicznych, a mianowicie:
1: szyja (0-widoczna, 1-niewidoczna);
2: kształt pyska (0-cylindryczny, 1-stożkowy, 2-z zakrzywionym 

czołem, 3-okrągły, 4-płaski, 5-wklęsły);
3: wielkość głowy (0-bardzo duża, 1-średnia);
4: dziób (0-brak, 1-duży, 2-wąski i krótki, 3-wąski i długi);
5: płetwa grzbietowa (0-brak, 1-trójkątna, 2-sierpowata,

3-trójkątna skierowana do tyłu);
6: płetwy (0-małe, 1-szerokie i krótkie, 2-średniej wielkości,

3- długie i wąskie);
7: zęby (0-na dolnej szczęce, 1-na dolnej i górnej szczęce, 2- 

brak zębów, długie fiszbiny, 3-brak zębów, grube fiszbiny,
4- brak zębów, szerokie fiszbiny);

8: pożywienie (0-małe zwierzęta morskie, 1-ryby, 2-foki,
3-plankton);

9: otwór wydmuchowy (0-na lewym boku, 1-na prawym boku, 2-na 
linii środkowej, 3-dwa otwory na linii środkowej);

10: barwa (0-części brzuszne jaśniejsze niż grzbietowe, 
1-czarniawa, 2-brak pigmentu, 3-plamista, 4-inne);

11: kręgi szyjne (0-swobodne, 1-częściowo lub całkowicie 
zespolone);
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12: kości twarzy (0-tworzą jedną całość, 1-są osobne);
13: środowisko (0-rzeki, 1-morza ciepłe i umiarkowane, 3-morza 

zimne, 3-wybrzeża, 4-zmienne, 5-nieokreślone);
14: podłużne rowki na gardle (0-brak, 1-niewielka
liczba, 2-duża liczba);
15: kości czaszki (0-symetryczne, 1-lekko asymetryczne,

2-asymetryczne, 3-silnie asymetryczne).
. Rozpatrywanymi obiektami były (podano nazwy łacińskie, a w 

nawiasach niektóre nazwy polskie):
1. Balaena mysticetus 

(wal grenlandzki)
2. Balaenoptera (wale)
3. Balaenoptera musculus 

(płetwal błękitny)
4. Berardius
5. Cephalorhynchus
6. Delphinapterus leucas 

(wal biały, białucha)
7. Dephinus delphis (delfin)
8. Eschrichtius gibbosus
9. Eubalaena
10. Globicephala melaena 

(grindwal)
11. Grampus griseus
12. Hyperoodon ampullatus 
13.1nia geoffrensis (inia)
14. Kogia breviceps
15. Lagenorhynchus
16. Lipotes vexillifer

17. Lissodelphis
18. Megaptera novaeangliae 

(humbak, długopłetwiec)
19 .Mesoplodon bidens
20. Monodon monoceros (narwal)
21. Neobalaena marginata
22. Neophocaena phocaenides 
23.0rcaella brevirostris 
24.0rcinus orca (orka)
25. Phocaena phocaena (morświn)
26. Physeter catodon (kaszalot)
27. Platanista gangetica (susuka)
28. Pseudorca crassidens
29.Sotalia guianensis
30.Sousa
31.Stenella
32.Steno
33.Stenodelphis blainvillei
34. Tasmacetus shepherdi
35. Tursiops
36. Ziphius

Niektórych danych brakowało i były one wówczas oznaczane przez 
"-1". Wszystkie atrybuty są nominalne, zaś w kilku przypadkach 
można je interpretować jak dwuwartościowe. Należy zaznaczyć, że 
wątpliwości klasyfikacyjne w obrębie rzędu waleni istnieją, np. w 
czterotomowej Encyklopedii Powszechnej PWN, wydanie z r.1976, 
morświny w jednym miejscu określone są jako osobna grupa, w innym 
zaś zaliczone są do delfinów (por. wyniki przedstawione w 
tabl.5.2. i na rys.5.8).

5.3.3. Rozwiązania i ich porównanie
Porównanie wyników taksonomii można przeprowadzić dla: całej 

hierarchii, podziału na określoną liczbę skupień lub podziału dla 
pewnego poziomu hierarchii. Ten ostatni przypadek jest oczywiście 
najbardziej wątpliwy, tym niemniej on właśnie musiał być wzięty 
pod uwagę w rozpatrywanym tutaj zagadnieniu (optymalny podział 36
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gatunków i rodzajów waleni na grupy o charakterze rodzin).
W tabl.5.2. przedstawiono odległości między rozważanymi

podziałami, liczone jak w poprzednim przykładzie. Trzy pierwsze 
podziały (Zl, Z2, Z3) znane są z opracowań zoologicznych, zaś
cztery ostatnie (V, C, H, 0) były otrzymane przy pomocy różnych 
metod analizy skupień, w tym ostatni - przy pomocy metody autora, 
z zastosowaniem algorytmu CG1. W ostatniej kolumnie tablicy 
podano średnie odległości poszczególnych podziałów od wszystkich 
pozostałych. Odpowiednie podziały zostały pokazane na rys.5.3.

Tablica 5.2. Odległości między podziałami zbioru 36 gatunków
i rodzajów z rzędu waleni

\ Podzia- 
iy

Po-
działy

Zl Z2 Z3 V ą H 0
Odl.
śre

dnia
Zl 0 0.030 0.002 0.005 0.071 0.111 0.106 0.054
Z2 0 0.032 0.035 0.098 0.111 0.130 0.073
Z3 0 0.006 0.073 0.113 0.108 0.056
V 0 0.067 0.116 0.102 0.055
C 0 0.103 0.073 0.081
H 0 0.154 0.118
0 Z 0 0.112

Odległość
średnia .054 0.073 0.056 0.055 0.081 0.118 0.112 0.078

Źródła: Zl, Z2, Z3: P.Grasse, Traite de Zoologie, Masson, Paris, 
1955, B.Grzimek, Le Monde Animal, Fontaine-Stauffacher, Zurich, 
1969, E.J.Slijper, Die Cetacean, 1937, Reprint: Asker, Amster
dam, 1973; V, C, H: G.Vescia,red., Descriptive classification of 
cetacea whales, porpoises and dolphins; Materiał na sympozjum 
nt. analizy danych, EIASM, Bruksela, 1983; 0: podział otrzymany
przez zastosowanie algorytmu CG1.

Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących 
wniosków:

otrzymane podziały są bardzo zbliżone,
istnieje tendencja do tworzenia przez zoologów podziałów 

drobniejszych niż podziały otrzymane przy pomocy analizy skupień: 
średnia krotność podziału, p, dla Zl, Z2, Z3 wynosi 10.33, zaś 
dla V, C, H i 0: 7.25, co stanowi dużą różnicę, wynikającą 
zapewne z wciąż obowiązujących w zoologii przesłanek nadających
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znaczną wagę różnicom w pojedynczych cechach (monotetyzm);
- wyniki analizy skupień sugerują połączenie grup Eschrichtiidae 
i Balaenopteridae w jedną (Płetwale) oraz włączenie grupy 
Phocaenidae (Morświny) do Delphinidae (Delfiny).

CETACEA
Wal4h‘C

MYSTACOCETI ------------- ODOHTOCETI

Rys.5.3. Schemat podziałów zbioru obiektów z rzędu waleni. Numery 
odpowiadają numeracji z listy obiektów.

Tak więc, wyniki analizy skupień z jednej strony potwierdzają 
z dobrą dokładnością klasyfikacje opracowane przez zoologów, a z 
drugiej - wprowadzają do nich wskazania co do ewentualnych 
modyfikacji, zarówno ich>kierunku jak i konkretnej treści.

Wartości funkcji celu przedstawianej tutaj metody były dla 
wszystkich rozwiązań innych niż osiągnięte przy jej pomocy nieco 
niższe, o 0.2% do 1.8%.

5.4. Analiza przestrzenna

5.4.1. Uwagi wstępne
Analiza przestrzenna, np. w postaci zadania regionalizacji, 

bywa często przedmiotem analizy skupień. Zadanie regionalizacji 
polega na tym, że obiekty o indeksach i, którymi są pewne 
jednostki przestrzenne (np. gminy), scharakteryzowane 
odpowiednimi atrybutami, mają być pogrupowane w większe agregaty,
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np. regiony, zgodnie z brzmieniem zadania (1.1), przy czym 
specyfika rozpatrywanych obiektów narzuca często pewne 
ograniczenia na otrzymywane skupienia, a więc np. ich 
przestrzenną spójność, czy proporcje wielkości i kształtu, rzadko 
pojawiające się w innych zastosowaniach.

Zilustrowane tu zadanie dotyczyło gmin województwa 
piotrkowskiego, przy czym uwzględniano tylko gminy znajdujące się 
w obszarze hipotetycznego wpływu Bełchatowskiego Okręgu 
Przemysłowego (liczba gmin, n=30). Każdą gminę opisano m=12 
atrybutami dotyczącymi rolnictwa.

Zasadniczym pytaniem, na które miała odpowiedzieć 
przeprowadzona analiza, było:

Czy otrzymany z analizy skupień obraz przestrzenny wykazuje/
jakąś zależność związaną z położeniem względem centrum BOP, t j. 
odkrywkową kopalnią węgla brunatnego, zhjmującą znaczny obszar 
ziemi rolniczej i powodującą poważny spadek poziomu wód 
gruntowych oraz elektrownią, będącą źródłem dość istotnych 
zanieczyszczeń, przy czym oba te obiekty i inwestycje im 
towarzyszące pochłaniają dość dużo siły roboczej, czerpanej 
głównie z zasobów miejscowych.

