PRACE NAUKOWE

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

RESEARCH PAPERS

of Wrocław University of Economics

279

Taksonomia 21
Klasyfikacja i analiza danych
– teoria i zastosowania

Redaktorzy naukowi

Krzysztof Jajuga
Marek Walesiak

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wrocław 2013

str_3_PN_279.indd 1

2013-07-31 11:24:02

Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka
Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz
Korektor: Barbara Cibis
Łamanie: Małgorzata Czupryńska
Projekt okładki: Beata Dębska
Publikacja jest dostępna w Internecie na stronach:
www.ibuk.pl, www.ebscohost.com,
The Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com,
a także w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php
Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się
na stronie internetowej Wydawnictwa
www.wydawnictwo.ue.wroc.pl
Tytuł dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego
oraz ze środków Sekcji Klasyfikacji i Analizy danych PTS
Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie
wymaga pisemnej zgody Wydawcy
© Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław 2013
ISSN 1899-3192 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
ISSN 1505-9332 (Taksonomia)
Wersja pierwotna: publikacja drukowana
Druk: Drukarnia TOTEM

00-Spis tresci-wstep.indd 4

2013-08-19 08:55:17

Spis treści
Wstęp.................................................................................................................
Sabina Denkowska, Kamil Fijorek, Marcin Salamaga, Andrzej Sokołowski: Sejm VI kadencji – maszynka do głosowania .....................................
Barbara Pawełek, Adam Sagan: Zmienne ukryte w modelach ekonomicznych – respecyfikacja modelu Kleina I .......................................................
Jan Paradysz: Nowe możliwości badania koniunktury na rynku pracy .........
Krzysztof Najman: Samouczące się sieci GNG w grupowaniu dynamicznym
zbiorów o wysokim wymiarze ....................................................................
Kamila Migdał-Najman: Zastosowanie jednowymiarowej sieci SOM do
wyboru cech zmiennych w grupowaniu dynamicznym ..............................
Aleksandra Matuszewska-Janica, Dorota Witkowska: Zróżnicowanie płac
ze względu na płeć: zastosowanie drzew klasyfikacyjnych........................
Iwona Foryś, Ewa Putek-Szeląg: Przestrzenna klasyfikacja gmin ze względu na sprzedaż użytków gruntowych zbywanych przez ANR w województwie zachodniopomorskim..................................................................
Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk: Klasyfikacja internetowych rachunków bankowych z uwzględnieniem zmiennych symbolicznych..............................................................................................................
Marta Jarocka: Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wynik porządkowania liniowego na przykładzie rankingu polskich uczelni.............
Anna Zamojska: Badanie zgodności rankingów wyznaczonych według różnych wskaźników efektywności zarządzania portfelem na przykładzie
funduszy inwestycyjnych.............................................................................
Dorota Rozmus: Porównanie dokładności taksonomicznej metody propagacji podobieństwa oraz zagregowanych algorytmów taksonomicznych
opartych na idei metody bagging................................................................
Ewa Wędrowska: Wrażliwość miar dywergencji jako mierników niepodobieństwa struktur..........................................................................................
Katarzyna Wójcik, Janusz Tuchowski: Wpływ automatycznego tłumaczenia
na wyniki automatycznej identyfikacji charakteru opinii konsumenckich ....
Małgorzata Misztal: Ocena wpływu wybranych metod imputacji na wyniki
klasyfikacji obiektów w modelach drzew klasyfikacyjnych........................
Anna Czapkiewicz, Beata Basiura: Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych ....................................
Tomasz Szubert: Czynniki różnicujące poziom zadowolenia z życia oraz
wartości życiowe osób sprawnych i niepełnosprawnych w świetle badań
„Diagnozy społecznej”................................................................................

