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Wstęp
17-19 września 2008 r. w Hotelu Astor w Jastrzębiej Górze odbyła się organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Katedrę Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego XVII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXII Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. Przewodniczącym jej Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Mirosław Szreder, natomiast
sekretarzami konferencji byli dr Krzysztof Najman oraz dr Tomasz Jurkiewicz.
Zakres tematyczny konferencji obejmował takie zagadnienia, jak:
a) teoria (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porządkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych
ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne),
b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psychologia, archeologia itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych).
Zasadniczym celem konferencji SKAD było zaprezentowanie osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji
i analizy danych. Konferencja stanowi corocznie organizowane forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.
W konferencji wzięło udział 81 pracowników naukowych i doktorantów następujących uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Łódzkiej,
Politechniki Szczecińskiej, Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Morskiej w Gdyni.
W trakcie konferencji wygłoszono 56 referatów i zaprezentowano 7 plakatów. Były one poświęcone różnym aspektom teoretycznym i aplikacyjnym zagadnienia klasyfikacji i analizy danych. Obrady odbywały się w czasie dwóch sesji plenarnych oraz
dwóch i trzech równoległych (pięć sesji). Ponadto odbyła się jedna sesja plakatowa.
Obradom w poszczególnych sesjach konferencji przewodniczyli: prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga, prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Magdalena
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Osińska, prof. dr hab. Mirosław Szreder, prof. UE dr hab. Andrzej Sokołowski,
prof. dr hab. Marek Walesiak, prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. SGH dr
hab. Małgorzata Rószkiewicz, prof. UE dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UE dr hab.
Jan Paradysz, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, prof. UMK dr hab. Tadeusz Kufel,
prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka, prof. UE dr hab. Józef Dziechciarz, prof. dr
hab. Józef Pociecha.
Teksty 56 recenzowanych artykułów naukowych stanowią zawartość prezentowanej publikacji z serii Taksonomia nr 16.
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Sekcji
Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, któremu
przewodniczył prof. dr hab. Krzysztof Jajuga. Na początek ustalono plan przebiegu
zebrania obejmujący następujące punkty: sprawozdanie z działalności Sekcji, informacje dotyczące konferencji zagranicznych, wybory nowej Rady SKAD oraz
kwestię wyboru organizatora przyszłorocznej konferencji SKAD.
Sprawozdanie z działalności Sekcji przedstawił sekretarz prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar. Na początku poinformował zebranych, że SKAD ma już 202
członków. SKAD jest trzecim członkiem IFCS pod względem liczby zrzeszonych
osób. W następnej części poświęconej międzynarodowej działalności Sekcji prof.
E. Gatnar przedstawił raport z XXXII Konferencji GfKl zorganizowanej przez
Niemieckie Towarzystwo Statystyczne w dniach 16-18 lipca 2008 r. w Hamburgu.
W konferencji tej wzięło udział 8 członków SKAD, którzy wygłosili 6 referatów.
Przedstawiciele Sekcji reprezentowali nas również na XVIII Konferencji
COMPSTAT’2008, która odbyła się w Porto od 24 do 29 sierpnia. Członkowie
SKAD wygłosili na niej 2 referaty. Profesor AE dr hab. E. Gatnar poinformował
również uczestników zebrania, iż Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych brała
udział w obchodach 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Na koniec swojego wystąpienia sekretarz Sekcji przypomniał, iż jak co roku w „Przeglądzie Statystycznym” opublikowano raport z przebiegu zeszłorocznej konferencji SKAD oraz
że ukazał się kolejny tom pn. Taksonomia 15 zawierający artykuły związane z
referatami wygłoszonymi na konferencji SKAD’2007. Sprawozdanie z działalności
Sekcji zostało zatwierdzone przez aklamację.
W kolejnej części zebrania głos zabrał przewodniczący Sekcji prof. dr hab.
Krzysztof Jajuga. Wyraził on swoje uznanie w związku z wyjazdami członków
Sekcji na konferencje międzynarodowe i zachęcał do liczniejszego udziału w takich spotkaniach. Przypomniał, że od 13 do 18 marca 2009 r. w Dreźnie zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja Federacji Towarzystw Statystycznych IFCS połączona z konferencją Niemieckiego Towarzystwa Statystycznego
GfKl. Przypomniał również, że COMPSTAT odbywa się co dwa lata, a jej kolejna
edycja w 2009 r. ma mieć miejsce w Paryżu. Profesor dr hab. Krzysztof Jajuga
poinformował także zebranych, że powstało nowe czasopismo IFCS „Advances in
Data Analysis and Classification” i zachęcał wszystkich uczestników do publikowania w tym czasopiśmie.
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Następną kwestią przedyskutowaną na forum była sprawa przynależności Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych do Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Przechodząc do kolejnego punktu zebrania – wyborów Rady Sekcji, prof. dr
hab. K. Jajuga poprosił prof. UE dr. hab. Józefa Dziechciarza o poprowadzenie
zebrania wyborczego. Kandydatura prof. Józefa Dziechciarza na przewodniczącego
zebrania została przyjęta przez aklamację. Następnie zaproponowano dwójkę kandydatów do komisji skrutacyjnej. Byli nimi dr Kamila Migdał-Najman oraz mgr
Paweł Kufel. Kandydatury te również przyjęto jednogłośnie.
Profesor Dziechciarz poprosił zebranych o proponowanie kandydatur do Rady
Sekcji SKAD. Zgłoszono kandydatury prof. dr. hab. Zdzisława Hellwiga, prof. dr.
hab. Kazimierza Zająca, prof. UE dr. hab. Andrzeja Sokołowskiego, prof. AE dr.
hab. Eugeniusza Gatnara, prof. dr. hab. Marka Walesiaka, prof. dr. hab. Krzysztofa
Jajugi, prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego oraz prof. dr. hab. Joanicjusza
Nazarki. Profesor dr hab. Krzysztof Jajuga oraz prof. dr hab. Józef Pociecha zapewnili zebranych, iż nieobecni kandydaci − prof. dr hab. Zdzisław Hellwig, prof.
dr hab. Kazimierz Zając oraz prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko − wyrazili chęć kandydowania do Rady Sekcji. Następnie zgłoszono wniosek o zamknięcie listy kandydatów, który został jednogłośnie poparty.
W głosowaniu wzięły udział 53 osoby. Uzyskano następujące wyniki: prof. dr
hab. Zdzisław Hellwig – 44 głosy, prof. dr hab. Kazimierz Zając – 47 głosów, prof.
UE dr hab. Andrzej Sokołowski – 50 głosów, prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar –
50 głosów, prof. dr hab. Marek Walesiak – 50 głosów, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – 51 głosów, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – 43 głosy oraz prof. dr hab.
Joanicjusz Nazarko – 28 głosów. Tym samym wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali
wybrani do Rady Sekcji SKAD. Następnie poinformowano zgromadzonych, iż
Rada dokona swojego ukonstytuowania po zebraniu, wyniki zostaną zaś przekazane członkom Sekcji w czasie uroczystej kolacji.
W ostatnim punkcie posiedzenia poruszono kwestię kolejnych konferencji
SKAD. Chęć zorganizowania przyszłorocznej konferencji zgłosił Uniwersytet
Szczeciński. Na miejsce konferencji zaproponowano Kołobrzeg oraz wstępnie
przyjęto, iż odbyłaby się ona 16-18 września 2009 r. Przyszli organizatorzy konferencji SKAD 2009 zapewnili, iż postarają się zachować na obecnym poziomie wysokość opłaty zarówno dla pracowników, jak i dla doktorantów.
Dwa uniwersytety: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wstępnie zadeklarowały się jako organizatorzy kolejnych konferencji SKAD; pierwsza z wymienionych uczelni wyraziła chęć zorganizowania konferencji w roku 2010, druga zaś – w roku 2011.
W trakcie uroczystej kolacji prof. Krzysztof Jajuga poinformował uczestników
spotkania, iż Rada Sekcji się ukonstytuowała i nowym przewodniczącym na kadencję
2009-2010 został prof. dr hab. Marek Walesiak, zastępcą przewodniczącego – prof. dr
hab. Krzysztof Jajuga, sekretarzem zaś – prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar.
Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak
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ROZWAŻANIA O ROZKŁADZIE ODLEGŁOŚCI
OD PUNKTÓW KRATOWYCH
W ROZKŁADZIE RÓWNOMIERNYM
1. Wstęp
Zauważmy, że rozkład równomierny ma wiele ciekawych własności. Między innymi każdy ucięty lub warunkowy rozkład k-wymiarowego rozkładu równomiernego jest też rozkładem równomiernym. Rozkład równomierny łatwo sprowadzić do
przedziału [0,1] (ogólnie – wielowymiarowej kostki o boku jednostkowym). W literaturze w odniesieniu do takiego rozkładu znajdujemy określenie „zmienna lilipucia”
(lilliputian variable); np. [Kowalczyk, Pleszczyńska, Ruland 2004].
Pociecha i Sokołowski [1989] zaproponowali szereg statystyk przeznaczonych
do testowania wielowymiarowej jednostajności. Założyli, że jeżeli rozkład generujący jest jednostajny, to punkty empiryczne powinny być rozłożone mniej więcej
„równomiernie”, bez skupień i dziur. Zaproponowali, aby strukturę punktów opisać
dendrytem. Wiązadła takiego dendrytu powinny mieć podobną (statystycznie) długość w przestrzeni o zadanym wymiarze. Wiązadła dendrytu można łatwo znormalizować tak, aby ich suma była równa 1. We wspomnianej pracy zaproponowano
pięć statystyk testowych; są nimi: miara podobieństwa struktury dendrytu do struktury, w której wszystkie elementy są tej samej wielkości, najkrótsze wiązadło dendrytu, najdłuższe wiązadło dendrytu, rozstęp oraz wariancja długości wiązadła.
Podano wartości krytyczne uzyskane drogą symulacji komputerowych.
Denkowska i Sokołowski [2008] pokazali wielowymiarowy rozkład o strukturze
grupowej, jednostajny przedziałami, na który „nie reagują” wymienione statystyki.
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Jeżeli uznamy, że pewnego rodzaju modelem wielowymiarowego rozkładu
równomiernego jest krata regularna, to warte rozważenia wydaje się poszukiwanie
rozkładu odległości punktów empirycznych od najbliższego punktu kratowego.
1. Rozkład odległości od punktów kratowych w przypadku jednowymiarowym
Zauważmy, że do badania rozkładu odległości wystarczy rozważanie pojedynczej „celi” kraty, gdyż w uogólnionej kracie regularnej cele są takie same. Bez
zmniejszania ogólności rozważań zakładamy, że bok celi jest jednostkowy. W
przestrzeni jednowymiarowej cele (okienka karty) są odcinkami o jednakowej długości. Ponieważ rozważamy odległość do najbliższego węzła, punktów odległych
od najbliższego końca o mniej niż d jest 2d. Mamy zatem

⎡ 0,1 ⎤
F(d) = P(X < d) = 2d d ∈ ⎢ ⎥ .
⎣ 2 ⎦

(1)

2. Rozkład odległości od punktów kratowych w przypadku dwuwymiarowym
Modelem pojedynczego okna w uogólnionej regularnej kracie dwuwymiarowej
jest kwadrat o boku jednostkowym. Na rysunku 1 pokazano model ilustrujący mechanizm konstrukcji funkcji gęstości rozkładu odległości od punktów kratowych.
Prawdopodobieństwo jest równe polu zaznaczonemu na schematach. Dla odległości nie większych od 0,5 pole składa się z czterech ćwiartek koła. Dla d > 0,5 te
rosnące ćwiartki zaczynają się pokrywać, zatem od pola koła należy odjąć cztery
jednakowe części wspólne.

⎡ 0,1 ⎤
Rys. 1. Zbiory punktów odległych od węzłów kraty o mniej niż d; I – gdy d ∈ ⎢ ⎥ ,
⎣ 2 ⎦

⎡1 2 ⎤
II – gdy d ∈ ⎢ ,
⎥
⎢⎣ 2 2 ⎥⎦
Źródło: opracowanie własne.
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Dystrybuanta ma postać

⎧ 2
⎪π d
⎪
F (d ) = P( X < d ) = ⎨
⎪π d 2 − 4 K
1
⎪
⎩

⎡ 0,1 ⎤
d ∈⎢ ⎥
⎣ 2 ⎦
,
⎡1 2 ⎤
d ∈⎢ ,
⎥
⎣2 2 ⎦

(2)

gdzie
d

K1 = 2∫1 d 2 − x 2 dx = d 2
2

π

1
⎛ 1 ⎞ 1
− d 2 arcsin ⎜
d2 − .
⎟−
2
4
⎝ 2d ⎠ 2

(3)

Po podstawieniu (3) do (2) otrzymujemy
⎧ 2
⎪π d
⎪
F (d ) = P( X < d ) = ⎨
⎪4d 2 arcsin ⎛ 1 ⎞ + 2 d 2 − 1 − π d 2
⎜
⎟
⎪
4
⎝ 2d ⎠
⎩

⎡ 0,1 ⎤
d ∈⎢ ⎥
⎣ 2 ⎦
.
⎡1 2 ⎤
d ∈⎢ ,
⎥
⎣2 2 ⎦

Oczywiście widać, że

⎛ 2⎞
F ( 0 ) = 0, F ⎜⎜
⎟⎟ = 1.
⎝ 2 ⎠

Rys. 2. Dystrybuanta rozkładu odległości od punktów kratowych dla dwuwymiarowego
rozkładu równomiernego
Źródło: opracowanie własne.

(4)
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Rys. 3. Funkcja gęstości rozkładu odległości od punktów kratowych dla dwuwymiarowego
rozkładu równomiernego
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 2 przedstawiono postać dystrybuanty rozkładu odległości od punktów
kratowych w dwuwymiarowym rozkładzie równomiernym, a na rys. 3 − jego gęstość.

2. Rozkład odległości od punktów kratowych
w przypadku k-wymiarowym
W przypadku trójwymiarowego rozkładu równomiernego modelem pojedynczej celi kraty regularnej jest sześcian. Przy konstrukcji rozkładu rozważa się
osiem kul (z każdej kuli jej 1/8 objętości) o środkach położonych w wierzchołkach
sześcianu oraz promieniu d. Dla d < 1/2 dystrybuanta jest równa objętości kuli. Dla
d >1/2 sytuacja komplikuje się o tyle, że najpierw zaczynają pokrywać się kule o
środkach leżących w wierzchołkach będącymi wierzchołkami tej samej ściany
sześcianu. Spotkanie z kulą wychodzącą z przeciwległego wierzchołka nastąpi, gdy
d będzie równe połowie przekątnej sześcianu.
W przypadku k-wymiarowym modelem pojedynczej celi regularnej kraty jest
hipersześcian o liczbie wierzchołków równej 2k. Dystrybuanta i funkcja gęstości
będą wieloczęściowe, co wynika z częściowego pokrywania się hiperkul o środkach w tych wierzchołkach. Pierwsza część dystrybuanty (dla d < 1/2) jest równa
objętości hiperkuli o promieniu d i wynosi
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k

F (d ) =

π2
⎛k
⎞
Γ ⎜ + 1⎟
⎝2 ⎠

dk .

(5)

Jak widać, przy wzroście wymiaru k rośnie skomplikowanie funkcji rozkładu.
Wydaje się, że w takim przypadku wygodniejsze jest szacowanie kształtu rozkładu
przez badania symulacyjne. Na rysunku 4 przedstawiono przykłady oszacowanych
funkcji gęstości odległości od punktów kratowych dla k od 3 do 7. Można zauważyć, że oprócz przesuwania się położenia rozkładu – co jest związane ze znanym
efektem „rozdymania się” przestrzeni klasyfikacji – wydaje się on asymptotycznie
przybliżać do rozkładu symetrycznego. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych
badań symulacyjnych.

Rys. 4. Funkcja gęstości rozkładu odległości od punktów kratowych dla przypadku
wielowymiarowego oszacowana na podstawie symulacji (1 mln przypadków)
Źródło: opracowanie własne.

Testowanie wielowymiarowej równomierności (czyli braku struktury grupowej) można przeprowadzać przez porównywanie empirycznego rozkładu od punktów kratowych uzyskanego z analizowanych danych z takim samym rozkładem
generowanym przy założeniu wielowymiarowej równomierności. Na rysunku 5
pokazano porównanie w przypadku k = 2, gdy zbiorowość badana składa się z
dwóch grup. Przedstawione rozkłady odległości od punktów kratowych są zdecydowanie różne.
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Rys. 5. Wyniki symulacji dla przypadku dwuwymiarowego.
Wykresy rozrzutu i poniżej odpowiadające im rozkłady odległości od punktów kratowych
Źródło: opracowanie własne.