Nie zakłada się przy tym żadnego ze wspomnianych uprzednio 
ograniczeń o charakterze geograficznym (np. spójność).

5.5.2.Dane
Analiza objęła n=30 gmin województwa piotrkowskiego, opisanych 

m=123 atrybutami (zmiennymi). Atrybuty te to:
1. intensywność produkcji rolniczej w punktach, średnia z lat

1983-1985;
2. % powierzchni gminy nie objęty w r.1985 lejem depresyjnym

(obniżenie poziomu wód gruntowych o więcej niż 1 metr);.
3. powierzchnia użytków rolnych (dalej UR)' w % powierzchni gminy;
4. powierzchnia trwałych użytków zielonych w % powierzchni gminy;
5. jakość gleby w punktach, 0-100 pkt.;
6. nawożenie NPK w tonach na 10.0 ha UR;
7. nawożenie obornikiem w tonach na 100 ha UR;
8. zasoby pracy żywej w pracownikach na 100 ha UR;
9. zasoby całkowite siły pociągowej na 100 ha UR;
10. ciągniki na 100 ha UR; 311. wartość produkcji sprzedanej w 10 zł/1 ha UR;
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12.położenie względem kopalni i elektrowni (zmienna porządkowa, o 
wartościach od 0-położenie gminy w obrębie kopalni, do 4-kiedy 
gmina jest oddzielona od kopalni przez 3 inne gminy).

5.4.3. Rozwiązanie i wnioski
Wykonano kilka przeliczeń. Wyniki dwóch z nich przedstawiono 

na Rys.5.4. Pozostałe otrzymane podziały były do nich zbliżone.
W uzyskanych wynikach rysuje się wyraźny układ przestrzenny z 

kopalnią i elektrownią jako centrum. Układ ten został wyznaczony 
przez algorytmy analizy skupień bez uwzględniania ograniczeń 
geograficznych! Związane jest to zapewne z trwałym wpływem BOPu 
na rolnictwo tego obszaru. Należy dodatkowo zauważyć, że zmiany

oznaczenia gmin należących do trzech różnych skupień

Rys.5.4.Obraz przestrzenny suboptymalnego podziału gmin
w obszarze oddziaływania BOP wg. dwóch przebiegów 
algorytmu CG1. W obu przebiegach otrzymano p=3.

charakteru rolnictwa pomiędzy poszczególnymi skupieniami 
otrzymanymi w rozwiązaniu są takie, że można mówić o pogarszaniu 
się stanu rolnictwa w miarę zbliżania się do kopalni i 
elektrowni.
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5.5. Klasyfikacja gospodarstw rolnych

5.5.1. Uwagi wstępne
Analizowano kilka zbiorów danych o gospodarstwach chłopskich, 

przy czym cele tych analiz były różne. W rozpatrywanym tutaj 
przypadku celem było wyodrębnienie typów gospodarstw właściwych 
dla badanego obszaru, tak, aby móc dalej prowadzić prace dla 
niektórych tylko ("perspektywicznych") z tych typów.

Należy zaznaczyć, że w tym przypadku konstruktywna analiza 
statystyczna rozpatrywanej populacji nie leży w zasięgu 
możliwości istniejących metod i oprogramowania.

5.5.2. Dane
Dane opisują n=335 gospodarstw rolników indywidualnych z 

obszaru Kujaw. Otrzymano je z ankiety, której wyniki były potem 
testowane co do wewnętrznej zgodności przed wprowadzeniem ich 
jako danych do programu analizy skupień. Po przeprowadzeniu 
testów dokonano odpowiednich przekształceń, otrzymując trzy 
zestawy danych do programu, w których było m^=9, ^2=8 i nig=19. 
Dla ilustracji przytoczymy pierwszy z tych trzech zestawów:
1. powierzchnia UR w ha;
2. powierzchnia użytków zielonych w ha;
3. max{0,liczba mieszkańców gospodarstwa w wieku 18-65 lat - licz
ba mieszkańców gospodarstwa pracujących poza gospodarstwem} ;

4.liczba koni dorosłych x 10 + moc ciągników;
5. powierzchnia pod 4 zbożami w odniesieniu do różnicy między 
powierzchnią UR a użytków zielonych;

6. plon 4 zbóż z ha;
7.liczba sztuk fizycznych bydła x 0.3 + liczba sztuk fizycznych 

owiec x 0.1 + liczba sztuk fizycznych trzody chlewnej x 0.2;
8. mleczność krów w 1/rok;
9. wartość sprzedaży ogółem na 1 ha UR.
"kdopuszczono możliwość błędu powodującego, że wykazywana siła 
robocza netto w gospodarstwie byłaby < 0, co oczywiście może 
być zgodne z pewnym stanem formalnym, nie zaś faktycznym.
W tym pierwszym zestawie użyto 13 pozycji z oryginalnych 

ankiet, w drugim zestawie 9 pozycji, zaś w trzecim 29 pozycji.
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5.5.3. Wyniki
Przeprowadzono szereg przeliczeń uwzględniając różne sposoby 

normalizacji atrybutów i liczenia odległości cząstkowych oraz 
funkcje konwersji. Charakterystyczne podziały otrzymane dla 
trzech wymienionych uprzednio zestawów atrybutów pokazano w 
tabl.5.3., 5.4. i 5.5. Porównano w nich średnie wartości
atrybutów z otrzymanych skupień z odpowiednimi średnimi dla 
całego zbioru i wyróżniono te atrybuty, które najsilniej separują 
dane skupienie od średniej zbioru (na podstawie średnich i 
odchyleń). Skupienia scharakteryzowane w kolejnych tablicach 
obejmują, odpowiednio, 89%, 98% i znów 89% wszystkich
analizowanych gospodarstw.

Wyniki dla typowego przebiegu z m^=9 pokazano w sposób 
schematyczny na Rys.5.5.

Tabl.5.3.Charakterystyka podziału dla przebiegu z m^=9.
Podano opisy skupień o liczności s 5. Podkreślono 
wartości atrybutów wyróżniające dane skupienie.

\S kupienia, 
\Licznoś- 

Atry-\ c i 
buty

I
48

II
14

III
16

IV
51

V
79

VI
21

VII
41

VIII
9

IX
20

Ca
łość
335

Wielkość UR 
ha 9.8 19.2 21.0 5.6 11.4 13.9 16.5 8.5 3.2 12.3

iUżytki zie
lone, ha 4.5 10.4 4.9 0.7 1.2 7.3 2.5 1.0 0.9 3.4

/Siła robocza 1.2 1.8 1.8 1.2 1.8 1.5 2.0 1.6 0.8 1.6
Siła pocią

gowa 25.2 43.0 63.4 10.2 40.9 43.2 55.0 34.9 6.6 36.5
Udział zbóż 

% 0.64 0.73 0.60 0.63 0.57 0.67 0.55 0.47 0.75* 0.61
Plon 4 zbóż 

q/ha 23.6 22.6 35.7 25.0 31.8 22.5 36.6 40.3 24.2 28.6
Wskaźnik
inwentarza 3.7 8.2 9.4 2.4 5.1 5.7 7.7 3.1 1,1 5.4
Mleczność 3022 3032 3678 3055 3102 3318 3404 0 0 2786
Sprzedaż, 
tys zł/ha 44.1 50.5 88.4 64.8 95.3 52.1 102. 134. 51.7 78.0
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Tabl.5.4. Charakterystyka podziału dla przebiegu z n?2=8.
\ Skupienia,

n. liczności Atry^\ 
buty \

*I
84

II
220

* • *III
24

Całość
335

Wielkość UR,ha 19.3 10 .3 21.4 12.3
Uż . zielone,ha 5.3 1 .4 11.0 3.4
Siła robocza 0.19 0. 33 0.11 0.29

Siła pociągowa 2.8 3 .0 2.4 2.9
Udział 4 zbóż 0.35 0. 50 0.33 0.45
Udział przemys

łowych 0.02 0. 05 0.01 0.04
Inwentarz 73.3 65 .2 83.9 71.4
Sprzedaż 59.0 84 .8 53.5 78.0

/
Tabl.5.5. Charakterystyka podziału dla przebiegu z 7723=19. 

Podano wartości dla 9 z 19 atrybutów.
\ Skupienia, 
\ licznoś- 

Atry-^K c i 
buty \

it it
I

241
*II

13 '
III

8
it itIV

14
it itV

14
**VI

9
Całość
335

Wielkość 10.5 12.0 9.8 15.5 8.0 4.9 10.6
Uż.zielone 2.6 8.1 0.8 1.1 1.1 1.4 2.8
Siła robocza 0.27 0.22 0.24 0.20 0.35 0.51 0.31
Siła pocią

gowa 2.8 2.5 4.5 3.6 2.3 1.0 2.9
Udział 4 zbóż 0.45 0.27 0.42 0.39 0.61 0.44 0.45
Plon 4 zbóż 28.0 24.8 41.0 37.4 31.8 30.9 28.6
Inwentarz 67.3 128.5 94.9 76.5 28.3 35.9 71.4
Mleczność 3130 3150 3230 3470 0 0 2786
Sprzedaż 73.5 62.6 145.3 116.1 79.3 105.1 78.0

5.5.4. Wnioski
Z przytoczonych wyników można się łatwo zorientować, że 

analizowany zbiór nie miał jakiejś wyraźnej struktury 
odpowiadającej rozwiązaniu zadania (1.1) - dla różnych założeń 
otrzymywano różne podziały. Przeczy to wysuwanej często przez 
ekonomistów rolnictwa tezie o istnieniu wyodrębnionej grupy 
gospodarstw "mocnych" czy "perspektywicznych" . Mamy raczej do 
czynienia z ciągłością charakterystyk, przy występowaniu pewnych
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-cys.5.5. ?r zy bl iż ona ilustracja ryrikov; nrzsbiegu I. 
Okręgi od.povzis.da ją skupi er ion z tabl.5.3. Promień okręgu - nro- 
porcjoralny do liczb;r gospodarstw w skupieniu.

korelacji. Szczególnie istotna w przytoczonych wynikach jest 
nieobecność wyraźnie wyodrębnionych grup gospodarstw słabych. 
Można jedynie mówić o gospodarstwach niedoinwestowanych.