00-Spis tresci-wstep.indd 5

9
11
19
29
41
48
58
67
77
85
95
106
115
124
135
146
154

2013-08-16 12:27:18

6

Spis treści

Marcin Szymkowiak: Konstrukcja estymatorów kalibracyjnych wartości
globalnej dla różnych funkcji odległości.....................................................
Wojciech Roszka: Szacowanie łącznych charakterystyk cech nieobserwowanych łącznie.................................................................................................
Justyna Brzezińska: Metody wizualizacji danych jakościowych w programie R ..........................................................................................................
Agata Sielska: Regionalne zróżnicowanie potencjału konkurencyjnego polskich gospodarstw rolnych w województwach po akcesji do Unii Europejskiej..............................................................................................................
Mariusz Kubus: Liniowy model prawdopodobieństwa z regularyzacją jako
metoda doboru zmiennych ..........................................................................
Beata Basiura: Metoda Warda w zastosowaniu klasyfikacji województw Polski z różnymi miarami odległości ...............................................................
Katarzyna Wardzińska: Wykorzystanie metody obwiedni danych w procesie klasyfikacji przedsiębiorstw ..................................................................
Katarzyna Dębkowska: Modelowanie upadłości przedsiębiorstw oparte na
próbach niezbilansowanych.........................................................................
Danuta Tarka: Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wyniki klasyfikacji obiektów na przykładzie danych dotyczących ochrony środowiska...
Artur Czech: Zastosowanie wybranych metod doboru zmiennych diagnostycznych w badaniach konsumpcji w ujęciu pośrednim ...........................
Beata Bal-Domańska: Ocena relacji zachodzących między inteligentnym
rozwojem a spójnością ekonomiczną w wymiarze regionalnym z wykorzystaniem modeli panelowych...................................................................
Mariola Chrzanowska: Ordinary kriging i inverse distance weighting jako
metody szacowania cen nieruchomości na przykładzie warszawskiego
rynku............................................................................................................
Adam Depta: Zastosowanie analizy wariancji w badaniu jakości życia na
podstawie kwestionariusza SF-36v2............................................................
Maciej Beręsewicz, Tomasz Klimanek: Wykorzystanie estymacji pośredniej
uwzględniającej korelację przestrzenną w badaniach cen mieszkań...........
Karolina Paradysz: Benchmarkowa analiza estymacji dla małych obszarów
na lokalnych rynkach pracy.........................................................................
Anna Gryko-Nikitin: Dobór parametrów w równoległych algorytmach genetycznych dla problemu plecakowego ......................................................
Tomasz Ząbkowski, Piotr Jałowiecki: Zastosowanie reguł asocjacyjnych do
analizy danych ankietowych w wybranych obszarach logistyki przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego .................................................
Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal: Zastosowanie metod statystyki wielowymiarowej do oceny wydolności stawów kolanowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową leczonych operacyjnie.......................
Dorota Perło: Rozwój zrównoważony w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym – analiza przestrzenna ...........................................

00-Spis tresci-wstep.indd 6

164
174
182
191
201
209
217
226
235
246
255
264
272
281
291
301
311
321
331

2013-08-16 12:27:18

Spis treści

Ewa Putek-Szeląg, Urszula Gierałtowska, Analiza i diagnoza wielkości
produkcji energii odnawialnej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej...

7
342

Summaries
Sabina Denkowska, Kamil Fijorek, Marcin Salamaga, Andrzej Sokołowski: VIth-term Sejm – a voting machine.....................................................
Barbara Pawełek, Adam Sagan: Latent variables in econometric models –
respecification of Klein I model..................................................................
Jan Paradysz: New possibilities for studying the situation on the labour
market..........................................................................................................
Krzysztof Najman: Self-learning neural network of GNG type in the dynamic
clustering of high-dimensional data.............................................................
Kamila Migdał-Najman: Applying the one-dimensional SOM network to
select variables in dynamic clustering.........................................................
Aleksandra Matuszewska-Janica, Dorota Witkowska: Gender wage gap:
application of classification trees.................................................................
Iwona Foryś, Ewa Putek-Szeląg: Spatial classification of communes by
usable land traded by the APA in the Zachodniopomorskie voivodeship....
Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk: Classification of Internet banking accounts including symbolic variables....................................
Marta Jarocka: The impact of the method of the selection of diagnostic
variables on the result of linear ordering on the example of ranking of
universities in Poland...................................................................................
Anna Zamojska: Empirical analysis of the consistency of mutual fund ranking for different portfolio performance measures........................................
Dorota Rozmus: Comparison of accuracy of affinity propagation clustering
and cluster ensembles based on bagging idea..............................................
Ewa Wędrowska: Sensitivity of divergence measures as structure dissimilarity measurements.........................................................................................
Katarzyna Wójcik, Janusz Tuchowski: Machine translation impact on the
results of the sentiment analysis..................................................................
Małgorzata Misztal: Assessment of the influence of selected imputation
methods on the results of object classification using classification trees....
Anna Czapkiewicz, Beata Basiura: Simulation study of the selection of coefficient depending on the clustering time series.........................................
Tomasz Szubert: Factors differentiating the level of satisfaction with life and
the life’s values of people with and without disabilities in the light of the
“Social Diagnosis” survey...........................................................................
Marcin Szymkowiak: Construction of calibration estimators of totals for different distance measures..............................................................................