3. Podsumowanie
Jak pokazano, potencjalnym zastosowaniem proponowanego rozkładu jest testowanie wielowymiarowej równomierności przez porównanie zgodności empirycznego rozkładu odległości od punktów kratowych z rozkładem teoretycznym.
Dalszy kierunek badań to poszukiwanie rozkładu odległości od swoistych punktów
kratowych. Każdą oś w przedziale zmienności cechy dzielimy na n–1 równych
odcinków. Otrzymujemy n równomiernie rozłożonych punktów. Są one podstawą
wielowymiarowej kraty równomiernej. Jeżeli oryginalne wartości cech zamienimy
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na rangi, to swoistym punktem kratowym nazywamy wierzchołek kraty regularnej
wyznaczony przez te współrzędne rangowe.
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THE DISTRIBUTION OF DISTANCE FROM LATTICE POINTS
IN UNIFORM DISTRIBUTION
Summary
A search for probability distribution of distance to lattice points in the uniform distribution is presented
in the paper. Probability functions for one and two dimensional cases have been derived analytically. For
higher dimensions, Monte Carlo analysis is advised in order to approximate the distribution.
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KLASYFIKACJA METOD ANALIZY ZALEŻNOŚCI
PRZYCZYNOWYCH W EKONOMII

1. Wstęp
Problem przyczyny i skutku ma naturę metafizyczną, dlatego też od zarania
dziejów był on przedmiotem zainteresowania filozofów. Pierwszym, który zdefiniował pojęcie przyczyny, był Arystoteles. Wyróżnił on cztery podstawowe typy
przyczyn: sprawczą, celową, materialną i formalną. Poglądy Arystotelesa były
powszechnie przyjęte w nauce aż do wieku XVIII, kiedy to Dawid Hume przeprowadził wszechstronną krytykę pojęcia przyczyny. Jako przedstawiciel empiryzmu
twierdził on, że obserwacja faktów poucza jedynie o stałym ich następstwie, nie
zaś o wynikaniu jednych z drugich, a zatem projekcja doświadczeń przeszłych na
przyszłość jest arbitralna. Hume proponuje odrzucenie wszelkiej metafizyki i poszukiwanie wiedzy, która nie budzi zastrzeżeń. Poglądy Hume’a znalazły wyraz w
myśli filozoficznej stojącego na stanowisku aprioryzmu Immanuela Kanta. Jego
idee można streścić w następujący sposób: pojęcie przyczynowości należy do
dwunastu apriorycznych form intelektualnego poznania. Bez przyczynowości nie
można w ogóle niczego powiedzieć o świecie. Pojęcia tego nie sposób zweryfikować naukowo, jednak sama weryfikacja jest dzięki niemu możliwa. Poglądy Kanta,
jak się wydaje, stanowią pomost między skrajnie różnymi sposobami myślenia
reprezentowanymi przez Arystotelesa i Hume’a. Filozoficzne podejście, zbliżone
do kantowskiego, odnaleźć można także w pracach Thomasa Bayesa, którego formuła opisująca prawdopodobieństwo warunkowe łączy subiektywne przekonanie
badacza z informacją pochodzącą z danych zaobserwowanych w próbie. Wzór
Bayesa jest, jak wiadomo, szeroko eksplorowany w statystyce i ekonometrii.
Celem prezentowanego artykułu jest analiza porównawcza i próba sklasyfikowania szeregu koncepcji analizy zależności przyczynowych w ekonomii. W punkcie drugim artykułu zdefiniowane zostały cechy związku przyczynowego. Rozwiniętym w punkcie 3 przedmiotem szczególnej uwagi są metody statystyczno-
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-ekonometryczne stosowane w analizach zależności przyczynowo-skutkowych,
których ideowych korzeni można się doszukać w wymienionych systemach filozoficznych. Należy tu w szczególności wspomnieć o pracach Simona [1953], Grangera [1969], Pearla [2000], Hoovera [2006] oraz Cartwright [2007]. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski implikujące badania empiryczne.

2. Cechy związku przyczynowego
Podstawą analizy zależności przyczynowych jest zasada determinizmu kauzalnego, głosząca, że każde zjawisko ma przyczynę. Podstawową ideę przyczynowości można zatem sformułować następująco: zjawisko P jest przyczyną zjawiska S,
co oznacza, że gdyby P się nie pojawiło, to S także by się nie pojawiło. Przyczyn
tych jest na ogół więcej, dlatego też tworzą one wektor wszystkich przyczyn lub
wystarczający wektor przyczyn, a także sekwencje przyczyn i skutków. Pojęcia te
wyjaśnione zostały w pracach [Mackie 1974] i [Zieliński 1991]. Włączając do
rozważań problem niepewności, Zorde [Zorde 2004] definiuje trzy typy determinacji: przypadkową (słabą), stochastyczną (średnią) oraz funkcyjną (silną).
Większość badaczy zgadza się co do cech określających związek przyczynowy.
Najważniejsze wydają się następujące własności związku przyczynowego: obiektywność, powtarzalność, następstwo i siła sprawcza. Ta ostatnia cecha nie występuje w filozofii Hume’a i kontynuatorów jego myśli, jest natomiast akcentowana
przez Kotarbińskiego [Kotarbiński 1961].
Przyczyna jest najczęściej określana jako zmiana, choć w szerszym znaczeniu
przez to pojęcie rozumie się dodatkowo stany rzeczy utrzymujące się w czasie
[Karpiński 1985]. Z ekonometrycznego punktu widzenia najbardziej istotna jest
identyfikacja zmian powodujących obserwowane skutki, co jest często utożsamiane z interwencją, która może być wykorzystana w polityce ekonomicznej [Hoover
2008]. Tak rozumiane pojęcie związku przyczynowego jest szersze aniżeli utożsamienie go tylko z możliwością przewidywania zjawisk, który to pogląd spotyka się
np. u Feigla [Bunge 1968]. W pracy [Osińska 2008] została przeprowadzona analiza związku przyczynowego jako relacji.
W literaturze wyróżnia się związki przyczynowe o charakterze statycznym oraz
dynamicznym [Hicks 1979]. Przez statyczny związek przyczynowy rozumie się
takie powiązanie między przyczyną a skutkiem, które jest niezależne od czasu i w
tym sensie niezmienne. Związek przyczynowy określa się, przez analogię, mianem
dynamicznego, jeśli ulega on zmianie wraz z upływem czasu.
Omawiając zagadnienie analizy zależności przyczynowych, warto zwrócić
szczególną uwagę na probabilistyczną interpretację przyczynowości. Wydaje się
ona źródłowa dla wielu analiz ilościowych i stanowi podstawę analizowania przyczynowości na podstawie teorii grafów. Warto zwrócić uwagę, że z definicji formalnej [Suppes 1970]: P ( B ) > 0 , P ( A | B ) > P( A) , gdzie A jest zdarzeniem-
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-skutkiem, B zaś − iloczynem przyczyn zdarzenia A, takim że B = ∩im=1 Bi , można z
pewnością stwierdzić tylko fakt przyczynowości prima facie. Kolejną oznaką zależności przyczynowej jest zależność probabilistyczna wyrażona jako:
P ( A | B ) ≠ P( A) P( B) .
Oczywiście wnioskowanie w kierunku przeciwnym nie jest możliwe. Najpełniejsze podejście do analizy przyczynowości z punktu widzenia rachunku prawdopodobieństwa reprezentuje wzór Bayesa mający postać:
P ( Ai | B ) =

P ( Ai ) P( B | Ai )
P ( B)

,

gdzie: P(Ai) – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia Ai a priori, wyrażające
wstępną wiedzę badacza o Ai; P(B|Ai) – prawdopodobieństwo warunkowe z próby,
określające stopień przekonania dotyczący wystąpienia zdarzenia B pod warunkiem zajścia zdarzenia Ai; P(Ai|B) – prawdopodobieństwo a posteriori, opisujące
„końcową” wiedzę badacza o Ai opartą zarówno na wiedzy wstępnej, jak i na informacji z próby; P(B) – prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B;
o którym Szreder [Szreder 2004] pisze jako o prawdopodobieństwie przyczyny.

3. Przegląd najważniejszych metod analizy przyczynowości
Metody analizy przyczynowości stosowane w ekonomii możemy podzielić na
dwie grupy: ekonometryczne i nieekonometryczne. Pierwsza grupa metod jest w sposób naturalny wiązana z modelem ekonometrycznym reprezentującym zależności występujące w systemie gospodarczym lub jego części. Druga grupa metod nie wywodzi
się stricte z ekonometrii, a związana jest z teorią grafów, podejściem probabilistycznym oraz logicznym. Mogę one jednak być wykorzystywane w powiązaniu z modelem
ekonometrycznym opisującym strukturę wybranych powiązań gospodarczych.
Jedną z najwcześniejszych chronologicznie pozycji literatury dotyczących modelowej reprezentacji przyczynowości w ekonomii jest pochodzące z prac Komisji
Cowlesa opracowanie Herberta Simona [Simon 1953]. Zależność przyczynowa jest
w nim rozumiana jako logiczna własność naukowego modelu opisującego wybrany
fragment rzeczywistości mająca postać
y = Ay + Bx ,

(1)

gdzie: A jest macierzą n × n z zerami na głównej przekątnej, B jest macierzą n × m.
Simon zdefiniował porządek przyczynowy w odniesieniu do modelu dla dwóch
zmiennych wewnętrznych (internal variables), powiedzmy y1 i y2 . Można stwierdzić, że y1 jest przyczyną y2 ( y1 → y2 ), jeśli y1 występuje w bloku równań opisujących y2 , jak również w bloku równań niższego rzędu, na przykład:
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y1 = b11 x1 + b12 x2 ,
y2 = a21 y1 + b23 x3 ,
jeśli zachodzi warunek a21 ≠ 0 , to y1 → y2 .
Powyższe podejście ma jednak wadę polegającą na tym, że proste algebraiczne
przekształcenie o postaci y2 = a21 ( b11 x1 + b12 x2 ) + b23 x3 powoduje, że żadna ze

zmiennych (ani y1 , ani y2 ) nie występuje w związku przyczynowo-skutkowym.
Wynika to z niejednoznacznej identyfikowalności modelu, co powoduje, że wnioskowanie o przyczynowości zależy od wybranego wektora parametrów. Tradycja
Komisji Cowlesa zwraca się wtedy do teorii ekonomii o wyjaśnienie zależności,
jednak Simon wskazuje raczej na rozwiązanie problemu wyboru między dwoma
alternatywnymi zestawami parametrów w drodze eksperymentu, którego zastosowanie w ekonomii jest wyraźnie ograniczone.
Koncepcja Simona ma istotne znaczenie w przypadku strukturalnego podejścia
do zależności obserwowanych w gospodarce, a jej kontynuatorem jest Kevin Hoover
[Hoover 2008]. Myśl Hoovera jest najpełniejsza z metodologicznego punktu widzenia, ponieważ wyraźne są w niej odniesienia do osiągnięć współczesnej ekonometrii
w postaci modeli nieliniowych uwzględniających oczekiwania podmiotów gospodarczych oraz koncepcję niezmienniczości reakcji parametrów modelu warunkowego na
zmianę parametrów modelu brzegowego. Kluczową rolę w analizie przyczynowości
Hoovera mają interwencje. W prawdziwym porządku przyczynowym interwencje,
które zmieniają parametry rozkładu brzegowego, nie przenoszą tych zmian na rozkład warunkowy, a interwencje dotyczące parametrów rozkładu warunkowego również nie wpływają na rozkład brzegowy. Do identyfikacji interwencji potrzebne są
informacje o charakterze pozastatystycznym. Równanie, którego parametry nie
zmieniają się w odpowiedzi na zdefiniowaną klasę interwencji, można traktować
jako autonomiczne. Może to być pomocne w ustaleniu porządku przyczynowego,
gdyż zmienność parametrów modelu warunkowego w odpowiedzi na interwencję
oznacza, że procesy objaśniające nie mogą być superegzogeniczne ze względu na te
parametry. Koncepcja Hoovera nawiązuje wprost do znanego w ekonometrii pojęcia
superegzogeniczności [Engle, Hendry, Richard 1983].
Najbardziej kontrowersyjną, a przy tym najbardziej znaną i powszechnie stosowaną w ekonometrii koncepcję przyczynowości wprowadził C.W.J. Granger
[Granger 1969; 1980]. Definicja ta w istocie nie odzwierciedla cech związku przyczynowego poza następstwem czasowym, co każe umieścić ją po stronie sposobu
myślenia reprezentowanego przez Hume’a. Można jednak wskazać na możliwość
strukturalizacji tego podejścia, gdy do zestawu informacji Ωt włączone zostaną
zmienne reprezentowane przez teorię ekonomii. Fakt ten pozwala analizować przyczynowość w sensie Grangera na równi z innymi podejściami do tego zagadnienia.
Oznaczmy przez F ( A | B ) warunkową dystrybuantę A przy danym B, zaś przez Ωt
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wszystkie informacje we wszechświecie w czasie t. Jeżeli dla każdego k > 0 zachodzi relacja

F (Yt + k | Ωt ) = F (Yt + k | Ωt \ X t ) ,

(2)

gdzie Ωt \ X t oznacza wszystkie informacje we wszechświecie, oprócz zawartych
w X t , wtedy X t nie jest przyczyną Yt . W przeciwnym wypadku X t jest przyczyną Yt . Przyczynowość w sensie Grangera ma następujące cechy:
• przyczyna zawiera unikalne informacje o skutku, które są niedostępne w żaden
inny sposób,
• przyczyna jest nośnikiem informacji,
• przyczynę i skutek charakteryzuje asymetria czasowa,
• związek przyczynowy jest powtarzalny i przewidywalny.
Granger sformułował trzy definicje o charakterze operacyjnym, a także testy statystyczne, co stało się główną przyczyną łatwości zastosowania tej koncepcji, jednak
mechaniczna weryfikacja zależności na poziomie związku korelacyjnego spowodowała liczne nadużycia interpretacyjne. Do wad koncepcji Grangera należy zaliczyć
m.in.: brak związku z teorią ekonomii, wnioskowanie na podstawie obserwowanych
faktów, konieczność sprowadzania szeregów czasowych do stacjonarności.
W ramach nieekonometrycznych metod zmierzających do analizy przyczynowości zjawisk ekonomicznych wyróżnić należy przede wszystkim podejście
J. Pearla [Pearl 2000] oraz N. Cartwright [Cartwright 2007].
Pearl jest jednym z inicjatorów wykorzystania teorii grafów, modeli równań
strukturalnych oraz analizy kontrfaktycznej w badaniu zależności przyczynowych.
Przyjmuje on, że każdy model strukturalny może być przedstawiony w postaci
takiego grafu, w którym strzałki wskazują porządek przyczynowy. Szczególne
zastosowanie znajdują tu sieci bayesowskie przyjmujące postać niecyklicznych
skierowanych grafów. Porządek przyczynowy jest tu oparty na rachunku prawdopodobieństwa. Zawsze możliwe jest wyłączenie jednej zmiennej poprzez nadanie
jej konkretnej wartości X = x w celu określenia podatności zmiennych z nią związanych przyczynowo na interwencję. Każda pojedyncza (oddzielna) zasada przyczynowa może się zmienić, pozostawiając wszystko pozostałe niezmienione, czyli:
pozostałe zasady przyczynowe, wszystkie wartości początkowe oraz wszystkie
prawdopodobieństwa warunkowe. Możliwość takiego wyłączenia stanowi podstawę zasady modułowości czy inaczej − izolacji. Istnieje ścisły związek między relacją przyczynową i analizą kontrfaktyczną opartą na zaprzeczeniu faktom i prześledzeniu sekwencji nieprzyczyn i ich skutków oraz wyznaczeniu odpowiadających
im prawdopodobieństw. Do niedoskonałości omawianej koncepcji Pearla należy
zaliczyć fakt, że:
• istnieją systemy, których nie można zmienić, nie powodujące zniszczenia lub
przekształcenia w zupełnie inny system,
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•

nie można stwierdzić, że zmiany w jednej regule przy niezmienieniu pozostałych reguł są zawsze możliwe, jak również, że jest to jedyny sposób przeprowadzenia analizy kontrfaktycznej.
Cartwright [Cartwright 2007] przeprowadziła badanie dotyczące różnorodnych
koncepcji przyczynowości w ekonomii i innych naukach. Główny wniosek z tych
badań wskazuje na brak istnienia jednego uniwersalnego poglądu na prawa przyczynowe. Każdy z omawianych wcześniej (a także nieuwzględnionych tutaj) poglądów
jest słuszny w warunkach paradygmatu, którego dotyczy, i funkcjonuje tylko wówczas, gdy ten paradygmat jest prawdziwy. Zastosowanie koncepcji niezgodne z założonym paradygmatem powoduje jej zawodność. Model przyczynowy danego systemu lub rodzaju systemu jest zbiorem równań reprezentujących (prawdopodobnie
właściwy) podzbiór zasad przyczynowych, na których podstawie działa system. Model przyczynowy musi odpowiadać na pytanie „co, jeżeli?”. Cartwright zwraca uwagę na to, że poza modelem do oceny hipotez przyczynowych niezbędna jest wiedza
„w jaki sposób wyobrażane są zmiany?” i „jakie zmiany są możliwe?”. To zależy od
struktury systemu i sposobu, w jaki działa. Konieczne jest rozumowanie kontrfaktyczne. Model jest niewystarczający. W koncepcji tej wyraźnie kładzie się nacisk na
specjalnie zaprojektowane eksperymenty naturalne, a ponadto na wykorzystanie
informacji a priori i tzw. komplikowanie zależności (thick causality) w celu zebrania
jak największej ilości informacji dla ustalenia zależności przyczynowej.
Tabela 1. Klasyfikacja koncepcji i metod analizy przyczynowości zjawisk ekonomicznych
Koncepcja

Strukturalne
(oparte na teorii)

A priori

Klasyczny strukturalny
model ekonometryczny,
np. [Koopmans 1950]
Oparte na
Eksperyment naturalny oraz
wnioskowaniu model ekonometryczny
uwzględniający informacje
płynące z danych
[Simon 1953; Hoover 2008;
Engle, Hendry, Richard
1983]

Procesowe
(oparte na danych)
Wnioskowanie
bayesowskie,
np. [Zellner 1979]
Model autoregresyjny
Model VAR, testowanie
hipotez
[Wold 1954; Granger
1969; 1980; Sims 1972;
1980]
Teoria procesów przyczynowych
[Dowe 1992]

A priori i
Próba pogodzenia koncepoparte na
cji, komplikowanie związwnioskowaniu ków przyczynowych, eksperyment naturalny [Cartwright 2007]
Źródło: [Hoover 2008] i opracowanie własne.

Strukturalne i procesowe
z uwzględnieniem rachunku
prawdopodobieństwa

Podejście probabilistyczne
[Suppes 1970; Zieliński 1991]
Strukturalny model VAR, np.
[Blanchard, Quah 1989]
Modele SEM, teoria grafów
[Pearl 2000; Sprites, Glymour,
Scheines 2000; Gatnar 2003]
Strukturalny model VAR,
teoria grafów, testowanie
hipotez [Osińska 2008]
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Omówione krótko poglądy na zagadnienia badania przyczynowości w ekonomii pozwalają sklasyfikować następujące metody analizy:
– wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa;
– wykorzystanie teorii grafów i modeli równań strukturalnych (SEM);
– wykorzystanie strukturalnych modeli ekonometrycznych (liniowych i nieliniowych) oraz modeli wektorowej autoregresji (VAR i SVAR) w zakresie:
• badania identyfikowalności modeli,
• testowania restrykcji na parametry,
• testowania niezmienniczości (superegzogeniczności),
• wykorzystania tzw. testów przyczynowości w wersji liniowej oraz nieliniowej;
– analiza kontrfaktyczna;
– eksperymenty naturalne.
Każda z wymienionych metod ma swoje ograniczenia, o których więcej informacji można znaleźć w pracy [Osińska 2008].
W tabeli 1 przedstawiono klasyfikację koncepcji i metod analizy zależności
przyczynowych w ekonomii. Z powodu ograniczeń objętościowych nie wszystkie z
nich omówiono w prezentowanym artykule, jednak zwrócono uwagę na najważniejsze, jak się wydaje, aspekty analizy przyczynowej, której realizacja nadal pozostaje ambitnym zadaniem badawczym. Niektóre koncepcje plasują się zdecydowanie w jednej kategorii, inne natomiast trudniej zakwalifikować do jednej tylko klasy, ponieważ wykraczają ponad przyjęty za Hooverem podział. Dlatego też dokonano rozszerzenia klasyfikacji, aby uwzględnić te koncepcje, w których dominuje
więcej niż jeden wątek.