Wnioski dotyczące atrybutów:
- Jakkolwiek istnieje dość wyraźny związek między wielkością 
gospodarstwa a jego innymi cechami, to jednak ważniejszą rolę w 
klasyfikacji gospodarstw odgrywa powierzchnia użytków zielonych, 
decydując w znacznej mierze o intensywności i ukierunkowaniu 
działalności w gospodarstwie.
- Stosunkowo małą wagę dla klasyfikacji miały takie zmienne 
charakteryzujące zasoby produkcyjne i sposób gospodarowania jak 
siła robocza, siła pociągowa, plony i struktura upraw. Oznacza 
to, że badana próba była słabo zróżnicowana pod tym względenj w 
sensie istnienia wyraźnych, różniących się od siebie skupień. 
Największą rolę wśród tych zmiennych odgrywała obsada inwentarza.

Wnioski dotyczące skupień:
- We wszystkich przebiegach otrzymano, duże lub bardzo duże 
skupienia odpowiadające "większości gospodarstw", albo nie 
wyróżniające się niczym w stosunku do średniej dla całej próby, 
albo też wyróżniające się mniejszym udziałem użytków zielonych.

Poza wspomnianym skupieniem reprezentującym "większość
"k *kgospodarstw" (np. V, II , I , czy zbliżone do nich I), pojawiały 

się skupienia wyraźnie odmienne, różne w poszczególnych 
przebiegach. I tak pojawiały się zarówno skupienia dużych mocnych
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**jak i. dużych słabych gospodarstw (odpowiednio: III, VII, IV i *II, I ) - z jednej strohy - oraz małych mocnych i małych słabych
•k "k k ★(odpowiednio: VIII, VI i IV, IX, V ) z drugiej.

- Gospodarstwa najmocniejsze miały na ogół wielkość zbliżoną do
średniej z próby lub ewentualnie nieco od niej wyższą, niższy1udział użytków zielonych i podwyższone nasycenie siłą pociągową.

Wyniki te wskazują na niemożność określenia na podstawie cech 
zasobowych gospodarstwa" jego perspektywiezhości. Mechanizm 
gospodarczy nie powinien więc być wybiórczy, ale demokratyczny.

5.6. Klasyfikacja chorych na raka tarczycy

5.6.1. Uwagi wstępne
Zagadnienie to jest częścią większego problemu, w którym 

zastosowanie analizy skupień ma jedynie charakter pomocniczy albo 
testujący. Zebrane dane, pochodzące ze szpitala Ambroise Parć w 
Paryżu, miały dostarczyć informacji do budowy "modelu rokowania", 
tj. przede wszystkim prawdopodobieństwa przeżycia określonego 
odcinka czasu. Dlatego też były one poddawane znacznie bardziej 
skomplikowanym operacjom niż wynikające z analizy skupień. Ta 
ostatnia mogła być stosowana w dwojakim charakterze: jako metoda 
przeglądu i testowania danych przez określenie struktury zbioru 
danych lub jako metoda wykrywania pewnych prostych prawidłowości 
w strukturze danych. Analiza tutaj pokazana była przeprowadzona 
dla pierwszego z wymienionych celów. Wyniki tej analizy mogą być 
o tyle istotne dla innych badań, że pokazują ewentualne 
specyficzne cechy danych, wzmacniające lub osłabiające siłę 
wniosków wyprowadzanych na podstawie zastosowania innych metod.

5.6.2. Dane
Zbiór danych obejmuje opisy n=281 pacjentów operowanych w 

okresie 1960-1980 na raka tarczycy, każdy składający się z m=12 
atrybutów, o bardzo zróżnicowanym charakterze. Atrybuty te były 
następujące:
1. Czas przeżycia, w miesiącach (od .wejścia do próby, tj. 
operacji, do śmierci lub zakończenia badania);

2. Fakt przeżycia całego okresu badania lub nie (O-przeżycie,

136



1-zejście);
3.Płeć (1-mężczyzna, 2-kobieta);
4 .Wiek (1 -mniej niż 40 lat, 2-40 do 60 lat, 3-60 do 70 lat, 4- 
powyżej 70 lat);

5. Histologia (1-zróżnicowana, 2-słabo zróżnicowana);
6. Przerzuty (1-brak, 2-obecność);
7. Powiększenie (1-jednego płatu, 2-jednego płatu i połączenia, 3- 
całego gruczołu);

8. Kliniczność węzłów chłonnych (1-brak, 2-obecność);
9. Guzy (1-pojedynezy guzek, 2-wiele guzków, 3-poważne
powiększenie);

10. Patologiczność węzłów chłonnych. (1-nie, 2-tak);
11.Syndrom uciskowy (1-brak, 2-obecność);
12.Stopień zaatakowania (1-brak, 2,3,4-stopnie zaatakowania 

według intensywności).
Różnice w charakterze atrybutów spowodowały konieczność 

prowadzenia obliczeń dla różnych definicji odległości i różnych 
zestawów uwzględnianych atrybutów.

5.6.3. Wyniki
Wykonano siedem przeliczeń, oznaczonych A. do G. , różniących 

się zestawami atrybutów i definicjami odległości.
Omówimy najpierw wyniki przebiegu A. , aby następnie na ich tle

przedstawić wyniki innych przeliczeń.
Przebieg A. obejmował wyłącznie zmienne diagnostyczne.

281Ostatnie agregacja skupień nastąpiła dla r =0.2033, jednak
trzeba było wykonać aż 193 kroki aby zejść od r^=1.0 do 
194r =0.9754, a więc tylko o 0.0246. Istnieją zatem duże skupienia 

bardzo podobnych obiektów. Już na poziomie r=0.95 tworzy się 
skupienie zawierające 98 obiektów, a więc ok.35% całego zbioru. 
Skupienie to, oznaczone Al, składało się z czterech podzbiorów 
(podskupień), przy czym w każdym z tych podskupień wszystkie 
obiekty były identyczne. Ich charakterystyki podane są w 
tabl.5.6. Skupienie Al nie tylko jest dla tego r najbardziej 
wewnętrznie podobnym ze. wszystkich skupień złożonych (tj. 
zawierających obiekty nieidentyczne), ale ma uderzające cechy 
diagnostyczne: brak przerzutów, brak inwazji, niepatologiczne
węzły chłonne, brak syndromu uciskowego. Dla porównania w
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tabl.5.7. scharakteryzowano podskupienia drugiego co do wielkości 
na tym poziomie wartości r skupienia A2, zawierającego 33 obiekty 
w pięciu identycznościowych podskupieniach.

Rozwiązanie w przebiegu A. otrzymano dla r=0.5275. Zawiera ono 
16 skupień, przy czym skupienie dominujące obejmuje 216 obiektów, 
czyli 76.9% całości zbioru, w tym, naturalnie, skupienia Al i A2. 
Na poziomie suboptymalnym pozostaje nadal 6 skupień 
jednoobiektowych. Ich opisy są przedstawione w tabl.5.8. ""

Łatwo można zauważyć, że te sześć obiektów zawiera znacznie 
większy ładunek diagnostyczny niż obiekty należące do skupienia 
dominu j ąc e go.

Tabl.5.6.Charakterystyki podskupień skupienia Al. Zachowują waż
ność do r=0.925. "N" oznacza nieznaną wartość atrybutu.

Liczności Wartości atrybutów w podskupieniach
podskupień Atrybut nr: 5 6 7 8 9 10 11 12

73 i-U 1 1 2 1 1 1 1
•• 5 1 1 1 NI 1 1 1 1
18 1 1 1 2 1 1 1 N2
2 1 1 1 NI 1 1 1 N2

Średnie w zbiorze po wartościach znanychi dla NI i N2 wynoszą:
dla Nlsl.89, dla N2: 1.34.

Tabl.5.7.Charakterystyki podskupień skupienia A2. Średnia po zna
nych wartościach z całego zbioru dla N3 jest 1.20.

Liczności Wartości atrybutów w podskupieniach
podskupień Atrybut nr: 5 6 7 8 9 10 11 12

17 2 1 1 2 1 1 1 1
3 2 1 1 NI 1 1 1 1
9 2 1 1 2 1 1 1 N2
3 2 1 1 NI 1 1 1 N2
1 2 1 N3 2 1 1 1 1'

Tabl .5. 8.Charakterystyki skupień jednoobiektowych dla podziału
suboptymalnego w przebiegu. A.

Numer Wartości atrybutów dlal poszczególnych. obiektów
obiektu Atrybut nr: 5 6 7 8 9 10 11 12

4 1 1 3 2 2 1 2 4
• 9 1 2 3 ' 2 1 2 2 1
28 2 1 3 2 2 1 1 3
45 1 1 3 3 2 2 1 1

140 1 2 1 2 1 2 1 3
219 1 2 2 2 1 1 1 4
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O przebiegu B wystarczy powiedzieć, że w podziale optymalnym 
występuje tyle samo skupień o tej samej liczności i tylko 3 
obiekty spośród 281 należą do innych skupień niż w A.

W przebiegu C. dodany został atrybut dwuwartościowy dotyczący 
faktu przeżycia. Można było oczekiwać, że spowoduje to rozbicie 
otrzymanych uprzednio skupień na mniejsze według kryterium 
przeżycia. Efekt był jednak inny. Ilustruje to tabl.5.9.