00-Spis tresci-wstep.indd 7

18
28
40
47
57
66
76
84
94
105
114
123
134
145
153
162
173

2013-08-16 12:27:18

8

Spis treści

Wojciech Roszka: Joint characteristics’ estimation of variables not jointly
observed.......................................................................................................
Justyna Brzezińska: Visualizing categorical data in R....................................
Agata Sielska: Regional diversity of competitiveness potential of Polish
farms after the accession to the European Union........................................
Mariusz Kubus: Regularized linear probability model as a filter....................
Beata Basiura: The Ward method in the application for classification of
Polish voivodeships with different distances...............................................
Katarzyna Wardzińska: Application of Data Envelopment Analysis in company classification process...........................................................................
Katarzyna Dębkowska: Modeling corporate bankruptcy based on unbalanced samples..............................................................................................
Danuta Tarka: Influence of the features selection method on the results of
objects classification using environmental data...........................................
Artur Czech: Application of chosen methods for the selection of diagnostic
variables in indirect consumption research..................................................
Beata Bal-Domańska: Assessment of relations occurring between smart
growth and economic cohesion in regional dimension using panel models.
Mariola Chrzanowska: Ordinary kriging and inverse distance weighting as
methods of estimating prices based on Warsaw real estate market.............
Adam Depta: Application of analysis of variance in the study of the quality
of life based on questionnaire SF-36v2.......................................................
Maciej Beręsewicz, Tomasz Klimanek: Using indirect estimation with spatial autocorrelation in dwelling price surveys..............................................
Karolina Paradysz: Benchmark analysis of small area estimation on local
labor markets...............................................................................................
Anna Gryko-Nikitin: Selection of various parameters of parallel evolutionary algorithm for knapsack problems..........................................................
Tomasz Ząbkowski, Piotr Jałowiecki: Application of association rules for
the survey of data analysis in the selected areas of logistics in food processing companies.......................................................................................
Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal: Using multivariate statistical
methods to assess the capacity of the knee joint among the patients treated
surgically for osteoarthritis..........................................................................
Dorota Perło: Sustainable development in the economic, social and environmental dimensions – spatial analysis...........................................................
Ewa Putek-Szeląg, Urszula Gierałtowska: Analysis and diagnosis of the
volume of renewable energy production in Poland compared to EU countries..............................................................................................................

00-Spis tresci-wstep.indd 8

181
190
200
208
216
225
234
245
254
263
271
280
290
300
310
320
330
341
352

2013-08-16 12:27:18

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS
nr 279 • 2013
Taksonomia 21. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

ISSN 1899-3192

Krzysztof Najman
Uniwersytet Gdański

SAMOUCZĄCE SIĘ SIECI GNG
W GRUPOWANIU DYNAMICZNYM
ZBIORÓW O WYSOKIM WYMIARZE
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących zastosowania samoorganizujących się sieci neuronowych typu GNG w grupowaniu dynamicznym
danych o wysokim wymiarze. Przeprowadzono niezależnie dwa eksperymenty na wygenerowanych danych, dokonując pomiaru szybkości uczenia się sieci w zależności od wymiaru
danych. Rezultaty badań wydają się potwierdzać przydatność sieci tego typu w grupowaniu
dynamicznym.
Słowa kluczowe: sieć typu gaz neuronowy (GNG), grupowanie dynamiczne, analiza skupień.