4. Podsumowanie
W prezentowanym artykule dokonano przeglądu oraz klasyfikacji różnych podejść do analizy związków przyczynowych w ekonomii na tle znanych poglądów
filozoficznych. Ich praktyczne zastosowanie jest zróżnicowane i może zależeć od
celu, jaki stawia sobie badacz. Przed przystąpieniem do badania empirycznego
ważne jest wszakże uświadomienie charakteru zależności, tego, co uważamy za
przyczynę, a także zakresu skomplikowania analizowanego mechanizmu ekonomicznego. Wymaga to szerokiej wiedzy dotyczącej przedmiotu badania. Tylko
wtedy bowiem wybrane narzędzie analityczne, przy wszystkich swoich ograniczeniach, może dać wyniki wiarygodne, a co ważniejsze − interpretowalne z punktu
widzenia celu badania. Możliwe wydaje się także łączenie omawianych tu podejść
badawczych w celu wzmocnienia wiarygodności uzyskiwanych wyników.
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THE CLASSIFICATION OF THE METHODS
OF CAUSALITY ANALYSIS IN ECONOMICS
Summary
In the paper, we discuss and compare several concepts of causality analysis in economics, e.g.
Simon’s, Hover’s, Granger’s and some others. They are considered within philosophical as well as
methodological frameworks. We take into account the methods of analysis that are divided into econometric and non-econometric. We end with the classification of the methodology, as well as underlying concepts.

PRACE
Nr 47

NAUKOWE

UNIWERSYTETU

EKONOMICZNEGO

WE

WROCŁAWIU
2009

TAKSONOMIA 16
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Eugeniusz Gatnar
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

IMPLEMENTACJA METOD ŁĄCZENIA MODELI
DYSKRYMINACYJNYCH W PROGRAMIE R
1. Wstęp
Łączenie (agregacja) modeli dyskryminacyjnych stało się już dobrze znanym sposobem poprawy jakości klasyfikacji w praktycznych zastosowaniach. To podejście było
rozważane już w XVIII wieku przez francuskiego filozofa Condorceta, który zaproponował twierdzenie o podejmowaniu grupowych decyzji (Condorcet jury theorem).
Podejmowanie decyzji większością głosów jest wykorzystywane również w
analizie dyskryminacyjnej. Jego zalety widać najlepiej wtedy, gdy łączone są modele jak najbardziej różniące się między sobą. Już w pierwszych praktycznych
zastosowaniach zaobserwowano, że poprawa dokładności predykcji modelu zagregowanego zależy od stopnia korelacji modeli indywidualnych.
W artykule zostanie przedstawiony przegląd dostępnych pakietów zawierających dodatkowe procedury napisane w języku R. Pokazane zostaną także ich zastosowania w przykładowych programach napisanych w tym języku oraz wyniki
analiz porównawczych.

2. Twierdzenie Condorceta
Condorcet [1785] sformułował twierdzenie pozwalające określić prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji przez grupę osób. Zakłada ono, że każda z M
osób podejmuje trafną decyzję: „tak” lub „nie” z prawdopodobieństwem równym
pi (i = 1,..., M ) . Można powiedzieć, że to prawdopodobieństwo określa poziom
kompetencji i-tej osoby do podejmowania decyzji. Jeżeli wszystkie osoby mają ten
sam poziom kompetencji (indywidualnej trafności decyzji), tj. p1 = ... = pM = p ,
lecz decyzje podejmują niezależnie i większością głosów, to prawdopodobieństwo
podjęcia przez nie trafnej decyzji ( D* ) można wyznaczyć z rozkładu dwumianowego:
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p ( D* ) =

⎛M ⎞ i
M −i
.
⎟ p (1 − p)
i
M ⎝
⎠
i>
M

∑⎜

(1)

2

Ponadto jeżeli p > 0,5 , to lim p ( D* ) = 1 , co oznacza, że im większa liczba
M →∞

głosujących, tym większe prawdopodobieństwo podjęcia trafnej decyzji.
W miarę wzrostu liczby głosujących następuje szybki wzrost dokładności decyzji podejmowanych kolektywnie, zgodnie z wzorem (1). Na rysunku 1 znajduje
się ilustracja faktu, że łączne głosowanie nawet bardzo mało kompetentnych osób
( p = 0,55 ) daje wynik tylko nieco lepszy niż rzut monetą, pozwala uzyskać pewność podjęcia trafnej decyzji. Wartości p ( D* ) zbliżone do jedności można obserwować po przekroczeniu liczby głosujących M = 500.
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Rys. 1. Rozkład prawdopodobieństwa
Źródło: opracowanie własne.

p ( D* ) dla p = 0,55

Shapley i Grofman [1984] udowodnili, że twierdzenie Condorceta jest prawdziwe także wtedy, gdy prawdopodobieństwa podjęcia trafnych decyzji przez kolejne osoby ( pi ) różnią się od siebie.
Z kolei Krogh i Vedelsby [1995] przedstawili formalny dowód na to, że w
przypadku łączenia modeli regresyjnych błąd predykcji modelu zagregowanego
D* zawsze jest mniejszy od średniego błędu modeli składowych.

3. Metody łączenia modeli
Łączenie modeli bazowych D1 ,..., DM można w najbardziej ogólny sposób
przedstawić jako:
Dˆ * (xi ) = Ψ Dˆ1 (xi ),..., Dˆ M (xi ) ,
(2)

(

)
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gdzie postać funkcji Ψ zależy od rodzaju wyników predykcji modeli składowych.
Aby wynik predykcji modelu zagregowanego (2) był bardziej dokładny niż wynik
każdego z modeli składowych, należy wzmacniać wyniki predykcji tych modeli,
które dały prawidłowy wynik, osłabiać zaś te, które są błędne.
Na podstawie zbioru uczącego U tworzony jest zbiór M prób uczących
U1 ,...,U M . Próby te mogą zawierać albo podzbiory obserwacji wybranych ze zbioru uczącego U , albo wszystkie obserwacje, lecz charakteryzowane przez niektóre
zmienne. Próby U1 ,...,U M służą do budowy wspomnianych modeli bazowych
D1 ,..., DM , których wyniki podlegają agregacji. W większości znanych propozycji
proces łączenia modeli w podejściu wielomodelowym odbywa się tak, jak to
przedstawiono na rys. 2.

Zbiór
uczący
U

U1

D1

U2

D2

...

Funkcja
agregacji
Ψ

...

UM

D*

DM

Rys. 2. Model zagregowany D*
Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej popularną metodą łączenia modeli dyskryminacyjnych jest głosowanie większością głosów. Innymi słowy, oznacza to, że model zagregowany D*
przydziela obserwację xi do tej klasy C j , którą wskazała większość spośród modeli bazowych D1 ,..., DM :
M

Dˆ * (xi ) = arg max ∑ I ( Dˆ m (xi ) = C j ) .
j

(3)

m =1

Tumer i Ghosh [1996] udowodnili, że błąd klasyfikacji modelu zagregowanego
D* maleje w miarę spadku stopnia podobieństwa modeli składowych D1 ,..., DM .
A więc należy łączyć tylko takie modele, których wyniki klasyfikacji tych samych
obserwacji jak najbardziej różnią się od siebie.
Aby zapewnić wysoki poziom zróżnicowania łączonych modeli składowych,
stosuje się różne rozwiązania. Do najbardziej znanych należą:
• dobór obserwacji ze zbioru uczącego U do prób uczących U1 ,...,U M ,
• dobór zmiennych objaśniających X 1 ,..., X L do poszczególnych modeli bazowych,
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•
•

przekształcanie (przekodowanie) wartości zmiennej zależnej,
zmiana parametrów poszczególnych modeli bazowych (np. liczby węzłów
drzewa klasyfikacyjnego),
• budowa modeli bazowych za pomocą odmiennych metod, np. sieci neuronowe,
metoda wektorów nośnych czy drzewa klasyfikacyjne.
Jeśli chodzi o to pierwsze rozwiązanie, to polega ono na przygotowaniu prób
uczących U1 ,...,U M , np. za pomocą losowania obserwacji ze zbioru U . Daje to
bardzo dobre rezultaty w przypadku modeli niestabilnych, takich jak chociażby
drzewa klasyfikacyjne. Najbardziej popularną metodą tego typu jest metoda losowania boostrapowego (bagging) zaproponowana przez Breimana [1996].
Według innej propozycji, znanej pod nazwą boosting (wzmacnianie), a przedstawionej przez Freunda i Schapire’a [1996], obserwacje są losowane do prób
uczących na podstawie wag proporcjonalnych do błędu klasyfikacji charakteryzującego odpowiedni model składowy Dm .

4. Pakiety w programie R
Metody łączenia modeli dyskryminacyjnych i regresyjnych stały się już tak popularne wśród statystyków, że znalazło to wyraz w dostępnych programach realizujących obliczenia statystyczne.
Jednak w komercyjnych produktach metody agregacji modeli są bardzo rzadko
implementowane (np. SAS, SPSS). Jedynie w programie STATISTICA występuje
moduł DRZEWA KLASYFIKACYJNE I REGRESYJNE ZE WZMACNIANIEM
(boosted trees). Natomiast w systemie STATISTICA Data Miner jest moduł
RANDOM FORESTS.
Natomiast w programie R dostępnych jest 6 pakietów służących do łączenia
modeli dyskryminacyjnych: ada, adabag, boost, gbm, ipred oraz randomForest. Zostaną one szerszej omówione dalej.
4.1. Pakiet ada

Autorami tego pakietu są M. Culp, K. Johnson i G. Michailidis z Uniwersytetu
w Michigan, a jego najnowsza wersja powstała w dniu 16 lutego 2008 r. Znajdują
się w nim procedury realizujące stochastyczną metodę AdaBoost w dyskryminacji
(dla dwóch klas) i regresji, zaproponowaną przez Friedmana i in. [2000]. Modele
bazowe mają postać drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych budowanych za pomocą procedury rpart.
Składnia podstawowego polecenia służącego do budowy modelu została przedstawiona poniżej:
ada(x, y, test.x, test.y=NULL, loss=c("exponential",
"logistic"),
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type=c("discrete", "real"), iter=50, nu=0.1,
bag.frac=model.coef=TRUE, bag.shift=FALSE, max.iter=20,
delta=10^(-10), …).
4.2. Pakiet adabag

Pakiet ten został zbudowany przez E. Cortes, M. Martineza i N. Rubio (Hiszpania), a jego najnowsza wersja pochodzi z dnia 16 lutego 2008 r. Umożliwia on
agregację modeli dyskryminacyjnych za pomocą metody AdaBoost zaproponowanej przez Freunda i Schapire’a [1996] oraz metody bagging, którą przygotował
Breiman [1996]. Modelami bazowymi w tym pakiecie są drzewa klasyfikacyjne
tworzone przez procedurę rpart.
Polecenia odpowiadające obu metodom mają następującą składnię:
adaboost.M1(formula, data, boos=TRUE, mfinal=100, coeflearn='Breiman',
minsplit=5, cp=0.01)
bagging(formula,
data,
mfinal=100,
minsplit=5,
cp=0.01).
4.3. Pakiet boost

Autorem tego pakietu, którego najnowsza wersja pochodzi z 16 lutego 2008 r., jest
M. Dettling z John Hopkins University. Pakiet zawiera funkcje BagBoost, LogitBoost,
AdaBoost i L2Boost realizujące metody agregacji modeli dyskryminacyjnych (dla
dwóch klas) i regresyjnych przedstawione w pracy Dettlinga i Bühlmanna [2003].
Polecenie realizujące metodę wzmacniania (boosting) ma następującą składnię:
adaboost(xlearn, ylearn, xtest, presel=200, mfinal=100).
4.4. Pakiet gbm

Pakiet ten, przygotowany przez Ridgewaya [1999] z RAND (jego najnowsza
wersja datowana jest na 3 sierpnia2007 r.), zawiera implementacje algorytmu AdaBoost oraz stochastycznej metody boosting Friedmana [2002] do agregacji modeli
dyskryminacyjnych i regresyjnych. W tym ostatnim przypadku można wykorzystywać różne funkcje straty: logistyczną, Poissona, Coksa oraz wykładniczą.
Składnia polecenia, które realizuje budowę wszystkich rodzajów modeli zagregowanych, ma postać:
gbm(formula=formula(data),
distribution="bernoulli",
data=list(),
weights,
var.monotone=NULL,
n.trees=100,
interaction.depth=1,
n.minobsinnode=10, shrinkage=0.001, bag.fraction=0.5,
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train.fraction=1.0,
bose=TRUE).

cv.folds=0,

keep.data=TRUE,

ver-

4.5. Pakiet ipred

Ten pakiet przygotowali A. Peters i T. Hothorn z Uniwersytetu w Erlangen, a
jego najnowsza wersja pochodzi z 30 lipca 2008 r. Znajduje się w nim implementacja metody bagging Breimana [1996], którą można zastosować w dyskryminacji i
regresji, oraz metody bundling, zaproponowanej przez Hothorna i Lausena [2003],
która wykorzystuje dodatkowe zmienne objaśniające. Są one wynikiem predykcji
modeli zbudowanych na podstawie zbioru obserwacji, które nie znalazły się w
próbie bootstrapowej U m (out-of-bag). Predykcja jest dokonywana dla obserwacji
z próby uczącej U m , a modele bazowe w tej metodzie mają postać drzew klasyfikacyjnych, dlatego wymagane jest zainstalowanie także pakietu rpart.
Składnia polecenia, która realizuje agregację modeli metodą bagging, ma postać:
bagging(formula, data, subset, na.action=na.rpart, ...).
Natomiast agregacja modeli metodą bundling polega na użyciu dwóch poleceń:
comb.lda<-list(list(model=lda, predict=function(obj, nd)
predict(obj, nd)$x))
bagging(formula, data, comb=comb.lda).
4.6. Pakiet randomForest

W tym pakiecie znajduje się implementacja oryginalnego algorytmu Breimana
[2001] do agregacji drzew klasyfikacyjnych wykorzystującej losowy dobór zmiennych do budowy modeli składowych. Oryginalny program w języku FORTRAN
napisali L. Breiman i A. Cutler, natomiast połączenie z programem R zrealizowali
A. Liaw i M. Wiener. Najnowsza wersja tego pakietu pochodzi z 17 kwietnia 2008 r.,
a modelami bazowymi są drzewa klasyfikacyjne.
Składnia podstawowego polecenia realizującego agregację modeli ma postać :
randomForest(x, y, xtest, ytest, ntree=500, replace=TRUE,
classwt=NULL, cutoff, strata, nodesize=5, importance=FALSE,
localImp=FALSE, nPerm=1, proximity, oob.prox=proximity,
norm.votes=TRUE, do.trace=FALSE, corr.bias=FALSE,
keep.inbag=FALSE, ...).
Większość z pakietów omówionych powyżej wykorzystuje drzewa klasyfikacyjne i regresyjne jako modele bazowe. W tym przypadku następuje automatyczne
wywołanie procedury rpart przygotowanej przez Therneau i Atkinsona [1997].
Możliwe jest więc wykorzystanie dodatkowych parametrów sterujących budową
drzew, np. za pomocą polecenia rpart.control.
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5. Analiza porównawcza
W ramach eksperymentu obliczeniowego przygotowano porównania wielkości
czasu pracy komputera w zadaniu agregacji modeli dyskryminacyjnych jedynie za
pomocą metody bagging dla różnych zbiorów danych.
Prosta procedura napisana w języku R dla tej metody, która daje wynik predykcji dla obserwacji ze zbioru zbior.rozpoznawany, ma postać:
tablica <- NULL
m <- nrow(zbior.uczacy)
for (i in 1:lmod)
{
ucz <- sample(1:m, size = m, replace = T)
proba.uczaca <- zbior.uczacy[ucz, ]
model.bazowy <- rpart(klasa~., proba.uczaca)
# drzewo klasyfikacyjne
wynik <- predict(model.bazowy, zbior.rozpoznawany, type
="class")
tablica <- cbind(tablica, as.matrix(wynik))
}
for (i in 1:lobs) predykcja[i] <- glosuj(tablica[i, ]).
Porównanie szybkości pracy procesora (w sekundach) w przypadku agregacji
50 modeli bazowych, które miały postać drzew klasyfikacyjnych, dla wybranych
zbiorów danych znajduje się w tab. 1. Zastosowano odpowiednie procedury z
przedstawionych powyżej pakietów oraz procedurę własną, a czas ich pracy był
mierzony za pomocą polecenia system.time(bagging).
Tabela 1. Czas pracy procesora dla metody bagging
Zbiór danych
DNA
Letter
Satellite
Spam
Zip

Własna procedura
15,4
21,3
12,0
11,3
13,9

Pakiet adabag
5,4
9,8
5,6
8,8
6,4

Pakiet ipred
4,8
9,2
5,1
7,9
6,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Podobne porównania czasu pracy procesora wykonano również dla metody boosting, chociaż nie wszystkie pakiety realizują klasyczną jej wersję, zaproponowaną w pracy Freunda i Schapire [1996].

6. Konkluzje
Program R jest najbardziej dogodnym środowiskiem do budowy modeli zagregowanych: można samodzielnie pisać odpowiednie procedury albo korzystać z
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kilku dostępnych pakietów. Zawsze jednak użytkownik w pełni kontroluje przebieg
procesu łączenia modeli.
Najlepsze ze wspomnianych pakietów realizujących agregację modeli różnymi
metodami to: adabag, ipred i randomForest, ponieważ wykorzystują one
kod napisany w językach C i FORTRAN. To wyraźnie zwiększa szybkość pracy, a
zastosowane algorytmy są bardzo stabilne.
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THE IMPLEMENTATION OF ENSEMBLE METHODS IN R
Summary
Model aggregation is a well known technique used to improve the classification accuracy in
many applications.
In this paper, we review a number of available packages in the R environment that can be used
for aggregation of classification models. We also compare the CPU time when procedures from different packages were applied. The comparison was done for five data sets from the UCI Repository.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
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OCENA WYBRANYCH PROCEDUR ANALIZY SKUPIEŃ
DLA DANYCH PORZĄDKOWYCH

1. Wstęp
Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny przydatności wybranych procedur
analizy skupień dla danych porządkowych. Testowanie przydatności wybranych
procedur przeprowadzone zostanie na podstawie porządkowych danych symulacyjnych o znanej strukturze klas obiektów wygenerowanych z wykorzystaniem z
funkcji cluster.Gen pakietu clusterSim (zob. [Walesiak, Dudek 2008]).
W teorii pomiaru rozróżnia się cztery podstawowe skale pomiaru, tj. nominalną, porządkową (rangową), przedziałową (interwałową), ilorazową (stosunkową).
Skale przedziałową i ilorazową zalicza się do skal metrycznych, natomiast nominalną i porządkową do niemetrycznych. Skale pomiaru są uporządkowane od najsłabszej (nominalna) do najmocniejszej (ilorazowa). Z typem skali wiąże się grupa
przekształceń, ze względu na które skala zachowuje swe własności. Na skali porządkowej dozwolonym przekształceniem matematycznym dla obserwacji jest
dowolna ściśle monotonicznie rosnąca funkcja, która nie zmienia dopuszczalnych
relacji, tj. równości, różności, większości i mniejszości.
Zasób informacji skali porządkowej jest nieporównanie mniejszy niż skal metrycznych. Jedyną dopuszczalną operacją empiryczną na skali porządkowej jest
zliczanie zdarzeń (tzn. wyznaczanie liczby relacji większości, mniejszości i równości). Szczegółową charakterystykę skal pomiaru zawierają m.in. prace: [Walesiak
1996, s. 19-24; 2006, s. 12-15].