Nie tylko nie nastąpiło rozbicie skupień ze względu na fakt 
przeżycia, ale raczej odwrotnie - liczności skupień uległy 
wyrównaniu. W skupieniu dominującym nastąpiło zwiększenie udziału 
pacjentów przeżywających z 90.3% do 95.5%, podczas gdy w drugim 
co do wielkości skupieniu - z 87% do 100% (w całym zbiorze było 
81.5% pacjentów przeżywających). Tak więc wpływ segregujący faktu 
przeżycia można zauważyć, ale nie on jest decydujący dla składu 
otrzymanych skupień i kształtu podziału.

Tabl.5.9.Porównanie podziałów suboptymalnych z przebiegów A. i C.
Prze
bieg

Liczności
głównych
skupień

Wspólna
zawartość
głównych
skupień

Ilość
pacjentów
przeży

wających

Ilość
skupień

Odchylenie
standardowe
liczności
skupień

A.
1 2 1 2 1 2

16 53.21216 23 126 16 195 20
B. 199 28 190 28 13 54.17

Wyniki z przebiegów D. i E. były bardzo zbliżone do 
poprzednich. W przebiegu F. otrzymano natomiast podział 
składający się z dwóch skupień: jedno zdwierało pacjentów 
przeżywających, drugie zaś - nie. Jednak w przebiegu G. , który 
podobnie jak F. uwzględniał wszystkie atrybuty, otrzymano podział 
bardzo zbliżony do tego, jaki dały pierwsze przebiegi.

5.6.4. Wnioski
Na podstawie otrzymanych wyników można wysnuć wnioski 

dotyczące przede wszystkim możliwości użycia analizowanego zbioru 
danych do głębszej analizy, zwłaszcza do analizy rokowań, w tym 
przeżycia. Zwraca już uwagę fakt, że 81.5% obiektów w badanej' 
próbce to opisy pacjentów, którzy przeżyli. Poza tym jednak
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istnieje wyraźnie dominująca grupa pacjentów, prawie w całości 
przeżywających, której kliniczność jest niska. Jednocześnie 
silnie kliniczne są opisy pojedyńczych pacjentów, bardzo 
zróżnicowanych co do objawów. Powoduje to powstanie sytuacji, w 
której co . prawda łatwo j.est o rozdzielenie części próby 
przeżywającej od tej, która nie przeżyła okresu badania, ale 
otrzymane kryteria mogą nie mieć nic wspólnego z opisem 
klinicznym (widk, płeć,...). Próba zatem okazuje się łatwa w 
obróbce, ale dostarcza małej ilości informacji.

5.7. Kalendarze menstrualne
./

5.7.1. Uwagi wstępne
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prowadzi od wielu lat 

badania nad metodami antykoncepcji. W ramach tych badań 
prowadzone są na wielką skalę (kilkadziesiąt tysięcy kobiet na 
całym świecie) zapisy kalendarzy menstrualnych kobiet używających 
różnych metod antykoncepcyjnych. Jednym z celów prowadzenia tych 
kalendarzy jest określenie skutków używania różnych metod, a 
także - przyczyn przerwania używania poszczególnych metod. Bardzo 
wiele kobiet podaje jako główną przyczynę przerwania używania 
danego środka antykoncepcyjnego wyraźną zmianę rytmu 
menstrualnego, objawiającą się zmianą regularności lub 
nieregularnością krwawienia.

Dlatego też WHO podjęło badania nad wykryciem regularności 
krwawienia miesiączkowego związanego z konkretnymi metodami, 
zwłaszcza w powiązaniu z decyzją kobiety o zaprzestaniu używania 
danej metody.

Pierwszym zagadnieniem było skrótowe scharakteryzowanie 
kalendarzy menstruacyjnych, tak by można je było opisać w 
możliwie prosty sposób.

Następnym krokiem byłoby przywiązanie tak opisanych kalendarzy 
do konkretnych metod i decyzji przerwania antykoncepcji.

Ilustracja tutaj przytoczona dotyczyła przede wszystkim 
pierwszego z' tych kroków, a następnie konkretnych metod
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antykoncepcji. Nie próbowano pokazać powiązania kalendarzy z 
decyzją o przerwaniu. Wydaje się jednak, że wyniki, które 
osiągnięto mają dość wyraźny charakter także i jeśli chodzi o 
przyczyny przerwania antykoncepcji.

5.7.2. Dane
Dane składały się z 4817 rekordów, każdy rekord podzielony na 

dwie części. Pierwsza część zawierała dane ogólne dotyczące 
przede wszystkim wywiadu położniczego i ginekologicznego (liczba 
porodów, ciąże i ich przebieg, używane ewentualnie metody 
antykoncepcyjne itp.). Druga część rekordu była właściwym 
kalendarzem menstruacyjnym - ciągiem znaków alfanumerycznych 
odpowiadających kolejnym dniom. Znaki te odpowiadały czterem 
możliwym stanom: "B" - krwawienie, "S" - śladowe krwawienie, " "
- brak krwawienia w ogóle, - brak danych. Fragment takiego
kalendarza mógł więc mieć następującą postać:
t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7 t+8 t+9 t+10 t+11

SBBBS - SS
w której przez t, t+1,... oznaczono numery kolejnych dni 
zaczynające się zawsze od t=l i kończące się na pewnym - różnym 
dla każdego kalendarza - tmax.

5.7.3. Trans formac j a danych
Przed właściwą analizą skupień przetransformowano oryginalne 

kalendarze tak, by można je było porównywać (np. ze względu na 
długość kalendarzy). Dokonano tego według następującej procedury:
1. Każdemu z czterech znaków alfanumerycznych występujących w
kalendarzach przypisano pewną wartość: "B"=2, "S"=l, " "=0, i

" = (2h-2)/(2h-l) , gdzie h jest tzw. promieniem wygładzania i 
jest liczbą naturalną. Otrzymane w ten sposób wartości liczbowe 
dla poszczególnych dni oznaczmy a(t).
2. Przyjęto zakres wartości h, od h=l do pewnego hmax, nie 
mniejszego niż 2 i na ogół nie większego niż 6.
3. Dla każdego t i dla wszystkich h od 1 do hmax wyliczono
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1
2h-l

t'=t+h-l
Z a(t') = b(t,h) 

t'=t-h+l
a więc wartości "kalendarzy wygładzonych".
4. Na podstawie wartości b(t,h) wyznaczono wartości 
wygładzonego binarnego", t j .

"kalendarza

2h-2

V

Tak więc, dla danego kalendarza wyjściowego a(t) otrzymano dla 
każdej wartości h kalendarze wygładzone a następnie binarne. 
Procedura jest w znacznej mierze arbitralna, ma jednak zaletę 
prostoty i łatwego śledzenia zmian w kalendarzach binarnych dla 
kolejnych wartości h.

Ograniczenie górne na zakres h ma źródło w chęci uniknięcia 
likwidacji krótszych sekwencji krwawień w wynikowych kalendarzach 
binarnych, co prowadziłoby do znacznych strat informacyjnych.

W dalszym postępowaniu A(t,h} są podstawą do wyliczenia 
charakterystyk kalendarzy a(t) . Charakterystyki te obejmują:
-Dla każdego h:
- średnią długość ciągów zer w A(t,h), S0(h),
- średnią długość ciągów jedynek w A(t,h), Sl(h),
- odchylenie standardowe długości ciągów zer, D0(h),
- odchylenie standardowe długości ciągów 1, Dl(h),
- zakres wartości długości ciągów zer, Z0(h),
- zakres wartości długości ciągów jedynek, Zl(h);

-Dla każdej paty (h,h/): odległości pomiędzy kalendarzami 
oznaczone DHl(h,h'), DH2(h,h'), DH3(h,h') i DH4(h,h'), wyznaczane 
w sposób następujący: najpierw wyliczamy

tmax
X \A(t,h) - A(t,h')| = D(h,łl') 

t = l
i na jego podstawie właściwe odległości według następujących 
wzorów:

= E5S D<h'h')

DH2(h,h') = y---- ---x--- --- -----
4Lmas^S0(h) + Sl(h) + S0(h') + Sl(hz)5 •
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DH3(h,h') 1

DH4(h,h') =

jmax 
tmax. J (

h=l
1

SO(h)
V(li,h')

+ Sl(h)

tmax 
N

N hmax 
Z ( +2 = 1 A'SO.(h) Sl.(h) ■)

D(h,h'

w których ■występują różne sposoby uśredniania, zaś w ostatnim 
wzorze wprowadzono, poprzednio pomijany, indeks kalendarza 
oryginalnego, i, oraz liczba rozpatrywanych wszystkich kalendarzy 
oryginalnych, N.

Odległości DH1,2,3,4(h,h' ) są różnymi miarami zmienności 
kalendarza dla kolejnych promieni wygładzania. Mogą one zatem 
służyć do rozróżniania kalendarzy "chaotycznych" od regularnych. 
W przypadku kalendarza regularnego zmiany wzdłuż h powinny być 
niewielkie lub nie powinno ich być wcale, przynajmniej aż do h=5 
lub 6. Fakt, że kalendarz jest regularny jest bardzo ważny, 
jednak nie wyczerpuje on istotnych znamion kalendarza 
menstruacyjnego: kobieta może uznać go za nieprawidłowy lub
patologiczny jeśli odbiega on w istotny sposób, np. przez swoje 
długości S0(l), Sl(l) od jej poprzedniego cyklu, lub też odbiega 
od pewnej postrzeganej przez nią normy. Dlatego też ważne 
pozostają same wartości S0(h), Sl(h).
-Na podstawie otrzymanych poprzednio 4•|hmax(hmax-1) odległości
dla każdego kalendarza wyliczamy cztery odległości

DK. = £ DHK.(hfh'), K=l,2,3,4
1 h<h' 1

gdzie K jest indeksem poprzednio liczonych rodzajów odległości. 
Odległości D2C.. mają być syntezą poprzednich.