1. Wstęp
Jedną z cech współczesnych zbiorów danych jest ich ogromna dynamika. Wyraża
się ona szybkim przyrostem liczby zarejestrowanych jednostek, a także coraz większą liczbą rejestrowanych cech. W każdej minucie użytkownicy portalu YouTube
zamieszczają 48 godzin filmów. Na Facebooku w tym czasie pojawia się 684 478
nowych materiałów. Wyszukiwarka Google rejestruje 2 000 000 pytań od internautów na sekundę [Khanna, Smith 2012]. Każdy z powyższych serwisów rejestruje
dziesiątki, a czasami setki parametrów dotyczących użytkowników i samej transmisji danych.
Po roku 2000 szybki spadek cen nośników danych i wzrost technicznych możliwości ich przechowywania spowodował przekonanie, że nie ma już praktycznych
ograniczeń w ilości zbieranych danych. Co więcej, w wielu zbiorach danych rejestruje się przypadki na podstawie pomiarów dokonanych z wykorzystaniem bardzo
precyzyjnych urządzeń. Mogło się wydawać, że spełniło się marzenie statystyków
o praktycznie nieograniczonej liczbie dokładnych i aktualnych obserwacji. Szybko
się jednak okazało, że wykreowana przez istniejące możliwości presja spowodowała
tak szybki rozrost liczby zbiorów danych, liczby obserwowanych cech, jak również liczby rejestrowanych przypadków, że pojawiły się nowe, nieznane wcześniej
problemy. Wzrost ilości rejestrowanych przypadków okazuje się szybszy niż spa-
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dek cen ich przechowywania. Przechowywanie danych staje się więc coraz bardziej
kosztowne. Ogromna liczba przypadków, a także bardzo szybki napływ nowych,
powodują problemy z ich analizą. Dotyczy to zarówno problemów skali (np. jak
wyznaczyć macierz odległości między miliardami jednostek?), jak i czasu przetwarzania danych (ile można przeznaczyć czasu na klasyfikację danej jednostki, gdy
pojawia się ich 50 000 na sekundę?).
Ilustracją powyższych problemów może być rejestracja zapytań kierowanych do
wyszukiwarki internetowej. Powiedzmy, że użytkownik chce znaleźć w Internecie
informacje o konferencji SKAD w 2012 r. i zada w wyszukiwarce pytanie: „konferencja SKAD2012”. Sam tekst składa się z 40 bajtów. Jeżeli do tego wyszukiwarka zarejestruje adres IP komputera, z którego zadano pytanie, dokładną datę i czas,
dodatkowe informacje dotyczące oprogramowania użytkownika, to okaże się, że to
proste pytanie będzie zapisane w ponad 100 bajtach. Liczba ta wydaje się bardzo
mała w porównaniu z powszechnie dostępnymi terabajtowymi pamięciami masowymi. Jest to jednak pozór. W tabeli 1 zaprezentowano liczbę zapytań do wyszukiwarki
i wielkość uzyskanego zbioru danych w wybranych momentach.
Tabela 1. Liczba zapytań do wyszukiwarki i wielkość uzyskanego zbioru danych
Czas
1 sekunda
1 minuta
1 godzina
1 doba
1 rok

Liczba
zapytań

Objętość
archiwizowanych
danych w TB

Koszt nośnika danych

2 000 000

0,0002

0,07 zł

120 000 000

0,0109

4,37 zł

7 200 000 000

0,6548

261,93 zł

172 800 000 000

15,7161

6 286,43 zł

63 072 000 000 000

5736,3650

2 294 545,99 zł

Źródło: opracowanie własne.