2. Procedura analizy skupień dla danych porządkowych
Typowa procedura analizy skupień dla danych porządkowych obejmuje (zob.
np. [Milligan 1996, s. 342-343; Walesiak 2005]):
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1. Wybór obiektów i zmiennych.
2. Wybór miary odległości.
3. Wybór metody klasyfikacji.
4. Ustalenie liczby klas.
5. Ocenę wyników klasyfikacji.
6. Opis i profilowanie klas.
W stosunku do procedury analizy skupień dla danych metrycznych nie występuje
tutaj etap normalizacji wartości zmiennych. Normalizacja polega na pozbawieniu
wartości zmiennych mian i ujednoliceniu rzędów wielkości w celu doprowadzenia
ich do porównywalności. Dla danych porządkowych nie zachodzi potrzeba normalizacji ze względu na to, że są one niemianowane. Ponadto rząd wielkości obserwacji
zmiennej porządkowej nie ma znaczenia, gdyż między obserwacjami wyznacza się
tylko relacje równości, różności, większości i mniejszości. Miara odległości (zob.
etap 2 procedury analizy skupień) dla obiektów opisanych zmiennymi porządkowymi może wykorzystywać w swojej konstrukcji tylko ww. relacje. To ograniczenie
powoduje, że musi być ona miarą kontekstową, która wykorzystuje informacje o
relacjach, w jakich pozostają porównywane obiekty w stosunku do pozostałych
obiektów z badanego zbioru obiektów. Taką miarą odległości dla danych porządkowych jest miara GDM zaproponowana przez Walesiaka [1993, s. 44-45]. W literaturze przedmiotu nie są znane inne miary odległości dla danych porządkowych, które
wykorzystywałyby dopuszczalne na tej skali relacje.
Wybrane procedury analizy skupień obejmują w artykule:
1. Miarę odległości GDM dla danych porządkowych (zob. [Walesiak 2006,
s. 36-39]). W pakiecie clusterSim jest to metoda GDM2.
2. Wybrane metody klasyfikacji (zob. [Walesiak 2008a]):
– metodę k-medoidów (pam), w której każda klasa jest reprezentowana przez
jeden z jej obiektów będący gwiazdą klasy (medoid, star);
– siedem metod klasyfikacji hierarchicznej: pojedynczego połączenia (single), kompletnego połączenia (complete), średniej klasowej (average),
ważonej średniej klasowej (mcquitty), powiększonej sumy kwadratów odległości (ward), środka ciężkości (centroid), medianową (median). Metody
Warda, centroidalna i medianowa przyjmują założenie, że odległości między
obiektami zostały wyznaczone za pomocą kwadratu odległości euklidesowej
(mają one wtedy interpretację geometryczną, zgodną z nazwami tych metod).
Metody te mogą być stosowane (por. [Anderberg 1973, s. 141]), gdy macierz
odległości jest liczona na podstawie innych miar odległości, lecz interpretacja
tak otrzymanych wyników (w sensie odległości międzyklasowej) nie jest zgodna z nazwami tych metod,
– hierarchiczną metodę deglomeracyjną Macnaughtona-Smitha i in. [1964] – w
pakiecie R nosi ona nazwę diana.
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3. Wybrane indeksy służące ustaleniu liczby klas (Daviesa-Bouldina – index.DB, Calińskiego i Harabasza – index.G1, Bakera i Huberta – index.G2,
Huberta i Levine – index.G3, gap – index.Gap, Hartigana – index.H,
Krzanowskiego i Lai – index.KL, Silhouette – index.S). Formuły prezentowanych indeksów zawiera praca Walesiaka [2008a].
Indeksy Calińskiego i Harabasza, Krzanowskiego i Lai, Daviesa-Bouldina, Hartigana i gap w swojej konstrukcji wykorzystują środek ciężkości klasy o współrzędnych
będących średnimi arytmetycznymi z wartości zmiennych opisujących obiekty danej
klasy. Dla danych porządkowych nie jest dopuszczalne obliczanie średnich arytmetycznych. W związku z tym przy obliczaniu tych indeksów zamiast środka ciężkości
klasy zastosowano współrzędne obiektu usytuowanego centralnie w klasie (tj. obiektu,
dla którego suma odległości od pozostałych obiektów w klasie jest najmniejsza).
Testowanie przydatności wybranych procedur przeprowadzono na podstawie
porządkowych danych symulacyjnych o znanej strukturze klas obiektów.

3. Procedura generowania danych porządkowych
z wykorzystaniem pakietu clusterSim

5

Generowanie obserwacji porządkowych w pakiecie clusterSim (funkcja clusterGen) przebiega w sposób następujący (zob. [Walesiak 2008b]). Najpierw generowane są losowo dane metryczne o znanej strukturze klas z wielowymiarowego rozkładu
normalnego, w którym położenie i jednorodność skupień zadaje się za pomocą wektorów wartości przeciętnych (środki ciężkości skupień) i macierzy kowariancji (rozproszenie obiektów). Obserwacje na zmiennych zakłócających strukturę klas (noisy variables)
generowane są niezależnie z rozkładu jednostajnego. Przedział zmienności zmiennych
zakłócających jest podobny do zmiennych wyznaczających strukturę klas. Wygenerowane obserwacje mają charakter ciągły (dane metryczne).
7
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Rys. 1. Przykład dyskretyzacji wartości j-tej zmiennej
Źródło: opracowanie własne.
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Funkcja cluster.Gen zawiera wbudowane modele, z zadanymi wektorami
wartości przeciętnych i macierzami kowariancji, różniące się:
– liczbą zmiennych (wymiarów) i liczbą skupień,
– gęstością skupień (tj. liczebnością obiektów w klasach),
– kształtem skupień w wyniku uwzględnienia zróżnicowanych macierzy kowariancji dla poszczególnych skupień.
W celu otrzymania danych porządkowych należy przeprowadzić dla każdej
zmiennej proces dyskretyzacji. Liczba kategorii ( k j ) zmiennej porządkowej X j
określa szerokość przedziału klasowego ⎡ max{xij ) − min{xij }⎤ k j . Niezależnie dla
i
⎣ i
⎦
każdej zmiennej kolejne przedziały klasowe otrzymują kategorie 1,… , k j i aktualna

wartość zmiennej xij jest zastępowana przez te kategorie. Dla poszczególnych
zmiennych liczba kategorii może być inna (np. k1 = 7 , k2 = 4 , k3 = 5 ). Przykład
dyskretyzacji wartości j-tej zmiennej zawiera rys. 1.

4. Charakterystyka eksperymentu symulacyjnego
Dane symulacyjne, o znanej strukturze klas obiektów, składają się z 9 modeli różniących się liczbą zmiennych, liczbą, gęstością i kształtem skupień oraz liczbą zmiennych
zakłócających (zob. tab. 1). Następnie dla danych z poszczególnych modeli zastosowano
72 procedury analizy skupień obejmujące 9 metod klasyfikacji, miarę odległości GDM
dla danych porządkowych i 8 indeksów jakości klasyfikacji służących ustaleniu liczby
klas. Dla każdego modelu przeprowadzono 50 symulacji.
Tabela 1. Charakterystyka modeli w analizie symulacyjnej
Model v lk

cl lo

1

3 60, 30, 30 (0; 0), (1,5; 7), (3; 14)

2 4, 6

2

37

3 45

3

2 5, 7

5

4

3 5, 7, 5 5 25

5

25

5

6

2 3, 5

4

7

36

4

8

37

5

9

27

3

Środki ciężkości klas
(1,5; 6, – 3), (3; 12; –6)
(4,5; 18; –9)

50, 20, 25, (5; 5), (–3; 3), (3; –3),
25, 20
(0; 0), (–5; –5)

20, 45, 15,
25, 35
35
25, 25,
40, 30
35, 25, 25,
20, 20
40

(5; 5; 5), (–3; 3; –3), (3; –3; 3),
(0; 0; 0), (–5; –5; –5)
(0; 0), (0; 10), (5; 5),
(10; 0), (10; 10)
(–4; 5), (5; 14), (14; 5), (5; –4)
(–4; 5; –4), (5; 14; 5),
(14; 5; 14), (5; –4; 5),
(5; 5; 5), (–3; 3; –3), (3; –3; 3),
(0; 0; 0), (–5; –5; –5)
(0; 4), (4; 8), (8; 12)

Macierz kowariancji ∑
σ jj = 1 , σ jl = −0,9

σ jj = 1 ( 1 ≤ j ≤ 3) ,
σ 12 = σ 13 = −0,9 , σ 23 = 0,9

σ jj = 1 , σ jl = 0,9
σ jj = 1 (1 ≤ j ≤ 3) ,
σ jl = 0, 9 (1 ≤ j ≠ l ≤ 3 )

ks
1

1
2
2

σ jj = 1 , σ jl = 0

3

σ jj = 1 , σ jl = 0

3

a

4

b

4

c

4
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Objaśnienia do tab. 1:
v – liczba zmiennych, lk – liczba kategorii (jedna liczba oznacza stałą liczbę kategorii); cl – liczba
klas; lo – liczba obiektów w klasach (jedna liczba oznacza klasy równoliczne); ks – kształt skupień
(1 – skupienia wydłużone, 2 – skupienia wydłużone i słabo separowalne, 3 – skupienia normalne,
4 – skupienia zróżnicowane dla klas);
⎡1 0 0 ⎤
⎡ 1 −0,9 −0,9 ⎤
⎡ 1 0,9 0,9 ⎤
⎡ 3 2 2⎤
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
a: ∑1 = ⎢0 1 0 ⎥ , ∑ 2 = ⎢ −0,9
1 0,9 ⎥ , ∑ 3 = ⎢0,9
1 0,9 ⎥ , ∑ 4 = ⎢⎢ 2 3 2 ⎥⎥ ;
⎢⎣ −0,9 0,9
⎢⎣0,9 0,9
⎢⎣ 2 2 3⎥⎦
⎢⎣0 0 1 ⎥⎦
1⎥⎦
1⎥⎦

⎡ 1 −0,9 −0,9⎤
⎡0,5 0
1 0,9⎥⎥ , ∑2 = ⎢⎢ 0 1
b: ∑1 = ⎢⎢−0,9
⎢⎣−0,9 0,9
⎢⎣ 0 0
1⎥⎦
0⎤
⎡ 1 −0,9 ⎤
⎡1,5
c: ∑1 = ⎢
⎥ , ∑ 2 = ⎢ 0 1,5⎥ ,
−
0,9
1
⎣
⎦
⎣
⎦

0⎤
⎡1 0 0⎤
⎡ 1 0,9 0,9⎤
⎡ 1 0,6 0,6⎤
0⎥⎥ , ∑3 = ⎢⎢0,9 1 0,9⎥⎥ , ∑4 = ⎢⎢0,6 1 0,6⎥⎥ , ∑5 = ⎢⎢0 1 0⎥⎥ ;
⎢⎣0 0 1⎥⎦
⎢⎣0,9 0,9 1⎥⎦
⎢⎣0,6 0,6 1⎥⎦
2⎥⎦
⎡ 1 0,5⎤
.
∑3 = ⎢
1⎥⎦
⎣0,5

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu clusterSim (zob. [Walesiak, Dudek 2008]).

Nie rozpatrywano wszystkich możliwych podziałów zbioru obiektów. W badaniu uwzględniono podziały zbioru obiektów od dwóch do dziesięciu klas.
Ocenę przydatności wybranych procedur analizy skupień dla danych porządkowych przeprowadzono za pomocą skorygowanego indeksu Randa (zob. [Hubert
i Arabie 1985]), porównując znaną strukturę klas z wynikami uzyskanymi za pomocą odpowiednich procedur analizy skupień.

5. Dyskusja rezultatów analizy symulacyjnej
Tabela 2 prezentuje uporządkowanie 9 analizowanych metod klasyfikacji według średnich wartości skorygowanego indeksu Randa policzonego z 50 symulacji
dla 9 modeli i 8 indeksów oceny jakości klasyfikacji.
Tabela 2. Uporządkowanie analizowanych metod klasyfikacji
według średnich wartości skorygowanego indeksu Randa
Metoda
Average
Mcquitty
Centroid
Ward
Diana
Complete
Pam
Median
Single

Liczba zmiennych zakłócających
0
2
4
0,765 1 0,502 1 0,062 1
0,733 4 0,456 3 0,057 3
0,746 2 0,440 4 0,055 4
0,707 7 0,473 2 0,059 2
0,738 3 0,430 5 0,053 5
0,724 5 0,415 7 0,051 7
0,694 8 0,416 6 0,052 6
0,708 6 0,371 8 0,046 8
0,652 9 0,322 9 0,040 9

Źródło: obliczenia własne.

Średnia
0,443
0,415
0,413
0,413
0,407
0,397
0,387
0,375
0,338

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Na podstawie wyników zawartych w tab. 2 można sformułować następujące wnioski:
zdecydowanie najlepszą metodą klasyfikacji danych porządkowych (dla 0, 2 i 4
zmiennych zakłócających) jest metoda średniej klasowej (average), najgorszą zaś metoda pojedynczego połączenia (single),
– metoda Warda (ward) w relacji do innych metod jest dość skuteczna w przypadku uwzględnienia zmiennych zakłócających.
Tabela 3 prezentuje uporządkowanie 8 analizowanych indeksów oceny jakości
klasyfikacji według średnich wartości skorygowanego indeksu Randa policzonego
z 50 symulacji dla 9 modeli i 9 metod klasyfikacji.
–

Tabela 3. Uporządkowanie analizowanych indeksów
oceny jakości klasyfikacji według średnich wartości
skorygowanego indeksu Randa
Indeks
KL
G1
Gap
S
G3
G2
H
DB

Liczba zmiennych zakłócających
0
2
4
0,804 1 0,473 1 0,052 1
0,721 3 0,463 2 0,051 2
0,771 2 0,384 7 0,042 7
0,691 6 0,451 4 0,050 3
0,667 8 0,453 3 0,050 3
0,686 7 0,417 5 0,046 6
0,695 5 0,398 6 0,044 5
0,713 4 0,361 8 0,040 8

Średnia
0,443
0,412
0,399
0,397
0,390
0,383
0,379
0,371

1
2
3
4
5
6
7
8

Źródło: obliczenia własne.

–
–

Na podstawie wyników zawartych w tab. 3 można sformułować następujące wnioski:
najlepsze indeksy w klasyfikacji danych porządkowych to indeksy Krzanowskiego i Lai (index.KL) oraz Calińskiego i Harabasza (index.G1),
o ile indeksy gap (index.Gap) i Daviesa-Bouldina (index.DB) bez zmiennych zakłócających dość dobrze odkrywały strukturę klas, o tyle ze zmiennymi
zakłócającymi ich skuteczność wyraźnie spadała.

Tabela 4. Uporządkowanie analizowanych procedur analizy skupień
według średnich wartości skorygowanego indeksu Randa
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Metoda
2
Average
Ward
Ward
Average
Average
Average
Mcquitty
Pam

Indeks
3
KL
KL
Gap
Gap
H
G1
KL
KL

Liczba zmiennych
zakłócających
0
2
4
4
5
6
0,854 0,554 0,429
0,843 0,537 0,396
0,854 0,505 0,362
0,883 0,496 0,342
0,764 0,536 0,417
0,767 0,537 0,383
0,802 0,493 0,371
0,837 0,469 0,340

Średnia Lp. Metoda Indeks
7
0,612
0,592
0,574
0,574
0,572
0,562
0,555
0,549

8
37
38
39
40
41
42
43
44

9
Pam
Complete
Centroid
Mcquitty
Complete
Median
Median
Pam

10
S
Gap
KL
G2
DB
G2
KL
DB

Liczba zmiennych
zakłócających
0
2
4
11 12 13
0,641 0,455 0,335
0,762 0,385 0,283
0,830 0,505 0,076
0,688 0,405 0,312
0,718 0,383 0,296
0,714 0,461 0,219
0,782 0,421 0,183
0,692 0,387 0,300

Średnia
14
0,477
0,477
0,470
0,468
0,465
0,465
0,462
0,460

Ocena wybranych procedur analizy skupień dla danych porządkowych
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2
Average
Diana
Mcquitty
Ward
Diana
Average
Diana
Mcquitty
Average
Diana
Complete
Mcquitty
Pam
Ward
Diana
Mcquitty
Ward
Diana
Ward
Mcquitty
Complete
Mcquitty
Complete
Complete
Average
Diana
Ward
Complete

3
S
KL
H
G1
H
DB
G1
G1
G3
S
KL
S
Gap
S
G3
Gap
DB
Gap
H
G3
G1
DB
S
H
G2
DB
G3
G3

4
0,715
0,805
0,739
0,687
0,743
0,771
0,759
0,738
0,684
0,735
0,785
0,696
0,834
0,653
0,715
0,788
0,729
0,709
0,619
0,685
0,726
0,730
0,703
0,716
0,685
0,718
0,628
0,687

5
0,517
0,456
0,481
0,518
0,447
0,457
0,447
0,487
0,493
0,462
0,438
0,492
0,406
0,503
0,443
0,426
0,428
0,419
0,458
0,445
0,440
0,416
0,451
0,424
0,429
0,397
0,450
0,433

6
0,391
0,360
0,363
0,378
0,391
0,352
0,374
0,343
0,389
0,357
0,325
0,355
0,297
0,375
0,370
0,311
0,343
0,360
0,409
0,344
0,307
0,320
0,311
0,316
0,341
0,332
0,357
0,312