W każdym opisie obiektu uwzględniano jeszcze trzy dane spoza 
samego kalendarza, a mianowicie:
- Stosowaną metodę antykoncepcji.
- Ilość ciąż.
- Status ostatniej ciąży.

5.7.4. Wyniki
Przeprowadzono szereg przeliczeń algorytmem CG1 dla 44
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atrybutów, 41 związanych z kalendarzami i 3 z ogólnym opisem, 
przy czym, w celu lepszego skontrastowania wyników przeprowadzono 
analizę osobno dla poszczególnych metod lub grup metod 
antykoncepcyjnych (lub wczesnoporonnych). Kody metod, użyte w 
prezentacji wyników (tabl.5.10. i rys.5.6.), podane są poniżej:
Owulacja (metoda naturalna): 11
Wkładka (pierścień) dopochwowa: 21
Cotrzymiesięczne zastrzyki DMPA (dwie wersje metody): 31,32
Comiesięczne zastrzyki HRP-102 i Cycloprovera (dwie wersje):41,42 
Wkładki domaciczne ("IUD's" - dwie wersje): 51,52
Pigułki (dwie wersje) 61,62
Żadna z metod (w przypadku przerwania stosowania): 00

5.7.5. Wnioski
Otrzymane wyniki pozwalają na prostą klasyfikację kalendarzy 

według ich uprzednio zdefiniowanych atrybutów, a w szczególności: 
1) stabilności kalendarzy wzdłuż h i 2) wartości S0(h) i Sl(h).

Z tych dwóch punktów widzenia najwyżej należałoby ocenić 
metodę naturalną, co wydaje się trywialne. Nie jest za to 
trywialny podział tej naturalnej grupy kalendarzy, jako tła dla 
innych grup. Podział ten różnicuje jedynie ze względu na 
niewielkie odchylenia w długościach S0(h) i Sl(h), przy 
zachowaniu stabilności wzdłuż h we wszystkich skupieniach, 
przynajmniej w zakresie do hmax=4. Nie da się tego powiedzieć o 
wynikach dla metod 31,32, a także 61. W metodach 51,52, przy 
znacznej stabilności kalendarzy, mamy za to poważnie przedłużone 
okresy krwawienia.

Najistotniejsza jest jednak wykazana przez pokazane skrótowo 
wyniki możliwość prostego opisu poszczególnych skupień i 
klasyfikacja metod i kalendarzy.

Dopiero następnym krokiem powinna być próba przywiązania 
danych o decyzji przerwania stosowania metody do tak 
wyodrębnionych i scharakteryzowanych skupień (typów kalendarzy). 
Inaczej bowiem ryzykuje się otrzymanie skomplikowanych 
niekoniecznie nierozstrzygających - zależności, które w praktyce 
antykoncepcji w trudnych warunkach mogą okazać się nieprzydatne.
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Kod
metody

Kod
skupienia

Wielkość
skupienia

Ilość
ciąż

Status
ostatniej
ciąży

SLSBF(1) SLSBF(2) SLSBF(3) SLSBE(1) SLSBE(2) SLSBE(3) Dl

31,32 31 158/79% 3.79 1.19 31.59 44.34 55.88 7.78 8.65 8 .84 22.42
31,32 32 12/6% 2.83 1.00 59.21 104.55 184.43 2.85 3.36 3.26 7.59
31,32 33 5/3% 5.60 1.40 9.10 9.80 10.76 36.20 35.74 3 5.44 22.03
31,32 34 9/5% 5.11 1.44 5.47 9.01 19.70 3.93 3.84 4.87 74.68
31,32 35 9/5% 3.89 1.44. 117.59 137.94 138.00 5.44 5.89 5.78 1.43
31,32 36 5/3% 6.20 1.40 293.00 366.60 336.60 4.40 4.40 4.40 0.62

11 11 142/71% 3.41 - 23.63 23.63 23.68 5.01 5.01 5.01 17.95
11 12 9/5% 2.78 - 21.32 22.02 22.02 6.50 6.54 6.54 2.52
11 13 19/10% 3.89 - 22.90 22.90 22.90 6.97 6.97 6.97 2.57
11 14 14/7% 2.07 22.64 24.03 24.03 4.54 4.59 4.59 22.54
11 . 15 8/4% 2.75 — 24.65 24.94 25.61 3.11 3.13 3.15 2 6.52

61 61 54/27% 2.44 1.85 22.15 22.80 23.23 4.72 4.59 4.61 26.99
6i 62 114/57% 2.25 1.61 22.82 23.75 25.66 3.94 3.87 3.95 27.77
61 63 7/4% 2.29 1.86 19.04 21.97 21.97 5.36 5.69 5.69 14.71
61 64 8/4% 1.38 1.63 20.06 20.69 21.86 4.69 4.59 4.82 28.65

41,42 41 141/71% - - 23.49 25.06 31.52 4.67 4.50 4.87 20.22
41,42 42 8/4% - 26.23 31.91 55.11 3.23 3.02 3.41 22.23
41,42 43 23/12% - - 17.08 18.27 20.37 4.96 4.90 5.24 24.47
41,42 44 7/4% - - 17.86 18.51 20.61 6.86 6.64 7 .49 21.55
41,42 45 7/4% — — 30.29 30.33 30.89 3.63 3.57 3.63 19.94

21 21 172/86% 2.64 1.53 19.76 21.66 24.14 4.76 4.67 4.80 28.32
21 22 6/3% 2.17 2.67 12.82 14.87 15.37- 7.95 8.25 8.30 21.84
21 23 6/3% 2.17 2.00 19.95 40.08 94.70 2.05 2.50 2.92 18.77

51,52 51 139/70% 3.34 1.73 21.25 22.42 22.86 6.02 5.76 5.79 19.80
51,52 52 37/19% 2.73 • 1.68 19.18 20.71 21.15 7.69 7.32 7.34 13.19
51,52 53 5/3% 3.40 3.00 11.96 15.80 16.88 8.62 8.88- 8.90 23.80

Tabl.5.10. Podsumowanie wyników: niektóre charakterystyki skupień (zawierających co najmniej 5 obiektów) 
otrzymanych z podzbiorów po 200 kalendarzy z każdej grupy metod. Poczynając od "Ilości ciąż" 
wszystkie wartości są średnimi ze skupień.
SLSBF(h)/SLSBE(h) - średnie długości okresów bez krwawień/krwawień dla kalendarzy w funkcji h
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Rys. 5.6. Średnie długości okresów BSF i BSE dla h = 1,2,3,4, 
dla sześciu grup metod (znaczenie kodów podane w tekście), po 
dwa największe skupienia dla każdej z grup metod.
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Z przedstawionych przykładów zagadnień analizowanych przy 
pomocy nowej metody łatwo się można zorientować w szerokości 
zakresu problemów, do których analiza skupień może być stosowana. 
Można też zauważyć, że sens wyników w różnych zagadnieniach 
będzie różny. W jednych będą one rozstrzygające, w innych zaś 
będą jedynie wskazówką co do kształtu zbioru danych, przydatną w 
dalszych analizach prowadzonych innymi metodami. Zawsze jednak 
prawidłowo wykonana analiza skupień, uwzględniająca merytoryczne 
(odnoszące się do dziedziny zastosowań) i techniczne (numeryczne, 
algorytmiczne) aspekty danego zadania prowadzi do otrzymania 
podziałów i ich uwarunkowań (np. stabilności) dobrze 
ilustrujących charakter analizowanych danych.

Bezpośrednie porównanie rozwiązań otrzymanych przypomocy 
algorytmów realizujących nową metodę z innymi rozwiązaniami było 
przeprowadzone dla taksonomii waleni (p.5.3), klasyfikacji 
ekologicznej siedlisk w Sudanie (2 w p.5.1), regionalizacji w 
sensie grupowania województw (4 w p.5.1), klasyfikacji chorych 
operowanych na raka tarczycy (p.5.6) oraz grupowania profili 
preferencji (12 w p.5.1). Wartości funkcji Q^(P) były niegorsze 
niż dla rozwiązań otrzymanych innymi metodami, a w większości 
przypadków były lepsze (różnice do ok.5%). Czas obliczeń był 
również niegorszy niż dla innych algorytmów, a znacznie lepszy
niż w metodzie Marcotorchino - Michauda, jedynej, której wyniki w/sensie wartości funkcji celu były w dwóch przypadkach identyczne.
Porównania dla większych zbiorów danych nie były możliwe ze
względu na czas obliczeń niektórymi innymi algorytmami, w
szczególności tymi, które zapewniają osiągnięcie zbliżonych
wartości Q'E(P) .O
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6. OPROGRAMOWANIE NOWEJ METODY

6.1. Ogólny opis programu

Załączony na dyskietce program CLUS jest drugą realizacją 
metody opisanej w rozprawie, sporządzoną dla. IBM PC XT/AT, 
napisaną w języku TURBO-Pascal i działającą pod systemem DOS. 
Wersja wykonywalna ma postać jednego zbioru typu COM. Pierwsza 
realizacja była sporządzona dla Odry 1305 w języku FORTRAN. Część 
zadań, których przykładowe ilustracje podane są w rozdziale 5, 
była rozwiązywana w latach .1982-1985 przy pomocy wersji 
pierwszej. Większość zadań była rozwiązywana później przy pomocy 
opisanej tutaj realizacji programowej.