Jak można zauważyć, zarówno wielkość zbioru danych, jak i jego rozmiar już
pierwszego dnia rejestracji danych są bardzo duże. Przyjmując przeciętną cenę nośnika danych o pojemności 1 TB na poziomie 400 zł, należałoby kupować ich ponad
15 dziennie, ponosząc z tego tytułu ponad 6286 zł kosztów. Po roku jest to już ponad
2 miliony zł. Koszt ten uwzględnia jedynie ceny nośników. W rzeczywistości byłby
on dużo większy, gdyż rosłyby także lawinowo koszty infrastruktury informatycznej. Potrzebne jest odpowiednio duże pomieszczenie, kilometry kabli, setki komputerów, a także praca wielu informatyków i techników.
Drugim wyzwaniem w analizie skupień opisanych powyżej baz danych jest
ogromna szybkość napływu nowych danych. Jeżeli rejestruje się tysiące jednostek
na sekundę, to po kilku czy kilkunastu sekundach mogą się pojawić całkowicie nowe
struktury. W tym samym czasie struktury istniejące mogą zaniknąć.
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Aby sprostać powyższym wymaganiom, należy zastosować specjalny algorytm
grupowania danych. Powinien on charakteryzować się przynajmniej czterema cechami. Musi być bardzo szybki. Jeżeli w bazie danych następuje wiele zmian w ciągu sekundy, w tym samym czasie musi być wykonane grupowanie. Powinien być
oszczędny. Klasyczne metody grupowania wymagają np. wyznaczenia macierzy
odległości między wszystkimi obiektami. Jeżeli są ich setki tysięcy, a czasem miliony, może to być niewykonalne w praktyce lub sprzeczne z warunkiem pierwszym.
Musi być wysoce autonomiczny. Sama szybkość zmian powoduje, że ewentualna
ingerencja w algorytm lub jego parametry powinna być ograniczona do minimum.
W szczególności algorytm taki powinien autonomicznie ustalać liczbę skupień, powinien być niewrażliwy na pojedyncze jednostki nietypowe. Po czwarte musi się
charakteryzować dobrymi własnościami uzyskanej struktury grupowej. Warunek ten
jest jednak na drugim planie. Ważniejsze jest, aby nawet popełniając błędy, nadążyć
za napływem danych, niż żeby idealnie grupować, ale dane już historyczne. Jeżeli w zbiorze rejestruje się 2 mln nowych jednostek na sekundę, a na przeciętnym
komputerze grupowanie metodą k-średnich takiej liczby przypadków zajmuje około
2,3 sekundy, to algorytm taki staje się nieskuteczny niezależnie od jakości uzyskanego grupowania. W tym czasie bowiem w bazie zarejestrowanych zostanie 4,6 mln
nowych jednostek.
Jedną z metod możliwych do zastosowania w grupowaniu jednostek rejestrowanych w dynamicznie zmieniających się bazach danych jest sieć neuronowa typu gazu
neuronowego o zmiennej strukturze (Growing Neural Gas, GNG) [Fritzke 1994;
1995; Migdał-Najman 2009; Najman 2009]. W dotychczasowych badaniach wykazano, że zapewnia ona grupowanie wysokiej jakości [Netto i in. 2012]. Jest także
wysoce autonomiczna, gdyż nie wymaga apriorycznego ustalenia jej struktury czy
liczby istniejących skupień [García-Rodriguez i in. 2012]. Jest ponadto oszczędna,
ponieważ w procesie samouczenia się osiąga jedynie taką wielkość struktury, która
jest niezbędna do odwzorowania badanego zbioru danych. Nie wymaga ani dużej
pojemności pamięci komputera, ani znacznej mocy obliczeniowej do grupowania
nawet kilku milionów jednostek [Najman 2009; 2010; 2011a; 2011b; 2012]. Wykazano także, że szybkość sieci jest bardzo wysoka. W niewielkim stopniu zależy ona
od liczby istniejących skupień i liczby jednostek w bazie danych [Najman 2012].
Celem bieżących badań jest ocena wpływu liczby rejestrowanych cech jednostek na
szybkość procesu samouczenia się sieci GNG.

2. Eksperyment badawczy
Aby zrealizować cel badania, przygotowano dwie niezależne symulacje. W pierwszej wygenerowano 3800 zbiorów danych, złożonych z od 2 do 20 skupień (2, 3,
4, …, 20, łącznie 19 wariantów), od 2 do 40 cech (2, 4, 6, 8, …, 20, łącznie 20 wariantów) i od 2000 do 20 000 jednostek (2000, 4000, 6000, …, 20 000, łącznie
10 wariantów). W drugim eksperymencie wygenerowano jeden zbiór danych, złożo-
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ny z 50 skupień, 2 mln jednostek, każda opisana przez 202 cechy. Wszystkie zbiory
miały charakter dynamiczny. Dane napływały w losowych interwałach czasowych
od 10 do 2000 jednostek na sekundę. Każdy przypadek posiadał swój własny czas
ważności (generowany losowo od 0,1 do 5 sekund), co powodowało usuwanie ze
zbioru danych przypadków oznaczonych jako nieaktualne. Dane usuwane były nieco rzadziej niż rejestrowane nowe przypadki, co gwarantowało wzrost liczby przypadków podlegających grupowaniu. Każdorazowo po dołączeniu do zbioru nowych
danych rejestrowano wartość skorygowanego współczynnika Randa [Rand 1971],
wartość wskaźnika sylwetkowego [Kaufman, Rousseeuw 1990], a także liczbę iteracji uczących wykonanych od poprzedniej rejestracji i dokładny czas poprzedniej
aktualizacji. Pozwoliło to na bieżące kontrolowanie jakości grupowania przez porównanie jego stanu ze znanym wzorcem, ocenę jakości uzyskanej struktury grupowej, a także czas pojedynczej iteracji uczącej sieci GNG.
W eksperymencie pierwszym dla wszystkich zbiorów o danej liczbie cech, niezależnie od liczby jednostek i skupień, wyznaczono średni czas pojedynczej iteracji
uczącej, przeciętną wartość skorygowanego współczynnika Randa (RAC) i średnią
wartość wskaźnika sylwetkowego (SC). Wyniki prezentuje tab. 2. Zauważyć należy,
że wartość skorygowanego współczynnika Randa utrzymywała się na poziomie 0,9
i wyższym. Wartość wskaźnika sylwetkowego utrzymywała się powyżej poziomu
0,8. Oba te wskaźniki pozwalają sądzić, że jakość grupowania jest wysoka. Można
także zaobserwować, że czas iteracji wzrasta wraz ze wzrostem liczby wymiarów.
Jest to jednak wzrost bardzo powolny. Największe przyrosty można zaobserwować
przy małej liczbie wymiarów. Gdy ich liczba jest względnie duża, dodanie kolejnego
wymiaru w coraz mniejszym stopniu wpływa na czas pojedynczej iteracji uczącej.
Tabela 2. Średni czas jednej iteracji uczącej, wskaźników RAC i SC w eksperymencie pierwszym
Liczba cech