7
0,541
0,540
0,528
0,528
0,527
0,527
0,527
0,522
0,522
0,518
0,516
0,514
0,513
0,510
0,509
0,508
0,500
0,496
0,495
0,491
0,491
0,489
0,488
0,485
0,485
0,483
0,478
0,477

8
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

9
Pam
Diana
Centroid
Pam
Pam
Median
Median
Centroid
Ward
Complete
Centroid
Pam
Centroid
Median
Single
Centroid
Single
Single
Single
Centroid
Median
Centroid
Median
Single
Median
Single
Single
Single

10
H
G2
G1
G3
G1
G1
G3
G2
G2
G2
G3
G2
S
S
G2
Gap
G1
G3
KL
H
H
DB
Gap
S
DB
DB
Gap
H

11
0,631
0,719
0,757
0,624
0,637
0,725
0,676
0,690
0,646
0,692
0,675
0,654
0,710
0,697
0,684
0,819
0,697
0,631
0,697
0,754
0,702
0,732
0,693
0,673
0,679
0,647
0,601
0,583

12
0,402
0,373
0,491
0,420
0,424
0,430
0,439
0,532
0,386
0,366
0,523
0,362
0,473
0,410
0,437
0,351
0,394
0,431
0,382
0,345
0,288
0,296
0,275
0,301
0,246
0,239
0,190
0,202

47
13
0,344
0,285
0,116
0,315
0,296
0,202
0,224
0,114
0,294
0,268
0,121
0,270
0,007
0,082
0,052
0,002
0,061
0,068
0,043
0,002
0,053
0,005
0,064
0,008
0,054
0,009
0,008
0,006

14
0,459
0,459
0,454
0,453
0,452
0,452
0,447
0,445
0,442
0,442
0,439
0,429
0,397
0,396
0,391
0,391
0,384
0,376
0,374
0,367
0,348
0,344
0,344
0,327
0,326
0,298
0,266
0,264

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 4 prezentuje uporządkowanie procedur analizy skupień (miara GDM
dla danych porządkowych, 9 metod klasyfikacji, 8 indeksów jakości klasyfikacji)
według średnich wartości skorygowanego indeksu Randa policzonego z 50 symulacji dla 9 modeli.
Na podstawie wyników zawartych w tab. 4 można sformułować następujące wnioski:
– najskuteczniejsza w sensie przeprowadzonego eksperymentu symulacyjnego
jest procedura analizy skupień obejmująca metodę średniej klasowej (average) oraz indeks oceny jakości klasyfikacji Krzanowskiego i Lai (index.KL).
Metoda ta z indeksami odpowiednio gap (index.Gap), Hartigana (index.H) oraz Calińskiego i Harabasza (index.G1) zajęła wysokie pozycje, tj.
czwartą, piątą i szóstą,
– drugą i trzecią pozycję zajęła metoda Warda (ward) z indeksami odpowiednio
Krzanowskiego i Lai (index.KL) oraz gap (index.Gap),
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najmniej skuteczna w klasyfikacji danych porządkowych jest metoda pojedynczego połączenia (single) z indeksami Hartigana (index.H), gap (index.Gap) i Daviesa-Bouldina (index.DB).

6. Wnioski końcowe
Autorzy zdają sobie sprawę, że na otrzymane rezultaty w pewnym stopniu ma
wpływ wybór modeli i sposób generowania danych o znanej strukturze klas. W
analizie uwzględniono losowe generowanie zbiorów danych z wielowymiarowego
rozkładu normalnego, w którym położenie i jednorodność skupień zadaje się za
pomocą wektorów wartości przeciętnych (środki ciężkości skupień) i macierzy
kowariancji (rozproszenie obiektów). Takie podejście jest typowe w wielu analizach symulacyjnych prezentowanych m.in. w pracach: [Tibshirani, Walther, Hastie
2001; Dudoit, Fridlyand 2002; Soffritti 2003; Tibshirani, Walther 2005].
Podstawowym problemem związanym z generowaniem danych o znanej strukturze klas jest to, że istnieje nieskończenie wiele kształtów skupień dla dowolnej
liczby wymiarów (zob. [Carmone, Kara i Maxwell 1999, s. 508]). Celowe byłoby
uwzględnienie innych rozkładów oraz tzw. funkcji połączenia (copula) do generowania zbiorów danych o niestandardowych kształtach skupień. Nie jest to zadanie
łatwe, szczególnie w przypadku danych porządkowych.
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FINDING GROUPS IN ORDINAL DATA
– AN EXAMINATION OF SOME CLUSTERING PROCEDURES
Summary
The major steps in a cluster analysis procedure for ordinal data contain: selection of objects and
variables, selection of a distance measure, selection of clustering method, determining the number of
clusters, cluster validation, describing and profiling clusters.
In the article, based on data simulated with cluster.Gen function of clusterSim package
working in R environment, some cluster analysis procedures containing GDM distance for ordinal
data, nine clustering methods and eight internal cluster quality indices are evaluated.
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MODELE WYBORÓW DYSKRETNYCH
I ICH ESTYMACJA W PROGRAMIE R
1. Wstęp
W badaniach preferencji znajdują zastosowanie dwie grupy metod dekompozycyjnych: metody conjoint analysis i metody wyborów dyskretnych. W tej drugiej
grupie wykorzystuje się modele probabilistyczne opisujące prawdopodobieństwa
wyboru profilów z oferowanego zbioru różnych wariantów produktów lub usług.
Na wybór poszczególnych profilów wpływają zarówno ich atrybuty, jak i charakterystyki respondentów. Zmienne te mają najczęściej charakter dyskretny (są to kategorie i zmienne nominalne). Celem estymacji modeli wyborów dyskretnych jest
oszacowanie prawdopodobieństw wyboru poszczególnych opcji (profilów) i parametrów wskazujących znaczenie atrybutów.
Program R nie oferuje pakietu bezpośrednio wspierającego badania preferencji
za pomocą metod wyborów dyskretnych. Procedury obliczeniowe zawarte w różnych pakietach mogą być jednak wykorzystane tego typu badaniach. Celem artykułu jest prezentacja procedury estymacji modelu wyborów dyskretnych z wykorzystaniem funkcji dostępnych w wybranych pakietach programu R oraz funkcji napisanych w języku, umożliwiających realizację zadań, które nie są aktualnie oprogramowane. W tekście przedstawiono następujące zagadnienia:
– charakterystykę warunkowego modelu logitowego,
– pakiety i procedury obliczeniowe dostępne w programie R, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach preferencji z wykorzystaniem modeli wyborów dyskretnych,
– funkcje napisane w języku programowania R realizujące zadania obliczeniowe
niewspomagane w aktualnie dostępnych pakietach,
– przykład zastosowania funkcji programu R w estymacji modelu wyborów dyskretnych.
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2. Warunkowy model logitowy
W badaniach wyborów dyskretnych, w których zmienne objaśniające charakteryzują opcje wyboru (np. są to atrybuty opisujące produkty tworzące zbiór profilów), wykorzystywany jest warunkowy model logitowy (CLM – Conditional Logit
Model) zaproponowany przez McFaddena [McFadden 1974; Agresti 2002, s. 298-300]. W modelu tym wartości zmiennych objaśniających (atrybutów) różnią się
względem opcji wyboru, wartości parametrów są natomiast takie same dla wszystkich opcji wyboru (np. profilów produktów), co odróżnia ten model od wielomianowego modelu logitowego (zob. [Long 1997, s. 178]). W warunkowym modelu
logitowym prawdopodobieństwo wyboru i-tego profilu ze zbioru opcji liczącego
n elementów jest szacowane na podstawie zależności (por. [So, Kuhfeld 2005,
s. 469; Long 1997, s. 151-183]):

Pki = P ( yk = i ) =

evi
n

∑e
l =1

=
vl

exp(βT x ki )
n

∑ exp(β
l =1

T

,

(1)

x kl )

gdzie: x ki – k-ty wektor macierzy X opisujący i-tą opcję (np. i-ty profil wybrany przez
k-tego respondenta); x kl – k-ty wektor macierzy X opisujący l-ty profil; β – wektor
parametrów (wartość β j jest związana z j-tym atrybutem opisującym profile).
Prawdopodobieństwa wyboru między dwoma profilami i oraz l można przedstawić w postaci równania logitowego:

⎛P ⎞
log ⎜ ki ⎟ = βT ( x ki − x kl ) ,
⎝ Pkl ⎠

(2)

w którym lewa strona (logit) przedstawia logarytm ilorazu szans 1 zależny tylko od
różnicy między wartościami atrybutów opisujących profile i oraz l postrzeganej
przez k-tego respondenta. Na wybór między profilami i oraz l nie wpływają inne
opcje oferowane w zbiorze profilów. Dlatego model ten może być stosowany tylko
wtedy, gdy opcje wyboru nie są ze sobą powiązane (zob. m.in. [McFadden 1974;
Agresti 2002, s. 299]).
Oszacowania parametrów warunkowego modelu logitowego (modelu wyborów
dyskretnych) można uzyskać za pomocą metody częściowej wiarygodności stosowanej w estymacji modelu proporcjonalnego hazardu Coxa. Metoda estymacji
modeli proporcjonalnego hazardu Coxa jest oprogramowana w wielu pakietach
statystycznych i dlatego często wykorzystywana jest także w celu estymacji warunkowych modeli logitowych [So, Kuhfeld 2005].
1

Iloraz szans oznacza tutaj stosunek prawdopodobieństwa wyboru profilu i do prawdopodobieństwa wyboru profilu l.
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3. Pakiety i funkcje programu R
Metody wyborów dyskretnych znajdują zastosowanie na gruncie badań marketingowych, głównie w analizie preferencji konsumentów. W praktyce stosowana
jest procedura badawcza przedstawiona w tab. 1.
Obecnie nie jest oferowany pakiet programu R wspomagający w sposób kompleksowy badania empiryczne (w tym badania preferencji) z wykorzystaniem metod wyborów dyskretnych. Niemniej jednak różne pakiety (opracowane w innych
celach) zawierają funkcje, które mogą być wykorzystane w zadaniach obliczeniowych na wybranych etapach procedury badawczej prowadzonej metodami wyborów dyskretnych. Nie wszystkie etapy tej procedury wymagają stosowania metod
obliczeniowych i korzystania z oprogramowania komputerowego.
Tabela 1. Procedura badawcza z zastosowaniem metod wyborów dyskretnych
Lp.
1
2

Etap procedury
specyfikacja zadania
badawczego
gromadzenie danych

3

prezentacja profilów

4

kodowanie
atrybutów za
pomocą zmiennych
sztucznych
estymacja modelu

5
6

analiza
i interpretacja
wyników

Krok procedury
zmienna objaśniana (np. preferencje)
zmienne objaśniające (atrybuty)
metody gromadzenia danych (pomiar preferencji, dane symulacyjne)
metody generowania profilów (układy czynnikowe, próba losowa)
przygotowanie zbioru danych
forma prezentacji (opis słowny, rysunek, model, produkt fizyczny)
forma badań (wywiad bezpośredni, poczta, telefon, komputer, Internet)
kodowanie zero-jedynkowe
kodowanie quasi-eksperymentalne
kodowanie ortogonalne
probabilistyczny wielomianowy (warunkowy) model logitowy
metoda częściowej wiarygodności (partial likelihood method)*
analiza preferencji − szacowanie użyteczności całkowitych profilów
analiza preferencji − szacowanie prawdopodobieństw wyboru profilów
wykresy funkcji użyteczności i ilorazów hazardu

*Metoda estymacji modeli semiparametrycznych zaproponowana przez D.R. Coxa (zob. [Frątczak 1997, s. 91]).
Źródło: opracowano na podstawie: [Bąk 2004, s. 109].

W tabeli 2 zestawiono te etapy procedury (zob. tab. 1), w których wykorzystanie metod obliczeniowych i algorytmów komputerowych jest niezbędne, oraz wskazano na
pakiety i funkcje programu R, które można w tych celach wykorzystać (zob. [Everitt,
Hothorn 2006; Wheeler 2004; Therneau 1999; Linzer, Lewis 2007; 2008]).
Z zestawienia wynika, że przygotowanie zbioru danych oraz szacowanie użyteczności całkowitych profilów i szacowanie prawdopodobieństw wyboru profilów
nie jest oprogramowane w obecnie dostępnych pakietach R.
W tabeli 3 zestawiono funkcje programu R (pochodzące z różnych pakietów),
które można wykorzystać w celu generowania danych symulacyjnych (danych o
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Tabela 2. Etapy procedury wyborów dyskretnych w programie R
Etap procedury
Gromadzenie danych
Gromadzenie
danych
Gromadzenie
danych
Estymacja modelu

Krok procedury
metody gromadzenia danych − dane
symulacyjne (wybór profilów)
metody generowania profilów −
układy czynnikowe
przygotowanie zbioru danych

Wybrane pakiety i funkcje programu R
pakiet stats (funkcja rmultinom)
pakiet poLCA (funkcja rmulti)
pakiet AlgDesign (funkcje:
gen.factorial,
optFederov)
brak

kodowanie atrybutów i szacowanie pakiet stats (funkcje:
parametrów warunkowego model
contrasts, lm)
logitowego
pakiet survival (funkcje coxph,
Surv, strata)
Analiza i interpretacja szacowanie użyteczności
brak
wyników
całkowitych profilów
Analiza i interpretacja szacowanie prawdopodobieństw
brak
wyników
wyboru profilów
Analiza i interpretacja wykresy funkcji
pakiet graphics (funkcje: plot,
wyników
użyteczności i ilorazów hazardu
barplot, abline)
Źródło: opracowanie własne.

preferencjach) i układów czynnikowych (zbiorów profilów), estymacji modelu
(kodowania atrybutów niemetrycznych, szacowania parametrów), analizy i interpretacji wyników (ilustracji graficznej).
Oferowane aktualnie pakiety programu R nie zawierają funkcji wspierających
takie elementy procedury wyborów dyskretnych, jak:
1. Przygotowanie zbioru danych o strukturze umożliwiającej oszacowanie warunkowego modelu logitowego z wykorzystaniem modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.
2. Analiza i interpretacja wyników w zakresie szacowania użyteczności całkowitych
profilów i. Ocena użyteczności całkowitych wynika z zależności: yk = βT x ki .
3. Analiza i interpretacja wyników w zakresie szacowania prawdopodobieństw
wyboru profilów. Prawdopodobieństwa wyboru profilów są szacowane na podstawie zależności (1).
W celu realizacji tych zadań opracowano funkcje w języku R, których kody
źródłowe zamieszczono w postaci programów 1-5. Przeznaczenie i sposób użycia
tych funkcji są następujące:
– tabdat(W, M, m, n, p) − funkcja zwracająca tablicę danych o strukturze umożliwiającej estymację warunkowego modelu logitowego na podstawie
modelu Coxa; W − wektor z numerami profilów wybranych przez poszczególnych respondentów; M − macierz układu czynnikowego ze zmiennymi sztucznymi; m − liczba atrybutów; n − liczba respondentów; p − liczba profilów;
wywołanie − T <- tabdat(W, M, m, n, p),
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Tabela 3. Opis wybranych funkcji programu R wykorzystywanych w metodach wyborów dyskretnych*
1. Generowanie danych symulacyjnych (wybór profilów)
rmultinom(n, size, prob)
N
liczba losowanych wektorów
size
zakres, z którego losowane są elementy wektorów
prob
prawdopodobieństwa wylosowania elementów
rmulti(p)
P
prawdopodobieństwa wylosowania elementów próby
2. Generowanie profilów – układy czynnikowe
Gen.factorial(levels, nVars=0, factors="none")
levels
liczby poziomów atrybutów
nVars
liczba atrybutów
factors sposób oznaczania poziomów atrybutów
optFederov(frml, data)
frml
argument reprezentujący czynniki układu przechowywane w argumencie data; jeśli
wykorzystuje się wszystkie czynniki z data, to należy użyć wyrażenia ~.
data
zbiór profilów kandydujących w postaci macierzy (kolumny – atrybuty, wiersze –
profile)
3. Estymacja modelu − kodowanie atrybutów
options(contrasts=c("contr.sum", "contr.poly"))
contr.sum kodowanie quasi-eksperymentalne poziomów nieuporządkowanych
contr.poly kodowanie wielomianowe poziomów uporządkowanych
lm(formula, data)
formula argument reprezentujący model
data
dane; jeśli jest pominięty, to danymi są wartości zmiennych argumentu formula
4. Estymacja modelu − szacowanie parametrów warunkowego modelu logitowego
coxph(formula, data, method=c("efron","breslow","exact"))
formula argument reprezentujący model wyborów dyskretnych
data
dane
method
metoda estymacji parametrów
Surv(time, event)
time
czas przeżycia – zmienna, której niższe wartości oznaczają wybór profilu
event
zmienna wskaźnikowa (status = 0 lub 1), której wartości 0 oznaczają profile ocenzurowane (obserwacje ucięte), a 1 oznacza zdarzenie (wybór profilu) w momencie
time
strata(a)
a
zmienna (lub zmienne) grupująca (np. zmienna reprezentująca numer respondenta)
5. Wykresy funkcji użyteczności i ilorazów hazardu
plot(x, type, ylab, xlab)
x
współrzędne
type
typ wykresu
ylab, xlab opis osi
barplot (x, ylab, xlab)
x
współrzędne
* W opisie niektórych funkcji uwzględniono wybrane argumenty.
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji programu R.
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totalutils(B, M) − funkcja obliczająca użyteczności całkowite profilów;
B − wektor parametrów; M − układ czynnikowy ze zmiennymi sztucznymi;
wywołanie − U <- totalutils(B, M),
prob(B, M) − funkcja obliczająca prawdopodobieństwa wyboru profilów na
podstawie warunkowego modelu logitowego; B − wektor parametrów; M − układ
czynnikowy ze zmiennymi sztucznymi; wywołanie − P <- prob(B, M),
probs(P) − funkcja malejąco sortująca prawdopodobieństwa wyboru profilów z przestawieniem numerów (etykiet) profilów; P − prawdopodobieństwa
wyboru profilów; wywołanie − Ps <- probs(P),
utilsgraph(B, M) − funkcja rysująca wykres użyteczności całkowitych i
prawdopodobieństw wyboru profilów; B − wektor parametrów; M − układ
czynnikowy ze zmiennymi sztucznymi; wywołanie − utilsgraph(B, M).

tabdat <- function(W, M, m, n, p)
{
T <- matrix(0, n*p, m+4) #macierz danych
nrprof <- c(1:p)
#numery profilów
s <- 1
#nr respondenta
k <- 1
#licznik od 1 do n*p
for(i in 1:n) {
for(j in 1:p) {
T[k, 1] <- s
T[k, 2] <- ifelse(W[i]==nrprof[j], 1, 0) #status (1-wbrany, 0-nie)
T[k, 3] <- j
#nr profilu
T[k, 4] <- (2 - T[k, 2])
#time (1-uwzględniony, 2-ucięty)
for(l in 5:(m+4)) { T[k, l] <- M[j, l-4]
#zmienne sztuczne
}
k <- k + 1
}
s <- s + 1
}
Tnames <- c("resp", "status", "profil", "time", names(Z))
colnames(T) <- Tnames
#nazwy kolumn w macierzy danych
return(T)
}

Źródło: opracowanie własne.