Program opracowany dla przedstawionej w rozprawie metody 
analizy skupień pozwala w kolejnych etapach swojego działania na 
dokonywanie wyborów dotyczących zarówno zagadnień merytorycznych, 
jak i organizacji działania algorytmu.

Ogólny schemat blokowy działania programu podano na rys.6.1.
W schemacie tym zmienna t jest oczywiście numerem kroku, tak 

jak w zapisie metody. Tablica X 
obiektów ponumerowanych i, i&I,
x^=(x^^r . . . ' na podstawie
odległości i bliskości między obiektami. Istotne dla rozważanego 
tutaj programu (algorytmu) jest następujące rozróżnienie:

Odległości między obiektami i oraz j obliczamy na podstawie x^ 
i x^, tzn. d^j=d(x^,Xj), przy pomocy pewnego wzoru definiującego 
funkcję odległości d(. , . ) . Wszystkie praktycznie definicje d 
(.,.)(poza takimi wyjątkami jak np. odległość Mahalanobisa) 
składają się z dwóch poziomów, znajdujących odpowiednie 

,odzwierciedlenie we wzorze na odległość, a mianowicie:
- d^(.,.), określającego odległość dla poszczególnych atrybutów 
k, tj. odległość "jednowymiarową" między wartościami 
X czyli dj =dk(xiJi,x ) , i

zawiera opisy poszczególnych 
tj. wektory wierszowe x

których wyznaczane
i
są

X., ik oraz

- dL(.,.), określającego sposób agregacji poszczególnych d^^., a
więc - d. .=dL(d1 ., 

ij v ij' ij ij’
ij

LRozróżnienie między d (.,.).i d (.,.) jest szczególnie istotne
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w sytuacjach, w których poszczególne atrybuty muszą być 
traktowane odmiennie, ze względu na swój zróżnicowany charakter. 
Dzięki temu zróżnicowaniu staje się możliwe wprowadzenie do d^ 
istniejących niezależnie od X gotowych tablic odległości lub 
bliskości F, oczywiście dopiero na 'etapie agregacji odległościIz-cząstkowych d . Stąd też w schemacie blokowym z Rys.6.1. 
pojawiają się na wejściu tablice F.

Obecnie przedstawimy skrótowo sam charakter opcji, którymi 
dysponuje użytkownik programu, według ich grup zasygnalizowanych 
na schemacie blokowym z Rys.6.1. jako "parametry bieżące".

Parametry bieżące I. Obok danych wstępnych takich jak liczba 
obiektów, n, i liczba atrybutów w opisie- X, tj. m, należy na tym 
etapie wybrać:
- 1.1. wzory określające d^, k=l,...,m, osobno dla poszczególnych 
k, przy czym wyboru dokonuje się spośród sporządzonych uprzednio 
procedur wyliczania d^, podanych w dalszej części tego rozdziału,

1.2. wzór określający dL, spośród sporządzonych uprzednio 
procedur na dL,

- 1.3. wzór określający przejście od d do s i/lub odwrotnie, 
jeśli okaże się to potrzebne,
- 1.4.sposób wyznaczania r(g,g'), a więc istotę danej realizacji 
algorytmicznej.

Parametry bieżące II. Wartość parametru ustalonego na tym 
etapie określa charakter drukowanej (pokazywanej na monitorze) 
informacji o macierzach odległości i bliskości, D i S.

Parametry bieżące III. Wartość parametru ustalonego na tym 
etapie określa zakres informacji wyjściowej - treść tworzonych 
zbiorów informacji o wynikach otrzymanych w kolejnych krokach 
działania algorytmu.

W dalszym ciągu opisu programu używać będziemy niekiedy 
oznaczeń właściwych dla programu, w odróżńieniu od ożywanych przy 
opisie metody.
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| Tablica X | | Tablice F |

Parametry
bieżące

I
---- >

Tablica początkowa
odległości i bliskości

D/S

Parametry S'
bieżące ----- > |Wydruki |
II

r=l
t=0

t;=t+l I<

STOP <----------------------- ^-< t=n-l >

Rys.6.1. Schemat działania oprogramowania metody analizy skupień
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6.2. Instrukcja użytkowania

6.2.1. Uwagi wstępne
Program CLUS przeprowadza analizę skupień dla danych w postaci 

opisów N obiektów, scharakteryzowanych poprzez podanie dla 
każdego z nich wartości M atrybutów i zestawu gotowych odległości 
pomiędzy tymi obiektami. W przypadku podania wartości atrybutów 
użytkownik ma do wyboru szeroką gamę funkcji odległości dla 
poszczególnych atrybutów, agregacji tych odległości oraz 
przekształceń między odległością i bliskością. Istnieją również 
do wyboru różne sposoby działania samego algorytmu analizy 
skupień.

Program ma charakter dialogowy. Główne dane, tj. opisy 
obiektów, muszą być uprzednio przygotowane na zbiorze dyskowym. 
Wszelkie inne parametry ustalane są w trakcie konwersacji z 
programem. Wszędzie, gdzie to możliwe, ustalanie parametrów 
sprowadza się do wyboru z listy możliwości - MENU.

Użytkownik ma możliwość wyboru poziomu wydruków zarówno przed 
rozpoczęciem głównych obliczeń jak i w trakcie ich trwania.

Ograniczenia na rozmiar zadania w podanej tutaj wersji 
programu to: N^200 i M^45.. (to ostatnie liczone wraz z gotowymi 
odległościami).

6.2.2.Wejście /
Wejściem programu - w sensie zbioru opisów obiektów - jest 

zbiór dyskowy przygotowany off-line.
Opisy obiektów muszą być zadane na zbiorze sekwencyjnym 

(tekstowym w terminologii PASCALa lub formatowym w terminologii 
FORTRANU). Zbiór ten winien mieć następujący format:
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Numer
wiersza Zawartość TYP Format

Liczba atrybutów (M) Integer Swobodny

Opisy werbalne 
kolejnych 
k-tych 
atrybutów

String Od 1 kolumny

1
2 1

k

M+l
M+2)

M+l+i

M+N+l

Opisy numeryczne 
kolejnych i-tych 
obiektów

Integer/Real

ie{l,...,N} 
Numer porządko
wy obiektu 
poprzedający 
ciąg liczb 
rzeczywistych; 
formaty liczb 
swobodne

Tak więc w pierwszym wierszu należy podać liczbę atrybutów, 
które zostaną użyte do opisu rozważanych obiektów. W kolejnych 
wierszach powinny być podane werbalne opisy tych atrybutów - 
teksty maksymalnie 44-znakowe. Następnie podawane są liczbowo 
wyrażone opisy poszczególnych obiektów. Każdy opis rozpoczyna się 
liczbą porządkową (liczba całkowita w formacie swobodnym) po 
której winny następować wartości poszczególnych atrybutów dla 
danego obiektu. Mają to być liczby rzeczywiste w formacie 
swobodnym. Opis każdego obiektu może być rozciągnięty na kilka 
linii. Ostatnią linię opisu każdego z obiektów winien stanowić 
identyfikator obiektu - tekst do maksimum 20 znaków.

Aby móc dołączyć do zbioru danych gotowe odległości pomiędzy 
obiektami, należy:

zmienić numer porządkowy ostatniego obiektu w opisanym 
uporzednio zbiorze na liczbę ujemną (numer ten występuje jako 
pierwsza liczba w opisie każdego obiektu);

dopisać na końcu zbioru wierszami górny blok- trójkątnej 
macierzy gotowych odległości (zakładamy przy tym, że zadaliśmy te 
odległości dla każdej pary (i,_j) obiektów, takiej, że i<j’, 
odległości te powinny być liczbami rzeczywistymi zapisanymi w
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dowolnym formacie i 'dowolnie podanymi w kolejnych wierszach.
Liczba zadanych obiektów jest zliczana automatycznie przez

program.
Uwaga: Gotowe odległości można podawać jedynie w przypadku 

analizowania nie więcej niż 2 0 obiektów. Zauważmy, że przy 2 0 
obiektach należy podać już 95 wartości odległości.

Istnieje możliwość podania samych gotowych odległości. Zbiór 
wejściowy przyjmuje wówczas następującą postać:

Pierwszy wiersz powinien zawierać liczbę 0. W drugim wierszu 
winna być podana liczba obiektów, a dalej gotowe odległości, tak 
jak to już poprzednio opisano. Przykładowo, dla N=10 zbiór będzie 
miał postać
Wiersz Zawartość

1 0
2 10
3 Gotowe odległości
. pomiędzy obiektami
• i r J {1 t • • • z 10 }

Format 
Swobodny 
Swobodny 
Typu Real
dowolnie rozłożone 
w kolejnych wierszach 
aż do końca zbioru

Koniec zbioru
W każdym przypadku zbiór nie wymaga zakończenia żadnym 

specjalnym oznakowaniem.
Wszystkie inne informacje związane z zadaniem podawane są 

programowi w trakcie dialogu.

6.2.3.Wyjście
Program generuje, ogólnie rzecz biorąc, dwa rodzaje 

informacji. Pierwszy - to informacje związane z prowadzeniem 
dialogu, tzn. żądania podania pewnych parametrów. Mają one postać 
prostej dyrektywy, np.

'Podaj nazwę zbioru danych' 
bądź też postać MENU.

Drugi zasadniczy rodzaj informacji to wyniki działania 
algorytmu. Mogą one być podawane na jednym z 4 poziomów wydruku. 
Są one zapisywane na zbiór raportowy oraz wyświetlane na ekranie. 
Można również wstrzymać działanie algorytmu i zażądać wydruku
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aktualnego kroku bezpośrednio na drukarkę. Takie wstrzymanie 
algorytmu występuje automatycznie dla kroków, w których pojawia 
się rozwiązanie suboptymalne.