2

4

6

8

10

12

16

20

24

28

32

36

40

Średnia RAC

0,93 0,90 0,91 0,91 0,93 0,91 0,91 0,91 0,92 0,91 0,90 0,92 0,93

Średnia SC

0,87 0,82 0,85 0,87 0,88 0,88 0,89 0,80 0,81 0,81 0,83 0,82 0,83

Średni czas
jednej iteracji
(s-4)

3,93 4,01 4,08 4,08 4,17 4,14 4,24 4,31 4,34 4,36 4,38 4,42 4,41

Źródło: opracowanie własne.

Obserwowany wzrost czasu obliczeń wiąże się bezpośrednio z czasem niezbędnym do wyznaczenia odległości między jednostką a neuronem. Im więcej wymiarów, tym mniejsze znaczenie ma dodanie kolejnego.
W pierwszym eksperymencie obserwowano wiele zbiorów danych o zróżnicowanej strukturze grupowej, lecz względnie niewielkiej liczbie wymiarów. Z tego
powodu przeprowadzono także drugi eksperyment. Tym razem obserwacji podlegał
jeden zbiór danych złożony z nieporównanie większej liczby jednostek, a także pię-
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ciokrotnie większej liczby wymiarów. Ten sam zbiór podlegał grupowaniu, biorąc
pod uwagę kolejno 2,7,12,17, …, 202 (41 wariantów) cech zmiennych.
Wyniki pomiarów czasu wykonania pojedynczej iteracji zaprezentowano na rys. 1.

Rys. 1. Czas jednej iteracji uczącej, wskaźniki RAC i SC w eksperymencie drugim
Źródło: opracowanie własne.

Podobnie jak w pierwszym eksperymencie wartości skorygowanego współczynnika Randa i wskaźnika sylwetkowego utrzymywały się na poziomie bliskim 1, co
świadczy o wysokiej jakości grupowania. Można także zaobserwować wzrost czasu
uczenia się sieci w pojedynczej iteracji wraz ze wzrostem liczby wymiarów. Jest on
jednak stosunkowo wolny i najszybszy przy małej liczbie wymiarów. Różnica między czasem wykonania jednej iteracji dla 2 i 47 wymiarów wynosi 0,00022 sekundy.
Dla 102 i 202 wymiarów jest to już tylko 0,00012 sekundy.

3. Wnioski
Wyniki prezentowanych symulacji nie mają charakteru dowodu formalnego. Uzyskane wartości zależą od konkretnego komputera, języka programowania i umiejętności programisty. Zależą także od samych danych, ich ilości i struktury grupowej.
Każdy eksperyment opisuje rzeczywistość jedynie w stopniu założonym przez badacza, a więc ograniczonym. Wydaje się jednak, że uzyskane rezultaty potwierdzają
wysoki potencjał sieci GNG w grupowaniu danych zmieniających się dynamicznie, niezależnie od ich wymiaru. Nawet 1000-wymiarowy zbiór danych złożony
z 50 skupień, zmieniający ponad 1000 jednostek na sekundę, może być analizowany
w tempie 0,00268 sekundy na iterację. W badaniach empirycznych oznacza to setki
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iteracji uczących na sekundę, co wystarcza do grupowania nawet bardzo dużych
zbiorów o złożonej strukturze.
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SELF-LEARNING NEURAL NETWORK OF GNG TYPE
IN THE DYNAMIC CLUSTERING OF HIGH-DIMENSIONAL DATA
Summary: In the article the author presents the results of simulation research that involves
the use of self-organizing neural networks of GNG type in the dynamic clustering high-dimensional data. The author performed two independent experiments on the generated data.
He measured the learning speed of neural networks depending on the size of the data. It seems
that the results of research confirm the usefulness of GNG neural network in the dynamic
clustering.
Keywords: Growing Neural Gas (GNG) network, dynamic clustering.
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