Program 1. Funkcja tabdat()

totalutils <- function(B, M)
{ return(M %*% B) }

Źródło: opracowanie własne.

Program 2. Funkcja totalutils()
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prob <- function(B, M)
{
expU <- exp(M %*% B); s <- sum(expU)
P <- expU / s
return(P)
}

Źródło: opracowanie własne.

Program 3. Funkcja prob()

probs <- function(P)
{
p <- length(P); Ps <- array(1:p, c(p, 2)); Ps[, 2] <- P
o <- order(Ps[, 2], decreasing = TRUE)
Ps <- cbind(Ps[o, 1], Ps[o, 2])
return(Ps)
}

Źródło: opracowanie własne.

Program 4. Funkcja probs()

utilsgraph <- function(B, M)
{
U <- totalutils(B, M); P <- prob(B, M)
o <- order(U); Us <- cbind(U[o], P[o])
plot(Us, type="b", ylab="prawdopodobieństwa", xlab="użyteczności")
}

Źródło: opracowanie własne.

Program 5. Funkcja utilsgraph()

1. Przykład
W przykładzie przedstawiono sposób użycia funkcji programu R zamieszczonych w tab. 3 oraz funkcji opracowanych w postaci programów 1-5 z wykorzystaniem danych hipotetycznych wygenerowanych losowo.
A. Generowanie układu czynnikowego (3 atrybuty po 2 poziomy):
Z <- gen.factorial(c(2, 2, 2), factors="all") #układ
czynnikowy pełny.
W wyniku otrzymano zbiór 8 profilów:
X1 X2 X3
1 1 1 1
2 2 1 1
3 1 2 1
4 2 2 1
5 1 1 2
6 2 1 2
7 1 2 2
8 2 2 2
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B. Kodowanie atrybutów za pomocą zmiennych sztucznych:
profil <- c(1:8)
ml = lm(profil ~ factor(X1) + factor(X2) + factor(X3),
data = Z)
M <- model.matrix(ml)# macierz układu czynnikowego ze
zmiennymi sztucznymi
M <- M[, 1:m+1]; colnames(M) <- names(Z).
W wyniku otrzymano zbiór 8 profilów (kodowanie zero-jedynkowe):
X1 X2 X3
1 0 0 0
2 1 0 0
3 0 1 0
4 1 1 0
5 0 0 1
6 1 0 1
7 0 1 1
8 1 1 1
C. Generowanie wyboru profilów:
p1 <- c(0.1,0.2,0.1,0.1,0.2,0.1,0.1,0.1)
p2 <- matrix(p1,nrow=n,ncol=8,byrow=TRUE)
W <- rmulti(p2).
W wyniku otrzymano wektor numerów profilów (10 pierwszych elementów):
[1] 7 5 5 8 5 2 1 6 5 2 ...
D. Przygotowanie tablicy danych o strukturze wymaganej przez funkcję
coxph():
T <- tabdat(W, M, m, n, p).
W wyniku otrzymano macierz (10 pierwszych wierszy):
resp
status profil time X1 X2 X3
[1,] 1
0
1
2
0 0 0
[2,] 1
0
2
2
1 0 0
[3,] 1
0
3
2
0 1 0
[4,] 1
0
4
2
1 1 0
[5,] 1
0
5
2
0 0 1
[6,] 1
0
6
2
1 0 1
[7,] 1
1
7
1
0 1 1
[8,] 1
0
8
2
1 1 1
[9,] 2
0
1
2
0 0 0
[10,] 2
0
2
2
1 0 0
E. Szacowanie warunkowego modelu logitowego:
coxph(formula=Surv(time, status)~X1+X2+X3+strata(resp),
data=T, method = "exact").
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W wyniku otrzymano oszacowania parametrów:
n = 800
coef
exp(coef) se(coef) z
p
X1 0.282 1.326
0.202
1.40 0.1600
X2 -0.575 0.563
0.208
-2.76 0.0057
X3 -0.405 0.667
0.204
-1.99 0.0470
exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
X1 1.326
0.754
0.892
1.969
X2 0.563
1.778
0.374
0.846
X3 0.667
1.500
0.447
0.995
Rsquare= 0.017 (max possible= 0.405 )
Likelihood ratio test= 13.9 on 3 df, p=0.00299
Wald test = 13.5 on 3 df, p=0.00364
Score (logrank) test = 13.8 on 3 df, p=0.00319
F. Użyteczności całkowite profilów:
U <- totalutils(B, M).
W wyniku otrzymano wektor użyteczności:
[,1]
1 0.0000000
2 0.2818512
3 -0.5753641
4 -0.2935130
5 -0.4054651
6 -0.1236140
7 -0.9808293
8 -0.6989781
G. Prawdopodobieństwa wyboru profilów (P) i prawdopodobieństwa uporządkowane (Ps):
P <- prob(B, M); Ps <- probs(P).
W wyniku otrzymano wektory prawdopodobieństw wyboru profilów:
[,1]
[,1]
[,2]
1 0.16512
[1,] 2
0.21888
2 0.21888
[2,] 1
0.16512
3 0.09288
[3,] 6
0.14592
4 0.12312
[4,] 4
0.12312
5 0.11008
[5,] 5
0.11008
6 0.14592
[6,] 3
0.09288
7 0.06192
[7,] 8
0.08208
8 0.08208
[8,] 7
0.06192
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H. Wykresy funkcji użyteczności i ilorazów hazardu
utilsgraph(B, M)
barplot(exp(B), ylab="exp(B)", xlab="atrybuty");
line(h=1, v=0, col=1).
W wyniku otrzymano wykresy:
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DISCRETE CHOICE MODELS
AND THEIR ESTIMATION IN R COMPUTER PROGRAMME
Summary
The aim of the paper is to present discrete choice models estimation procedure using R computer
programme function and own function wrote in R computer language.
The paper presents:
–
basic description of conditional logit model,
–
packages and procedures available in R computer programme that are useful in discrete choice
methods,
–
own functions wrote in R computer language that are useful in some computing tasks not supported yet in standard R packages,
–
the example of application R functions in estimation of discrete choice model.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Małgorzata Rószkiewicz
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ZALEŻNOŚĆ STOPY OSZCZĘDZANIA WZGLĘDEM
ZAAWANSOWANIA W CYKLU ŻYCIA
ORAZ STATUSU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO
– PODEJŚCIE WIELOPOZIOMOWE
1. Wstęp
Klasyczny model cyklu życia Modiglianiego i Brumberga [Modigliani, Brumberg 1954] definiuje dwie podstawowe determinanty zmienności stopy oszczędzania, tj. wiek oraz poziom bieżącego dochodu. W myśl tej koncepcji podstawą
oszczędzania jest stabilność wzorca konsumpcji (hipoteza dochodu permanentnego
Friedmana [Friedman 1957]) oraz nieprzewidywalne wahanie dochodu bieżącego
w czasie. Koncepcja ta nie znajduje pełnego potwierdzenia w obserwacjach empirycznych. Postuluje się jej modyfikację, rozszerzając zbiór determinant stopy
oszczędzania o czynniki z natury rzeczy subiektywne, a związane z percepcją rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i z oczekiwaniami ekonomicznymi [Shefrin,
Thaler 1988], które mają swe źródło w odmiennościach pozycji społeczno-ekonomicznej jednostek. Umocowanie dla uwarunkowań związanych z pozycją
społeczno-ekonomiczną można znaleźć w teorii społecznych reprezentacji Moscoviciego [Moscovici 1988]. Odmienności grup społecznych stanowią bowiem
według Moscoviciego podłoże różnicowania się tzw. społecznych reprezentacji
doświadczanych przez wszystkie grupy zdarzeń i obiektów, a tym samym różnicowania się zachowań będących reakcją na te zdarzenia bądź obiekty. W myśl tej
koncepcji różnicowanie się stopy oszczędzania może być wynikiem odmienności
społecznych reprezentacji konsumpcji, oszczędności i oszczędzania. Jeśli hipoteza
ta jest prawdziwa, to odnotowywane w badaniach empirycznych odstępstwa od
modelu cyklu życia, szczególnie względem uwarunkowań demograficznych, powinny być wyjaśniane przez różnice w profilach ekonomicznych i społecznych
jednostek. Pozycja społeczno-ekonomiczna jednostek, warunkująca społeczne reprezentacje konsumpcji i oszczędzania, powinna zatem w kształtowaniu stopy
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oszczędzania wchodzić w istotne interakcje z zaawansowaniem w cyklu życia.
Celem artykułu jest próba identyfikacji postaci zależności stopy oszczędzania deklarowanej przez polskie gospodarstwa domowe wobec determinant postulowanych przez teorie ekonomiczne, takich jak wiek i dochód, a także przez koncepcje
socjologiczne rekomendujące wśród tych determinant pozycję społeczną. Hipotezę
tę poddano weryfikacji na podstawie dwóch badań ankietowych przeprowadzonych
wśród reprezentatywnych grup polskich gospodarstw domowych dla lat 2004 i
2006 1 . Przedmiotem badania była deklarowana przez głowy gospodarstw domowych stopa oszczędzania w roku, pod koniec którego zrealizowano badanie. Posłużono się wielopoziomowym modelem regresji liniowej. W pierwszej części artykułu krótko scharakteryzowano podejście wielopoziomowe w modelowaniu zależności korelacyjnych wraz z procedurami estymacji parametrów modelu, w drugiej zaś
przedstawiono wyniki tego podejścia do estymacji dwupoziomowego modelu regresji stopy oszczędzania względem wieku (zmienna poziomu pierwszego) oraz
pozycji społeczno-ekonomicznej (zmienna poziomu drugiego).

2. Podejście wielopoziomowe
W podejściu wielopoziomowym zbiór danych ma strukturę hierarchiczną podobnie do wyników prób wielostopniowych pobranych z populacji o złożonej
strukturze. Jak już wspomniano, na każdym poziomie mogą być definiowane
zmienne właściwe zdefiniowanym tam jednostkom [Goldstein 1999; Kret, de
Leeuw 1998; Snijders, Bokser 1999]. W podejściu dwupoziomowym z dwiema
zmiennymi niezależnymi zmienna zależna Y jest obserwowana wśród J klas, z
których każda liczy nj jednostek. Obserwowane wartości zmiennej zależnej to yij,
gdzie j określa klasę, i zaś określa jednostkę w tej klasie. Oceniany jest wpływ na
zmienną Y zmiennych niezależnych X i Z. Przy czym zmienna X jest obserwowana
na poziomie jednostek badania, a zmienna Z na poziomie klas. W proponowanym
modelu od klasy zależy zarówno poziom zmiennej zależnej, jak i wpływ zmiennej
niezależnej na zmienną zależną. Wyjaśnienie zmienności tych współczynników
odbywa się za pomocą zmiennej niezależnej Z obserwowanej jedynie na poziomie
klas. Zależności te można zapisać w postaci układu równań, w którym pierwsze
równanie jest modelem zależności zachodzących na pierwszym poziome, pozostałe
dwa zaś określają zależności na poziomie drugim:
1

Badania zrealizowano w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych 1 H02B 004 26 z 2004 r.
oraz badania statutowego 03/S/0073/06. W 2004 r. badaniem objęto 1305 gospodarstw domowych, a
w 2006 r. 1320 gospodarstw. Wykonania tych badań terenowych podjęła się Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. W każdym z tych cykli badawczych respondentem była głowa gospodarstwa
domowego, a wywiady przeprowadzano w miejscu zamieszkania respondenta. Analizę wyników
przeprowadzono, wykorzystując oprogramowanie w pakiecie komputerowym SPSS ver. 14.0. W
ocenie istotności wyników uwzględniono wielkość prób oraz fakt, iż w każdym cyklu badawczym
zastosowano dobór próby dwustopniowy, warstwowy. Prezentowane wyniki w większości przypadków spełniają kryterium błędu względnego poniżej 15% [Zasępa 1991, s. 42].
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Yij = β0j + β1j X1j+ eij
β0j = γ00 + γ01Zj + u0j
β1j = γ10 + γ11Zj + u1j,
gdzie:
β0j , β1j
eij

γ00 , γ01
γ10 , γ11
u0j, u1j,

– parametry (odpowiednio wyraz wolny oraz współczynnik regresji)
modelu pierwszego poziomu regresji liniowej uzależniającego zmienną Y od zmiennej X,
– składnik losowy modelu pierwszego poziomu, o którym zakłada się, że
jego wartość średnia wynosi zero i ma stałą wariancję w każdej klasie,
– parametry (odpowiednio wyraz wolny oraz współczynnik regresji)
modelu regresji liniowej uzależniającego wyraz wolny modelu pierwszego poziomu od zmiennej Z,
– parametry (odpowiednio wyraz wolny oraz współczynnik regresji)
modelu regresji liniowej uzależniającego współczynnik regresji modelu pierwszego poziomu od zmiennej Z,
– składniki losowe równań modelu drugiego poziomu.

Powyższy model można również przedstawić w postaci jednego równania:
Yij = γ00 + γ10 Xij + γ01Zj + γ11 Xij Zj + u1j Xij + u0j + eij.
Składniki losowe u0j oraz u1j mają rozkłady o wartości średniej równej zeru i
wariacje równe odpowiednio σ2u0 i σ2u1 oraz kowariancję różną od zera. Są one
niezależne względem składnika losowego eij. Składnik modelu (γ00 + γ10 Xij + γ01Zj
+ γ11 Xij Zj) wyraża warunki (parametry) ustalone i jest określany mianem ustalonej
lub zdeterminowanej części modelu. Składnik pozostały (u1j Xij + u0j + eij) wyraża
warunki zakłóceń losowych i jest określany mianem losowej lub stochastycznej
części modelu. Składnik (Xij Zj) odnosi się do warunku interakcji, która ujawnia się
zmiennym współczynnikiem regresji zmiennej Y względem zmiennej X ze względu
na warunki określone przez zmienną Z. Jest to interakcja międzypoziomowa wyrażana równaniem prostej regresji jednej zmiennej.
Model wielopoziomowy jest uzasadniony, jeśli w przypadku danych grupowanych wartości w grupach są mniej zróżnicowane niż pomiędzy grupami, co podważa założenie o niezależności obserwacji. Zakres „zależności” może być wyrażony
współczynnikiem korelacji międzyklasowej (międzygrupowej). W modelu regresji
wielopoziomowej, podobnie jak w modelu regresji prostej, przyjmuje się założenia
o normalności i liniowości.

3. Procedury estymacyjne
Najpopularniejszą metodą estymacji parametrów modelu wielopoziomowego
jest metoda największej wiarygodności. Estymatory uzyskane tą metodą są asymp-
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totycznie efektywne. Dla dużych prób pozwalają utrzymać założenia o normalności. W modelach regresji wielopoziomowych można konstruować dwa rodzaje
funkcji wiarygodności, w ramach tzw. pełnej metody największej wiarygodności
(FML) oraz ograniczonej metody największej wiarygodności (RML) [Hox 2002;
Snijders, Bokser 1994]. W przypadku FML współczynniki regresji traktuje się jako
ustalone (stałe), lecz o nieznanych wartościach, składniki wariancji zaś są przedmiotem estymacji. W przypadku RML oszacowanie składników wariancji ma
miejsce po usunięciu efektów stałych z modelu. Inne metody estymacji stosowane
w modelach regresji wielopoziomowych to uogólniona metoda najmniejszych
kwadratów, ponadto rekomendowane są uogólniona metoda estymacji równań,
metody bootstrapowe oraz podejście bayesowskie.

4. Wyniki
W podjętej analizie wpływu interakcji statusu społeczno-ekonomicznego i czynników demograficznych na stopę oszczędzania za wskaźnik uwarunkowań demograficznych związanych z upływem czasu odnoszący się do zawansowania w cyklu
życia przyjęto wiek głowy gospodarstwa domowego, a za wskaźnik uwarunkowań
społeczno-ekonomicznych jednowymiarową zmienną 2 agregującą poziom dochodu,
poziom wykształcenia i pozycję społeczno-zawodową głowy gospodarstwa domowego. Skonstruowana w procedurze analizy korespondencji zmienna opisująca status
społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego charakteryzowała się dostateczną
jakością i miała dobre własności w diagnozowaniu tego statusu 3 . Posłużenie się
zmiennymi ciągłymi stworzyło możliwość modelowania zależności stopy oszczędzania względem obu rozważanych czynników według formuły modelu regresji.
Wartości współczynnika korelacji Pearsona dla stopy oszczędzania oraz wyróżnionych jej dwóch głównych determinant w kolejnych cyklach badawczych, z
uwzględnieniem korelacji zarówno prostej, jak i cząstkowej, podają w wątpliwość
zasadność analizy wrażliwości stopy oszczędzania pod wpływem wieku głowy
gospodarstwa domowego. Wartości korelacji zarówno prostej, jak i cząstkowej,
przy wyeliminowaniu oddziaływania statusu społeczno-ekonomicznego, okazały
się bardzo niskie (korelacja prosta: –0,11 w 2004 r. i –0,132 w 2006 r., korelacja
cząstkowa –0,12 w 2004 r. i –0,042 w 2006 r.). Dlatego też by rozstrzygnąć rolę
tego czynnika w kształtowaniu stopy oszczędzania, w modelowaniu zależności
stopy oszczędzania względem statusu społeczno-ekonomicznego oraz wieku głowy
2

Przyjęto zasady konstrukcji zmiennej skalującej status społeczno-ekonomiczny według podejścia zaproponowanego przez Górniaka [Górniak 2000, s. 79-93].
3
Współczynnik inercji przyjął wartość odpowiednio 58,8% dla danych z 2004 r. oraz 65% dla
danych z 2006 r. W obu badanych latach odnotowano wyższe wartości średnie zmiennej skalującej
status społeczno-ekonomiczny w grupach gospodarstw domowych o relatywnie wyższym średnim
miesięcznym dochodzie na osobę oraz o wyższym poziomie wykształcenia głowy gospodarstwa
domowego, a także w takich grupach gospodarstw, w których głowa pełni funkcje kierownicze, jest
samodzielnym specjalistą lub utrzymuje się z pracy na rachunek własny.
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gospodarstwa domowego poddano ocenie tezę, iż oddziaływanie tych determinant
ma charakter hierarchiczny.
Istotność wariancji międzyklasowej stopy oszczędzania oraz oszacowane na jej
podstawie wartości współczynnika korelacji międzyklasowej, przy założeniu, że
klasy wyznacza status społeczno-ekonomiczny głowy gospodarstwa domowego,
potwierdziły hipotezę głoszącą, że struktura zależności stopy oszczędzania względem wieku głowy gospodarstwa domowego jest dwupoziomowa. Wartość tego
współczynnika potwierdziła hipotezę, iż oddziaływanie wieku, opisane hipotezą
cyklu życia, ulega modyfikacji w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego
głowy gospodarstwa domowego. Oszacowane wartości tego współczynnika w procedurze tzw. modelu zerowego regresji wielopoziomowej dla kolejnych cykli badawczych zestawia tab. 1.
Tabela 1. Wyniki estymacji współczynnika korelacji międzyklasowej w modelu zerowym
procedury regresji wielopoziomowej dla stopy oszczędzania względem pozycji społeczno-ekonomicznej głowy gospodarstwa domowego
Współczynnik
dla efektu
stałego lub
Błąd
Efekt
wariancja dla standardowy
efektu
losowego
2004
Wyraz wolny
5,215044
0,929365
Wariancja na poziomie gospodarstwa domowego
66,072955
2,591265
Wariacja na poziomie grupy wyznaczonej statusem
34,446956
9,129424
społeczno-ekonomicznym
Niedopasowanie modelu zerowego: –2ln L =9638,911
Współczynnik korelacji międzygrupowej
0,3427
2006
Wyraz wolny
4,781945
0,424838
Wariancja na poziomie gospodarstwa domowego
57,868055
2,489705
Wariacja na poziomie grupy wyznaczonej statusem
26,709290
4,388093
społeczno-ekonomicznym
Niedopasowanie modelu zerowego: –2ln L =9635,546
Współczynnik korelacji międzygrupowej
0,316

Krytyczny
poziom
istotności

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Źródło: opracowanie własne.