6.2.4. Dialog
Podamy obecnie, kolejno, zasadnicze elementy dialogu programu 

z użytkownikiem. Progrąm ustala pewne parametry zadania, 
komunikuje mu błędy oraz podaje wyniki. Aby ułatwić użytkownikowi 
orientację, przez cały czas działania programu zachowana jest 
stała organizacja ekranu. W górnej ramce (patrz np. Wydruk A.l.) 
podane są niektóre parametry ustalone w trakcie dotychczasowego 
dialogu z użytkownikiem. W ramce dolnej wyświetlane są MENU oraz 
wyniki działania algorytmu. W dwóch dolnych wierszach podawane są 
dyrektywy oraz ostrzeżenia programu. W ^odpowiedzi na polecenia 
należy wprowadzić odpowiedni tekst kończąc go ENTER.

Dialog rozpoczyna się od zdefiniowania zbiorów na dysku:
'Podaj nazwę zbioru raportów:'
Należy podać nazwę zbioru danych - maksimum 12 znaków - na 

którym zapisywane będą wyniki działania programu.
Następnie:
'Podaj nazwę zbioru danych: '

i należy podać nazwę zbioru danych na dysku zapisanych w formacie 
opisanym w p.6.2.2.Wejście. Jeśli podamy nazwę jeszcze nie 
istniejącego zbioru program pyta:

'Koniec? . T/N'
Naciśnięcie klucza z literą T spowoduje spowoduje zakończenie 
działania, zaś naciśnięcie klucza z literą N spowoduje powtórne 
żądanie podania nazwy zbioru.

W przypadku wykrycia pewnych błędów w danych program 
sygnalizuje je i po upływie paru sekund ponownie żąda podania 
nazwy zbioru.

Kolejnym poleceniem jest:
'Wybierz aktywne atrybuty'
W dolnej ramce wyświetlane są skrócone opisy tekstowe 

atrybutów podanych w zbiorze danych. Użytkownik wybiera, które z 
nich mają być uwzględnione w analizie skupień - czyli "aktywne" -
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podając ich numery i naciskając ENTER. Wybrany atrybut 
wyświetlany jest na ekranie w "inverse mode" (trybie 
negatywowym). Ponowne podanie numeru tego atrybutu spowoduje 
■wycofanie go z zestawu "aktywnych" i wyświetlenie znów w 
normalnym trybie. Aby zakończyć ten etap dialogu należy podać 
liczbę 0 (zero) i ENTER. Program przejdzie do następnego etapu, o 
ile wybrany został przynajmniej jeden atrybut.

Opisany etap został zilustrowany Wydrukiem 6.1.:

KYBIERZ ftKTYWHE ATRYBUTY
wybier: nuaer atrybutu i <ENTER> (nuasr 0 kończy wybieranie)

. Wydruk 6.1.

Z
Ten etap dialogu, jak również trzy następne pomijane są w 

przypadku podania tylko gotowych odległości między obiektami.
Kolejne polecenie pojawiające się na ekranie to:
'Wybierz funkcje odległości dla'
Użytkownik powinien wybrać dla każdego aktywnego atrybutu 

definicję funkcji odległości spośród dostępnych w programie. 
Nazwa atrybutu, którego to dotyczy w danej chwili, wyświetlana 
jest poniżej polecenia. Na prawo od polecenia wyświetlany jest 
numer poprzednio wybranej funkcji - jeśli była ..ona już wybierana 

w przeciwnym zaś przypadku liczba 0. W ramce środkowej
wyświetlane jest MENU jak na Wydruku 6.2.
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SYSTEM ANALIZY SKUPIEŃ

Dane = cludane.pas 
Fazios wydruku = 
Typ: agregacji =

Liczba obiektów = 2 - Liczba atrybutów = 9
Liczba aktywnych atrybutów = 4 Raoort = ctu.log
przejścia - paraaetryzacji =

i binarna różnicowa
nL binarna różnicowa przez średnia

binarna wartościowa
4 binarna wartościowa przez średnia
e różnica
b różnica przez średnia
7 różnica przez sax
8 różnica przez sax+ain
9 różnica przez sax-sin

10 różnica pierwiastków
11 różnica pierwiastków przez średni
12 różnica pierwiastków przez aax-ai,
13 różnica przez suae
14 różnica przez sin

Nacisnij klucz(e) z nusieres wybranej pozycji i RETURN

HYSIERZ FUNKCJE 0DLE6L0SCI DLfl 
powierzchnia

Wydruk 6.2.

Poniżej podane są wzory dla poszczególnych definicji 
odległości w takiej samej kolejności jak są podane ich 
Wydruku 6.2.

Jeśli x i y są dwiema wartościami danego atrybutu dla 
obiektów, to odległości między x i y są dla kolejnych 
określone w następujący sposób:
1

funkc j i 
nazwy w

różnych 
funkc j i

2
3
4

0, dla x=y, zaś 1 wpp (w przypadku przeciwnym);
0, dla x=y, zaś śre^nia wpp;
0, dla x=y=l, zaś 1 wpp;

10, dla x=y=l, zaś
5• |x-y|;
6. | r-y|/średnia;
7. ]x-y|/max;
8. |x-y|/(max+min); -
9. |x-y|/(max-min);
10 . | Vx—'/y | ;
11. | Vx-Vy|/Uśrednia;

Średnia
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12 . ] Vx-Vy | / (v'max-v'miri) ;
13. |^-y|/(x+y);
14. |x-y|;

gdzie "średnia", "min" i ",max" to odpowiednio: średnia, minimum i 
maksimum wartości danego atrybutu po wszystkich analizowanych 
obiektach.

Dla pewnych zestawów danych wybór niektórych funkcji 
odległości dla danego atrybutu jest niedopuszczalny (dzielenie 
przez zero). Program to sygnalizuje i należy .wybrać inną funkcję.

Następny etap dialogu jest sygnalizowany poleceniem
'Wybierz funkcje agregacji odległości'
Należy w tym etapie wybrać postać funkcji, która na podstawie 

odległości pomiędzy wartościami poszczególnych atrybutów wyznaczy 
odległość pomiędzy dwoma obiektami. Wyświetlane jest następujące 
MENU (Wydruk 6.3.):

SYSTEfl ANALIZY SKUPIEŃ

Dane = cludane.pas Liczba obiektów = 2 Liczba atrybutów - 7
Pozios wydruku = Liczba aktywnych atrybutów = 4 Raport = clu.log
Typ: agregacji = przejścia = paraaetryzacji =

i
- - - - - - —i

siiaa przez ilosc
dX. susa poniżej 1

suaa do 2
4 5UBa
5 Minkowski
6 Minkowski przez ilosc
7 CzEbyszew-aax ?
8 Czebyszew-ain

/

Naci snij klucz(e) z numerefii wybranej pozycji

WYBIERZ FUNKCJE A5REBACJI ODLE5LDSCI
Wydruk 6.3.

Nazwy funkcji agregacji występujące na wydruku (monitorze), 
tj. zaprogramowane w CLUS, zostaną wyjaśnione poniżej. Dla 
uproszczenia wprowadźmy następujące oznaczenia:
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m - liczba aktywnych atrybutów,
d(k) - odległość między wartościami k-tego atrybutu dla danych

dwóch obiektów, oraz 
m

z = Z d(k). 
k=l

Wówczas odległości między obiektami, zależnie od wybranej funkcji 
agregacji (numeracja jak na wydruku) są wyznaczane według 
poniższych wzorów:
1. z/m;
2. 2z/(m+z);

3. 2z/(2m-z);

4. z;

/111 2
5. / Z dz(k) ;

k=l

1 / m 26. V Z d (k);
m k=l

7. max d(k);
k

8. min d(k) .
k

Dane = cludane.pas Liczba obiektów = 2 Liczba atrybutów = 7
Paziom wydruku = Liczba aktywnych atrybutów = 4 Raport = clu.loo
Typ: agregacji = 4 przejścia = oarasetryzacji =

1
nL
3
4
5
£
7

różnica od 1 
różnica od aax 
różnica od aax+sin 
z wyrównaniea średniej 
iloraz+1
iloraz iloczynu+l 
iloraz susy

Nacisnij klucz(e) z nuaerea wybranej pozycji

WV3IERZ FUNKCJE PRZEJŚCIA QDLE5L0SC-BLI5K0SC
Wydruk 6.4.
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Po ustaleniu sposobu obliczania odległości między obiektami 
wyświetlane jest następujące polecenie:

'Wybierz funkcje przejścia odległość - bliskość’
Należy zatem wybrać funkcję służącą przeliczaniu odległości na 

bliskość i odwrotnie. Wyświetlane jest MENU jak na Wydruku 6.4. 
Niech f będzie odległością (ew. bliskością) między dwoma 
obiektami. Wówczas wzory odpowiadające kolejnym numerom i nazwom 
definicji z Wydruku A.4. są następujące:
1. 1-/;
2. /max-/;
3. /max+/min-/;
. /średnia-(/max+/min) - /średnia•/.

• ' /max+/min-/średnia ’
5. (/max+l)/(/+1);
6. (/max-/min+l)/(/+1);
7. /średnia-(/max+/min)/(fśrednia+f),
gdzie /średnia, /max i /min to, odpowiednio, średnia, maksymalna 
i minimalna z odległości (bliskości) po wszystkich parach 
obiektów.

Ostatnim poleceniem dotyczącym merytorycznego przygotowania 
obliczeń jest wybór algorytmu:

'Wybierz typ parametryzacji’
Użytkownik ma do wyboru różne wersje algorytmu. Wyświetlane 

jest odpowiednie .MENU, wyjaśniające werbalnie rodzaje algorytmów 
do wyboru. Poza algorytmami będącymi realizacjami metody 
przedstawionej w niniejszej rozprawie można użyć klasycznych 
algorytmów agregacyjnych - najbliższego i najdalszego sąsiedztwa.

Następne polecenia dotyczyć będą już opcji przekazywania 
informacji dotyczących wykonanych przez program obliczeń. 
Pierwszym z nich jest:

'Wybierz poziom wydruków wstępnych’
Wydruki wstępne dotyczą, 'wyliczonych przez program macierzy 

odległości i bliskości. Jeśli użytkownik wybierze pełny wydruk, 
to do zbioru raportowego i na monitor wypisane zostaną wierszami 
całe macierze oraz ich statystyki (elementy - maksymalny i 
minimalny oraz odchylenie standardowe). W przypadku wybrania 
drugiego poziomu drukowane - są tylko statystyki. Kolejnym
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poleceniem, jest,:
'Wybierz poziom wydruków skupień'
Polecenie to dotyczy zachowywanej informacji o wynikach 

działania właściwej procedury wyznaczania podziałów analizowanego 
zbioru obiektów na skupienia. Należy wybrać w tym momencie zestaw 
informacji, które będą wyświetlane na monitorze i zapisywane do 
zbioru raportowego przez program po każdej iteracji algorytmu 
analizy skupień. Wyświetlane jest następujące MENU (Wydruk 6.5.):

SYSTEM ANALIZY SKUPIEŃ

Wydruk 6.5.
Informacja o aktualnym podziale P zbioru obiektów na skupienia 

podawana jest na bieżąco po każdej iteracji. Zakres tej 
informacji dla kolejnych poziomów wymienionych w Wydruku 6.5. 
jest następujący:
1. zawartość wszystkich skupień, poza jednoelementowymi, wraz ze 
statystyką każdego z nich, tj. centroidem, wektorem, odchyleń 
standardowych od centroidu, oraz wektorami maksymalnych i 
minimalnych wartości poszczególnych atrybutów po wszystkich 
elementach danych skupień;
2. drukowana jest tylko zawartość skupienia powstałego w
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aktualnym kroku, wraz z jego statystyką,
3. jak wyżej, lecz bez statystyki,
4. jak 2, z tym, że skupienie jest drukowane tylko jeśli

)/(l-rt)-c, gazie rŁ oznacza wartość parametru r w t-ym 
kroku. Jeśli rt=1.0, to powyższy wskaźnik przyjmuje wartość 0.0.
5. jak 1, z tym, że drukowane są również skupienia 
jednoelementowe, tj . wartości wszystkich aktywnych atrybutów 
odpowiadających tym skupieniom.

Poza tym, dla każdego poziomu wydruków, podawane są 
następujące informacje dotyczące kolejnych kroków:
- numer kroku;
- wartość współczynnika r;
- numery skupień, które zostały połączone;
- wskaźnik zmiany współczynnika r, opisany powyżej dla poziomu 
wydruków 4;
- wartość funkcji celu Q^(P,r) oraz jej składników - i Qs;

- odchylenie standardowe liczności skupień;
- liczba skupień jednoelementowych.

Ostatnim poleceniem przed - ewentualnym - wystartowaniem 
właściwego algorytmu jest

'Wybierz co chcesz dalej robić'
Odpowiedź na to pytanie udzielana jest przy pomocy MENU jak na 

Wydruku 6.6.
Wybór jednej z pierwszych siedmiu opcji, lub opcji 9, 

umożliwia wprowadzenie-' poprawek do wcześniej ustalonych 
parametrów poprzez ponowne przejście do jednego z, wcześniej 
opisanych etapów dialogu. Opcja 10 powoduje wyświetlenie nazw 
aktywnych atrybutów wraz z nazwami wybranych dla nich funkcji 
odległości oraz nazw funkcji agregacji i przejścia 
odległość-bliskość, a także wybranego wariantu parametryzacji 
(algorytmu).

Wybór opcji 1 powoduje zakończenie działania programu.
Wybór opcji 8 powoduje start algorytmu.
Dotychczas opisany dialog był inicjowany przez program. W 

trakcie obliczeń algorytmu analizy skupień użytkownik ma 
możliwość wstrzymania działania algorytmu poprzez naciśnięcie 
dowolnego klucza. Wstrzymanie może służyć lepszemu przyjrzeniu

161



się wynikom aktualnej iteracji - wtedy możemy wznowić działanie 
naciskając dowolny klucz inny od ENTER. Jeśli naciśniemy ENTER to 
pojawi się MENU jak na Wydruku 6.7.'

SYSTEM ANALIZY SKUPIEŃ

Dane = cludane.pas Liczba obiektów = 2 Liczba atrybutów - 9
Pozios wydruku = 2/2 Liczba aktywnych atrybutów = 4 Raport = clu.log
Typ: agregacji = 4 przejścia = 4 paraaetryzacji = 1

1 wcz ytac nowe dane x
2 ustalić inny pozios wydruków
3 wybrać inne aktywne atrybuty-
4 wybrać inne fcje odległości dla aktywnych atrybutów
5 wybrać inna funkcje agregacji
6 wybrać inna funkcje przejścia odległość - biiskosc
7 wybrać inny typ parametryzacji
8 WYSTARTOWAĆ OBLICZfcNIA
ę wybrać nony zbiór raportowy

10 obejrzeć aktualnie ustalone paranetry
11 zakończyć działanie

Nacisnij kiucz(e) z nuaerest wybranej pozycji i RETURN

WYBIERZ CO CHCESZ DALEJ ROBIĆ

Wydruk 6.6.

Wydruk 6.7.
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Kolejne opcje wymienione w Wydruku 6.7. umożliwiają:

1. wydrukowanie (na drukarce) wyników aktualnej iteracji z 
wybranym (niezależnie od wcześniej ustalonego) poziomem wydruków;
2. jak wyżej, z tym, że wyniki są wyświetlane na monitorze i 
zapisywane do zbioru raportowego; wybór tej opcji ma sens tylko 
przy wybraniu bardziej szczegółowego poziomu wydruków niż 
wcześniej ustalony;
3. zmianę poziomu wydruków skupień, który to nowy poziom będzie 
obowiązywał w czasie dalszego działania algorytmu;
4. obejrzenie parametrów ustalonych dla danego przebiegu - taki 
sam efekt jak opcja 10 z poprzednio opisanego głównego MENU;
5. wznowienie działania algorytmu analizy skupień;
6. przerwanie działania algorytmu analizy skupień i przejście do 
głównego MENU;
To samo MENU pojawia się automatycznie, bez interwencji 
użytkownika, dla iteracji, w których wartość współczynnika 
przechodzi przez wartość 0.5.

Po zakończeniu analizy skupień program przechodzi ponownie do 
głównego MENU i użytkownik może zmodyfikować poprzednio 
analizowane dane lub wczytać całkowicie nowe.

Uwaga: Program nie reaguje na CTRL-C i CTRL-S, tzn. ani nie 
można go przerwać w dowolnym momencie ani nie można wstrzymywać i 
startować, w dowolnej chwili, wydruku na monitor.
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7. UWAGI KOŃCOWE

Nowa metoda analizy skupień, przedstawiona w rozprawie wraz z 
odpowiednim programem komputerowym i wynikami kilku przykładów, 
może być realizowana przy pomocy różnych algorytmów. Metoda ta 
umożliwia jednoczesny wybór składu skupień i ich liczby, a 
ponadto dostarcza odpowiednich ocen jakości rozwiązania w postaci 
funkcji celu i jej składników: wewnątrzskupieniowego i
międzyskupieniowego oraz oceny stabilności skupień i ich 
wewnętrznej spójności, w postaci parametru algorytmu, rC. 
Wymienione cechy wyróżniają przedstawioną metodę wśród innych 
znanych metod analizy skupień, których obszerny przegląd został 
również pokazany w pracy. Działanie nowej metody i jej różnych 
algorytmów zilustrowano przykładami zastosowań.

Opracowana metoda analizy skupień pozwala na pełne rozwiązanie
podstawowego zadania tej dziedziny analizy danych, zapewniając
zarazem różnorodność założeń co do rozpatrywanego zbioru danych i
efektywność obliczeniową algorytmów ją realizujących. Istnieją
jednak jeszcze zagadnienia, związane z nową metodą, które
należałoby rozwiązać, aby rozszerzyć jej zakres zastosowań.
Należą do nich: opracowanie wersji metody dla bardzo licznych 

4 6zbiorów danych (n rzędu 10 -10 , jak w analizie obrazów), wersja 
ta byłaby przybliżeniem obecnej postaci metody; sporządzenie 
katalogu realizacji algorytmicznych metody, zawierającego opisy, 
własności, przykłady i zalecenia co do ich stosowania; dla 
algorytmów o najlepszych własnościach numerycznych i 
interpretacyjnych opracowanie specjalizowanych procedur 
pozwalających na uzyskanie maksymalnej sprawności obliczeniowej.

Istnieje poza tym szereg zagadnień związanych z konkretnymi 
rodzajami zastosowań (np. analiza obrazów, klasyfikacja krzywych, 
tablice kontyngencji, sztuczna inteligencja), dla których 
odpowiednie są specjalnie dobrane algorytmy. Z drugiej strony 
jednak do wielu zadań o charakterze szczególnym przedstawiona 
metoda się nie nadaje. Jest to metoda ogólna, dla której można 
znaleźć bardzo różnorodne realizacje algorytmiczne, ale wszystkie 
jej zastosowania muszą odnosić się ściśle do. podstawowego 
sformułowania zadania analizy skupień.
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