Najwyższe dopasowanie do danych empirycznych i istotne oceny parametrów
uzyskano w formule modelu dwupoziomowego z losowym wyrazem wolnym i
losowym współczynnikiem regresji, przy założeniu skorelowania współczynnika
regresji z wyrazem wolnym. Oznacza to, że w tych latach status społeczno-ekonomiczny głowy gospodarstwa domowego miał nie tylko wpływ na poziom
stopy oszczędzania, ale również na jej wrażliwość względem wieku głowy gospodarstwa domowego. W każdym z oszacowanych modeli wyraz wolny wyraża średnią stopę oszczędzania (w %). Ponieważ efekty losowe opisywane są przez zmien-
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ne, co do których przyjmuje się, że ich wartość średnia wynosi 0, a ich odchylenia
standardowe opisywane są przez przeciętne odchylenia parametrów modelu (błędy
standardowe) w zależności od przynależności do klasy definiowanej przez status
społeczno-ekonomiczny, można wyznaczyć podstawowe modele regresji opisujące
zależność stopy oszczędzania względem wieku głowy gospodarstwa domowego
przy zadanej zmienności statusu społeczno-ekonomicznego głowy gospodarstwa.
Podstawą wyznaczenia tych klas były kolejne krotności odchyleń standardowych
wyznaczające granice dla typowych (±1 × odchylenie standardowe), umiarkowanie
niskich i umiarkowanie wysokich (±2 × odchylenie standardowe) oraz najniższych
i najwyższych (±3 × odchylenie standardowe) wartości zmiennej opisującej status
społeczno-ekonomiczny. Parametry tych modeli zestawia tab. 2.
Tabela 2. Oszacowane parametry modeli regresji stopy oszczędzania względem wieku
głowy gospodarstwa domowego przy uwzględnieniu moderowania tej zależności przez status
społeczno-ekonomiczny głowy gospodarstwa
Graniczne wartości zmiennej opisującej
status społeczno-ekonomiczny
głowy gospodarstwa domowego:
Najniższe (–3 odchyl. stand.)
Umiarkowanie niskie (–2 odchyl. stand.)
Typowe niższe (–1 odchyl. stand.)
Typowe wyższe (1 odchyl. stand.)
Umiarkowanie wysokie (2 odchyl. stand.)
Najwyższe (3 odchyl. stand.)

wyraz
wolny
–11,412
–5,951
–0,490
10,433
15,894
21,355

2004
współczynnik
regresji
0,199
0,104
0,009
–0,182
–0,278
–0,373

wyraz
wolny
–7,348
–3,420
0,508
8,363
12,291
16,218

2006
współczynnik
regresji
0,129
0,060
–0,009
–0,147
–0,215
–0,284

Źródło: opracowanie własne.

Oceny współczynników modeli regresji uzyskane dla danych z lat 2004 i 2006
wskazują, że status społeczno-ekonomiczny głowy gospodarstwa domowego określał nie tylko poziom stopy oszczędzania, ale również siłę oddziaływania wieku
głowy gospodarstwa na poziom tej stopy, a także kierunek tej zależności. Wśród
gospodarstw domowych o relatywnie niskim statusie społeczno-ekonomicznym
wiek okazał się stymulantą stóp oszczędzania. Przy czym wzrost wieku głowy
gospodarstwa domowego tym silniej stymulował stopę oszczędzania, im niższy był
status społeczno-ekonomiczny głowy gospodarstwa. Z kolei wśród gospodarstw
domowych o relatywnie wyższym statusie społecznym w obu latach, i w roku
2004, i 2006, relacja ta przyjęła odwrotną postać. Im wyższy był status społeczno-ekonomiczny głowy gospodarstwa, tym silniejszą destymulantą stopy oszczędzania
okazywał się wiek głowy gospodarstwa domowego. W tym wypadku wzrost wieku
głowy gospodarstwa tym silniej ograniczał stopę oszczędzania, im wyższy był
status społeczno-ekonomiczny gospodarstwa. Oszacowane dla danych z 2006 r.
modele stopy oszczędzania względem wieku wykreślono na rys. 1.
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Rys. 1. Regresje stopy oszczędzania względem wieku głowy gospodarstwa domowego
przy różnym statusie społeczno-ekonomicznym gospodarstwa w całym cyklu życia
Źródło: opracowanie własne.

20

ścieżka oszczędzania przy
awansie społeczno‐
ekonomicznym

15
10
5
0
‐5 0

20

40

60

80

100

ścieżka oszczędzania przy
spadku pozycji
społeczno‐ekonomicznej

‐10
‐15
Rys. 2. „Ścieżka oszczędzania” gospodarstwa domowego w cyklu życia
przy założeniu awansu społeczno-ekonomicznego w tym czasie
Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane rozwiązania pozwalają wykreślić przykładową „ścieżkę oszczędzania” w warunkach polskich gospodarstw domowych przy założeniu pełnego zakresu awansu społeczno-ekonomicznego, tzn. od grupy o najniższym statusie do grupy
o statusie najwyższym, oraz ścieżkę przy założeniu, że np. w okresie emerytalnym
następuje odwrócenie kierunku awansu społecznego, czyli następuje pogorszenie
statusu gospodarstwa. Ten przykładowy przebieg „ścieżek oszczędzania” gospodarstwa domowego w warunkach polskich ilustruje rys. 2.
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5. Dyskusja
Wykorzystanie podejścia wielopoziomowego w modelowaniu stopy oszczędzania polskich gospodarstw domowych pozwoliło osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, uwzględnienie odmiennych poziomów oddziaływania wyróżnionych determinant pozwoliło zredukować znacznie nieprzewidywalność stopy oszczędzania jako
efektu oddziaływania zmiennych demograficznych i społeczno-ekonomicznych.
Wydaje się zatem, że takie podejście do wyjaśniania zmienności stopy oszczędzania daje lepsze rezultaty niż podejście nierozróżniające poziomów oddziaływania
poszczególnych determinant. Po drugie, uzyskane rozwiązanie wyjaśnia, w jakim
stopniu czynniki demograficzne i społeczno-ekonomiczne stymulują i destymulują
oszczędzanie w gospodarstwach domowych. Wytyczone na podstawie danych empirycznych trajektorie wskazują, że w im młodszym wieku głowy gospodarstwa
domowego osiąga ono wyższy status społeczno-ekonomiczny, tym wyższą stopę
oszczędzania realizuje. Im bardziej szanse na awans społeczno-ekonomiczny maleją wraz z wiekiem, tym niższa stopa oszczędzania może być realizowana w późniejszym okresie. Zachowania wobec oszczędzania ulegają bowiem dostosowaniu
do wzorca wyznaczonego przez właściwe nowej grupie społecznej reprezentacje
oszczędności, oszczędzania i konsumpcji.
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MULTILEVEL APPROACH TO ANALYSIS OF SOCIAL POSITION
AND ADVANCEMENT IN FAMILY LIFE CYCLE IMPACTING
CHANGES IN THE SAVINGS RATE OF POLISH HOUSEHOLDS
Summary
The paper aimed at identifying effects of the coincidence of socio-economic status and advancement of family life cycle on the saving rate. The multilevel regression model for data from two empirical surveys was used. These results show that the socio-economic status is a crucial factor that explains variability of the saving rate, moderating its sensitivity to the demographic factors as defined in
the economic theory.
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1. Wstęp
Możliwości pozyskania przez gospodarstwa domowe artykułów żywnościowych i nieżywnościowych pod względem liczby i jakości powiązane są z ich siłą
nabywczą, którą wyznacza dochód. Wielkość przeciętnego miesięcznego dochodu
w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na osobę jest jednym z najczęściej
stosowanych mierników poziomu życia, zwłaszcza przy określaniu różnic między
grupami gospodarstw domowych według różnych przekrojów klasyfikacyjnych
[Gulbicka 2000]. Generalnie wzrost dochodu rozporządzalnego na osobę powoduje
wzrost wydatków, a jego siła jest uzależniona od rodzaju potrzeb, które mogą być
zaspokojone dzięki uzyskaniu dodatkowych środków [Roeske-Słomka 2001].
Zależność wydatków i spożycia od dochodów najlepiej wyrazić za pomocą
współczynników elastyczności dochodowej, które są miernikami intensywności
reakcji konsumenta na zmiany dochodów [Kos 1991], np. artykuły zajmujące ważną i stałą pozycję w codziennej racji żywnościowej powinny wykazywać mniejszą
wrażliwość na zmiany dochodów. Elastyczności wskazują na możliwości podejmowania decyzji przez gospodarstwa domowe, przy czym każde z nich ma inny
poziom dochodu, inne potrzeby i inny układ preferencji [Adamowicz 2000].
Elastyczności popytu umożliwiają porównywanie, w jakim stopniu następuje reakcja różnych typów gospodarstw domowych na zmiany dochodów. Ponadto są
miernikami jednymi z najczęściej stosowanych w analizie społeczno-ekonomicznej
obejmującej między innymi prognozowanie popytu konsumpcyjnego na artykuły
żywnościowe, nieżywnościowe i usługi. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na możliwości ustalenia (na podstawie niektórych modeli popytu) tzw. poziomów nasyce-
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nia. Informacje uzyskane z tych wielkości pozwalają na określenie, do jakiego poziomu konsumpcji będzie dążył konsument pod wpływem rosnącego dochodu.
Celem pracy jest zbadanie przydatności wybranych modeli ekonometrycznych
(funkcji popytu) do badania elastyczności dochodowej wydatków (spożycia) wybranych grup artykułów żywnościowych. Elastyczności wyznaczono na podstawie
oszacowanych funkcji: liniowej, potęgowej, logarytmicznej, Workinga, Workinga-Lesera oraz Törnquista. Obliczenia wykonano na podstawie danych pochodzących
z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS.

2. Metoda badań
W badaniach wykorzystano następujące funkcje popytu (zapis dotyczy mikrofunkcji popytu na r-tą grupę artykułów żywnościowych, r = 1,..., R):
1) liniową (Allana-Bowleya): Yr = a + b ⋅ X + ε ,
2) podwójnie logarytmiczną (potęgową 1 ): ln Yr = a + b ⋅ ln X + ε ,
3) logarytmiczną (semilogarytmiczną): Yr = a + b ⋅ ln X + ε ,
4) Workinga − wykładniczą z odwrotnością (logarytmiczno-hiperboliczna 2 ):

5) Yr = e

a + b⋅

1
X

+ε ,

6) Workinga-Lesera:

Yr
= a + b ln X + ε ,
X

a⋅ X
+ε ,
X +b
a ⋅ ( X − c)
+ε ,
8) Törnquista II dla dóbr ponadpodstawowych: Yr =
X +b
aX ⋅ ( X − c)
9) Törnquista III dla dóbr luksusowych: Yr =
+ε .
X +b
gdzie: Yr – przeciętny miesięczny wydatek (spożycie) na r-tą grupę artykułów
żywnościowych przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym, X −
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny (wydatki ogólne) 3 przypadający na
jedną osobę w gospodarstwie domowym, a, b, c – parametry strukturalne modelu, ε − składnik losowy.

7) Törnquista I dla dóbr pierwszej potrzeby: Yr =

1

Przeprowadzając antylogarytmowanie uzyskuje się postać funkcji potęgowej: Yr = ea xb.
W literaturze model ten funkcjonuje również pod nazwą funkcji logarytmiczno-hiperbolicznej.
Określenie to związane jest ze zlinearyzowaną postacią wyjściowej funkcji, którą przedstawia się
następująco: lnYr = a+b(1/X).
3
W budowanych modelach dochód rozporządzalny zastąpiono wydatkami ogółem (na towary i
usługi konsumpcyjne) (por. [Borkowski, Dudek, Szczesny 2003]). Wynika to stąd, że deklarowane
dochody w gospodarstwach domowych zazwyczaj są zaniżane, a ich poziom w gospodarstwach
najuboższych jest często ujemny (por. [Deaton, Case 1988; Charlier, Melenberg, Soest 2001]), co
wyklucza je z estymacji modeli opartych na logarytmach.
2
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Cechą charakterystyczną modeli Workinga i Törnquista (I i II) jest istnienie
asymptoty, czyli poziomu nasycenia, do którego rośnie spożycie lub wydatki, gdy
dochód osiąga wysoki poziom. Poziom nasycenia wyznaczony jest wartością parametru ea − w przypadku funkcji Workinga oraz a – dla funkcji Törnquista (I i II).
Na podstawie funkcji popytu wyznacza się współczynniki elastyczności dochodowej wydatków (spożycia) na artykuły żywnościowe według formuły ogólnej

E X = (Yr′ Yr ) ⋅ X .
Przedstawione elastyczności są zależnościami funkcyjnymi zmiennej X, czyli
dochodu 4 . Zatem współczynnik elastyczności dochodowej wydatków (spożycia) na
artykuły żywnościowe posiada zdolność opisywania zależności englowskich w dość
szerokich przedziałach zmienności dochodów, co w sposób bardziej realistyczny, niż
w przypadku innych modeli, odzwierciedla prawidłowości zmian popytu na żywność. Główną zaletą badania popytu przy użyciu tego pojęcia jest fakt, że elastyczności są niezależne od jednostek, w jakich się mierzy poszczególne zmienne. Istnieje,
zatem możliwość porównywania wyników analizy popytu na dane dobro w różnych
przekrojach klasyfikacyjnych między kategoriami, bądź też popytu na różne artykuły
żywnościowe mierzone w odmiennych jednostkach fizycznych.

3. Dane wykorzystane w analizie
Za podstawę źródłową badań przyjęto niepublikowane dane pochodzące z badań
budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny
w Polsce w 2003 r. Analizowana próba roczna liczyła 32 452 gospodarstwa domowe 5 .
Wykorzystano dane dotyczące wydatków ponoszonych przez gospodarstwa
domowe na wybrane artykuły żywnościowe w układzie 20 grup dochodowych. Dla
każdej grupy dochodowej gospodarstw domowych zagregowano dane, obliczając
wartości średnie wydatków na wybrane artykuły żywnościowe.

4. Wybrane wyniki badań
Do badania elastyczności dochodowej wydatków (spożycia) artykułów żywnościowych wykorzystano osiem funkcji popytu: liniową, potęgową 6 , logarytmiczną,
4

Dla większości modeli elastyczność w każdym punkcie jest inna (wyjątek stanowi funkcja potęgowa, dla której elastyczność we wszystkich punktach jest jednakowa).
5
Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest metodą reprezentacyjną, która daje
możliwość uogólnienia uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. Stosowany jest schemat losowania warstwowego, dwustopniowego. Jednostkami losowania pierwszego stopnia są terenowe punkty badań, które powarstwowano według województw, zaś drugiego stopnia −
mieszkania w rejonach miejskich oraz wiejskich.
6
W dalszych badaniach pominięto współczynniki elastyczności uzyskane z funkcji potęgowej, ponieważ
ich wartości są takie same dla każdego przedziału zmienności dochodów, co wynika z własności tej funkcji.
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Workinga, Workinga-Lesera oraz Törnquista (I, II i III) 7 . Na ich podstawie wyznaczono elastyczności dochodowe wydatków dla wybranych grup artykułów
żywnościowych, tj. żywności ogółem, pieczywa i produktów zbożowych (artykuł
podstawowy), wędlin i wód mineralnych (artykuły wyższego rzędu). Elastyczności
te są funkcjami dochodu (wydatków ogółem).
Tabela 1. Wartości współczynników elastyczności dochodowej wydatków na żywność według grup
dochodowych w Polsce w 2003 r. (na podstawie wybranych modeli popytu)a)
Funkcja popytu
Tornquista Tornquista Tornquista Workingaliniowa logarytmiczna Workinga
I
II
III
-Lesera
Do 150
0,06
1,15
1,48
0,76
0,53
0,76
0,72
150,01-200
0,08
0,83
1,05
0,69
0,55
0,69
0,69
200,01-250
0,10
0,69
0,82
0,64
0,56
0,64
0,66
250,01-300
0,12
0,61
0,68
0,59
0,55
0,59
0,64
300,01-350
0,14
0,55
0,57
0,55
0,54
0,56
0,62
350,01-400
0,16
0,51
0,50
0,52
0,53
0,52
0,60
400,01-475
0,18
0,47
0,42
0,48
0,52
0,49
0,57
475,01-550
0,21
0,44
0,36
0,44
0,50
0,45
0,54
550,01-625
0,23
0,42
0,32
0,41
0,48
0,43
0,51
625,01-700
0,25
0,40
0,28
0,38
0,46
0,40
0,47
700,01-775
0,28
0,38
0,25
0,35
0,44
0,38
0,44
775,01-850
0,30
0,37
0,23
0,33
0,42
0,36
0,41
850,01-975
0,32
0,35
0,20
0,31
0,40
0,35
0,37
975,01-1100
0,35
0,34
0,18
0,28
0,38
0,33
0,31
1100,01-1200 0,37
0,33
0,16
0,26
0,36
0,31
0,26
1200,01-1300 0,39
0,32
0,15
0,24
0,34
0,30
0,21
1300,01 -1500 0,42
0,31
0,13
0,22
0,32
0,29
0,14
1500,01-1700 0,45
0,29
0,12
0,20
0,29
0,28
0,02
1700,01-2500 0,51
0,28
0,09
0,17
0,25
0,27
–0,25
Powyżej 2500 0,66
0,23
0,05
0,10
0,16
0,28
–5,51
Ogółem
0,25
0,40
0,29
0,38
0,46
0,41
0,48
R2 (%)
73,6
98,6
90,5
98,5
99,0
97,0
97,2
Grupy
dochodowe

a)

Na potrzeby pracy wprowadzono podział artykułów żywnościowych na 3 grupy dóbr, w zależności od wartości współczynników elastyczności: 1) elastyczności niskie – artykuły podstawowe
(Ex < 0,5 kolor biały), 2) elastyczności średnie – artykuły wyższego rzędu (0,5 ≤ Ex < 1,0 kolor jasnoszary), 3) elastyczności wysokie – artykuły luksusowe (Ex ≥ 1,0 kolor ciemnoszary) (zob. np. [Chmielewska 2000]). Oceny parametrów funkcji popytu są istotne na poziomie istotności 0,05.
Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych z BBGD GUS w 2003 r.

W tabeli 1 przedstawiono wartości współczynników elastyczności dochodowej wydatków na żywność. Jak widać, elastyczności dochodowe wydatków na żywność, obliczone na podstawie funkcji liniowej, rosną wraz ze wzrostem dochodów, natomiast
7

Do estymacji parametrów wymienionych funkcji popytu posłużono się danymi zagregowanymi, obliczając przeciętne wartości wydatków (spożycia) na wybrane artykuły żywnościowe oraz
przeciętne wydatki ogółem (zamiast dochodu) w układzie 20 grup dochodowych.
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otrzymane z pozostałych zastosowanych modeli wykazują tendencję malejącą. Na przykład według funkcji Workinga przy 1% wzroście wydatków ogółem (dochodów) wydatki na żywność w najniższej grupie dochodowej wzrastały o 1,48%, a w grupie o najwyższych dochodach − o 0,05%.
Model liniowy prowadzi do uzyskania współczynników elastyczności dochodowej o
tendencji przeciwnej niż w przypadku zastosowania pozostałych funkcji (por. rys. 1-3).
Nie oznacza to oczywiście, że nie może wystąpić liniowa zależność między dochodem a
wydatkami czy spożyciem w pewnym przedziale zmienności tych dochodów. Dla danych przekrojowych rozpatrywana funkcja liniowa nie daje dobrych rezultatów. Jak
bowiem wiadomo, popyt na większość produktów żywnościowych zmienia się według
tzw. krzywej logistycznej [Kos 1991], tzn. przy niskim poziomie zamożności przyrosty
spożycia lub wydatków na żywność są − w stosunku do przyrostu dochodów − więcej
niż proporcjonalne. Wraz ze wzrostem poziomu dochodów przyrosty te zaczynają maleć,
zmierzają następnie (przy wysokim poziomie zamożności) do zera (czyli spożycie osiąga
poziom nasycenia), jeśli dany produkt nie ma bliskiego substytutu, lub przechodzą w
fazę spadku, gdy taki substytut się pojawia. Również przy zastosowaniu funkcji Workinga-Lesera wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami. Wprawdzie elastyczności wydatków
na żywność maleją – zgodnie z oczekiwaniami − wraz ze wzrostem dochodu, ale
w dwóch ostatnich grupach dochodowych (tj. od 1700,01 do 2500 oraz powyżej
2500 zł/os./m-c) następuje to zbyt gwałtownie aż do –5,51 (tab. 1).
Na rysunku 1 zaprezentowano kształtowanie się elastyczności dochodowej wydatków na pieczywo i produkty zbożowe według wybranych funkcji popytu. Oszacowane
modele wydatków na pieczywo i produkty zbożowe charakteryzowały się dobrym dopasowaniem − współczynnikami determinacji powyżej 85%, statystyczną istotnością parametrów (na poziomie α = 0,05). Zastrzeżenia budzą natomiast wartości elastyczności
uzyskane na podstawie funkcji liniowej rosną one wraz ze wzrostem dochodów, osiągając 0,57 w grupie dochodowej powyżej 2500 zł/os./m-c. Również przy zastosowaniu
funkcji Workinga-Lesera wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami – wartości współczynników elastyczności zbyt gwałtownie maleją. Najlepsze rezultaty otrzymano, wykorzystując funkcje wydatków: logartymiczną, Workinga oraz Törnquista (I). Natomiast w
tym przypadku nie powinno się stosować funkcji Törnquista (II i III), ponieważ uzyskane
elastyczności wydatków w niskich grupach dochodowych są zbyt „spłaszczone”, tzn.
słabo reagują na zmiany dochodów. Poza tym pieczywo i produkty zbożowe nie należą
do dóbr wyższego rzędu, dla których to wymienione funkcje rekomendowane są w literaturze przedmiotu.
Podobne wnioski można wysnuć, przeprowadzając analizę kształtowania się elastyczności dochodowej wydatków na wędliny w zależności od poziomu dochodów (por.
rys. 2). Podobnie jak w poprzednio rozważanych przypadkach elastyczności wyznaczone
na podstawie funkcji liniowej odbiegają od wyznaczonych z pozostałych funkcji − rosną
wraz ze wzrostem dochodów. Nieodpowiednim modelem okazał się również model
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Workinga-Lesera 8 (brak dobrego dopasowania do danych empirycznych, R2 = 9%).
Uwagę zwracają także funkcje logarytmiczna oraz Törnquista (I). Elastyczności uzyskane na podstawie pierwszej z nich są ujemne w niskich grupach dochodowych. Z kolei
funkcja Törnquista (I) sprawia, że elastyczności w wysokich przedziałach dochodu były
ujemne. Powyższe fakty są w sprzeczności z teorią zachowań konsumenta. Lepsze rezultaty otrzymano, wyznaczając elastyczności z funkcji Workinga oraz Törnquista (II).
2,0

Funkcje popytu:
liniowa
logarytm iczna

elastyczność dochodowa wydatków na pieczywo i produkty zbożowe

1,5

Workinga
Tornquis ta I
Tornquis ta II
Tornquis ta III

1,0

Workinga-Les era

0,5

0,0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

-0,5

dochód (zł/os/m-c)
-1,0

Rys. 1. Kształtowanie się elastyczności dochodowej wydatków na pieczywo i produkty zbożowe
w Polsce w zależności od poziomu dochodów (według wybranych funkcji popytu)
Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych z BBGD GUS w 2003 r.

Rysunek 3 przedstawia kształtowanie się elastyczności dochodowej wydatków na
wody mineralne w grupach dochodowych z zastosowaniem różnych funkcji popytu.
Rozważane elastyczności otrzymane z funkcji liniowej również w tym przypadku odbiegają od wyznaczonych z pozostałych funkcji. Najlepsze rezultaty otrzymano, używając
funkcji Workinga i Törnquista (II). Elastyczności wyznaczone na podstawie funkcji
Törnquista (I) i Törnquista (III) wykazywały niewłaściwą tendencję – niezgodną z teorią
konsumenta. Nieodpowiednim modelem okazał się również model Workinga-Lesera9
(brak dobrego dopasowania do danych empirycznych, R2 = 13,9%).

8
9

Pominięto na rys. 2 ze względu na bardzo niski współczynnik determinacji.
Pominięto na rys. 3 ze względu na bardzo niski współczynnik determinacji.
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Rys. 2. Kształtowanie się elastyczności dochodowej wydatków na wędliny w Polsce
w zależności od poziomu dochodów (według wybranych funkcji popytu)
Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych z BBGD GUS w 2003 r.
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Rys. 3. Kształtowanie się elastyczności dochodowej wydatków na wody mineralne w Polsce
w zależności od poziomu dochodów (według wybranych funkcji popytu)
Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych z BBGD GUS w 2003 r.
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Badając granice funkcji elastyczności dochodowej wydatków lub spożycia,
można otrzymać podobne, wcześniej omawiane własności. Jeśli rozpatrywana granica elastyczności dochodowej dąży do zera, gdy dochód dąży do nieskończoności,
to oznacza to, że wydatki lub spożycie osiągają pewien poziom nasycenia. Natomiast jeśli owa granica dąży do jedności, to wskazuje na stabilizację w wydatkach
lub spożyciu. Dla elastyczności wyznaczonych na podstawie funkcji liniowych
omawiana granica dąży do jedności. Podobnie zachowuje się granica elastyczności
wyznaczonej na podstawie funkcji Workinga-Lesera. W pozostałych przypadkach,
tzn. elastyczności wyznaczonych na podstawie funkcji: logarytmicznej, Workinga
oraz Törnquista I i II, granica tych elastyczności dąży do zera (gdy dochód dąży do
nieskończoności). Natomiast z funkcji podwójnie logarytmicznej (potęgowej) uzyskuje się stałą wartość elastyczności, co wynika z własności tej funkcji.
Funkcja logarytmiczna znajduje zastosowanie szczególnie w tych przypadkach, gdy
dochód występuje w odpowiednio wąskich przedziałach [Kos 1991] i w przeciwieństwie
do funkcji Workinga i Törnquista nie pozwala na wyznaczenie poziomu nasycenia.
Model Workinga cechuje się dobrym dopasowaniem do danych empirycznych,
dostarcza dodatkowych informacji o poziomie nasycenia wydatków (spożycia) na
artykuły żywnościowe. Zastosowana funkcja Workinga (logarytmiczno-hiperboliczna
lub wykładnicza z odwrotnością) jest przydatna w ekonometrycznych badaniach
wpływu dochodów na wydatki (spożycie) na żywność. Ma wiele zalet z punktu widzenia teorii i praktyki badania popytu na żywność [Kos 1991; Gulbicka, Kwasek 2000].
Oprócz wspomnianej asymptoty poziomej – poziomu nasycenia, model ten pozwala
opisać rozwój spożycia (wydatków) w szerokim przedziale jego zmienności od coraz
szybszego wzrostu (spadku) do coraz wolniejszego wzrostu (spadku). Mniej „elastyczne” okazały się pod tym względem funkcje Törnquista.

5. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza skłania do następujących wniosków:
1. W badaniu popytu na artykuły żywnościowe użyteczne jest stosowanie współczynnika elastyczności dochodowej wydatków (spożycia) na artykuły żywnościowe,
ma on bowiem zdolność opisywania zależności englowskich w dość szerokich przedziałach zmienności dochodów i odzwierciedla prawidłowości zmian popytu na
żywność. Główną zaletą badania popytu przy użyciu tego narzędzia jest to, że elastyczności są niezależne od jednostek, w jakich się mierzy poszczególne zmienne.
Istnieje zatem możliwość porównywania wyników analizy popytu na dane dobro w
różnych przekrojach klasyfikacyjnych między kategoriami.
2. Przy wyborze odpowiedniej funkcji popytu należy uwzględnić, oprócz „dobroci” statystycznej modelu, sensowność merytoryczną otrzymywanych elastyczności z zastosowanego modelu (zgodność z teorią konsumenta) oraz charakter produktu, na który bada się popyt – dobra podstawowe, wyższego rzędu czy luksusowe.
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3. Do badania zależności englowskich dla artykułów żywnościowych można stosować funkcje popytu: Workinga oraz Törnquista (I) lub Törnquista (II), rzadziej logarytmiczną. Funkcja Workinga wykazuje dużą „elastyczność” przydatną w stosowaniu do
artykułów o różnym charakterze – od dóbr podstawowych do wyższego rzędu.
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SELECTED ECONOMETRIC MODELS USED IN THE EXAMINATION
OF INCOME DEMAND ELASTICITY
Summary
This research presents the usefulness of chosen econometric models (demand functions) to investigate income demand elasticity of food-stuffs. Elasticity was calculated on the basis of estimated demand
functions: linear, double logarithmic, logarithmic, Working, Working-Leser and Törnquist. This research
project is based on micro-economic data concerning budgets of individual Polish households which were
gathered by Central Statistical Office of Poland in 2003. The analyzed annual sample contains 32452
households. It was noticed that the choice of relevant demand function does not only relay on statistical
fitting of model. It should also depend on reasonable content-related elasticity of the model used (compliance with consumer’s theory) and the character of product (basic, higher or luxurious goods). Demand
functions such as Working, Törnquist (I) or Törnquist (II) are preferred to research Engel’s dependence
for food-stuffs. The logarithmic function is used exceptionally.
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ESTYMATORY KALIBRACYJNE KWANTYLI ROZKŁADU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW DOMOWYCH W BBGD
1. Wstęp
W ostatnich latach dużą rolę w badaniach próbkowych przypisuje się metodom
szacowania parametrów w populacji generalnej z uwzględnieniem wszelkich dostępnych źródeł informacji (spisy, rejestry administracyjne itd.). W ramach tego
nurtu badań – określanego mianem statystyki małych obszarów (SMO) – szczególne znaczenie przypisuje się podejściu kalibracyjnemu, które odgrywa istotną rolę w
badaniach z brakami odpowiedzi.
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez jednego z jej twórców [Särndal
2007] kalibracja jest metodą estymacji parametrów w odniesieniu do skończonych
populacji, która składa się z:
•
obliczenia wag z uwzględnieniem informacji dodatkowych, tak aby spełnione
było odpowiednie równanie – tzw. równanie kalibracyjne,
•
wykorzystania tych wag do estymacji wartości globalnej bądź innych parametrów, przy czym wartość zmiennej mnożona jest przez wagę, a sumowanie odbywa się po zbiorze wszystkich respondentów,
•
uzyskania w ten sposób nieobciążonych oszacowań parametrów, w sytuacji
gdyby w badaniu nie wystąpiły braki odpowiedzi oraz inne błędy nielosowe.
Podejście to zyskało akceptację – przede wszystkim w badaniach prowadzonych
przez urzędy statystyczne państw skandynawskich – a także w Kanadzie, Belgii i Holandii. Na potrzeby realizacji badań stworzono odpowiednie programy (GES w Kanadzie,
CLAN97 w Szwecji, g-CALIB-S w Belgii oraz Bascula w Holandii), które w procesie
estymacji różnych parametrów wykorzystują wiele dostępnych w tych państwach zbiorów zmiennych pomocniczych z rejestrów administracyjnych i spisów.
W polskiej praktyce badań statystycznych kalibracja nie była do tej pory wykorzystywana. Jak jednak pokazują pierwsze prace z tego zakresu [Paradysz, Szym-
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kowiak 2007; 2008], jej zastosowanie może prowadzić do znacznej redukcji obciążenia i zmniejszenia wariancji estymatorów, które są często konsekwencją występowania w badaniu braków odpowiedzi.
W podejściu kalibracyjnym ze względu na fakt, że w wielu badaniach, oprócz
braków odpowiedzi, rozkłady badanych cech charakteryzują się silnymi asymetriami
– dużą wagę zaczęto przywiązywać do problemu estymacji kwantyli, które w takich
przypadkach są często miarami położenia bardziej pożądanymi aniżeli średnia.
W związku z tym celem artykułu jest zastosowanie estymatorów kalibracyjnych kwantyli na potrzeby oszacowania wydatków gospodarstw domowych na
wybrane towary i usługi konsumpcyjne w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego w 2002 r. na podstawie danych pochodzących z Badania Budżetów
Gospodarstw Domowych (BBGD).
Potrzeba zastosowania estymatorów kalibracyjnych wynika z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, w badaniu tym jednym z istotnych problemów jest
duża frakcja braków odpowiedzi oraz skrajnie asymetryczne rozkłady wielu kategorii wydatków i dochodów. Po drugie zaś, mimo iż w wielu publikacjach podawane są informacje o przeciętnych dochodach i wydatkach w gospodarstwach domowych jako podstawowych miarach określających zamożność, poziom życia oraz
strukturę konsumpcji, informacje te nie są jednak wystarczające, aby określić stopień zróżnicowania gospodarstw pod względem uzyskiwanych dochodów oraz
ponoszonych wydatkach. Stąd też prezentuje się wartości różnych wskaźników
mówiących o nierównościach dochodowych i strukturze konsumpcji opartych na
decylach (wskaźnik zróżnicowania decylowego, wskaźnik wahania decylowego,
wskaźnik dyspersji decylowej itd.).

2. Estymatory kalibracyjne kwantyli
Niech dana będzie N-elementowa populacja U = {1, 2,… , N } . Z populacji tej
zgodnie z określonym schematem losowania pobieramy n-elementową próbę
s ⊆ U . Niech π i oznacza prawdopodobieństwo inkluzji i-tej jednostki do próby
1
tzn. π i = P(i ∈ s) dla i = 1, 2,… , N , a di = będzie wagą odpowiadającą jednost-

πi

ce i. Załóżmy, że celem naszego badania jest oszacowanie kwantyla rzędu α – Qy ,α
zmiennej y . W szczególnym przypadku, gdy α = 0,5 , dokonujemy oszacowania
mediany zmiennej y .
Załóżmy w dalszym ciągu, że r oznacza m-elementowy zbiór respondentów,
dla których znana jest wartość zmiennej y . W konsekwencji zbiór s \ r oznacza
zbiór nierespondentów, tj. jednostek w próbie, które z różnych powodów nie udzieliły odpowiedzi i nie jest znana dla nich wartość zmiennej y .
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Załóżmy ponadto, że dysponujemy wektorem zmiennych pomocniczych

(

Qx ,α = Qx1 ,α ,… , Qx J ,α

)

T

, którego poszczególne składowe są kwantylami rzędu α

na poziomie populacji. Informacje na temat poszczególnych J kwantyli można
pozyskać ze spisów bądź z odpowiednich rejestrów administracyjnych. W przypadku braku takich danych zastępujemy wektor Qx ,α wektorem oszacowanych

(

kwantyli Qˆ x ,α = Qˆ x1 ,α ,… , Qˆ x J ,α

)

T

na podstawie próby s . Zakładamy przy tym, że

w przeciwieństwie do zmiennej y w odniesieniu do zmiennych x1 ,…, xJ dysponujemy informacjami dla wszystkich jednostek badania.
Zanim zdefiniowany zostanie estymator kalibracyjny kwantyla rzędu α wprowadzimy definicje dystrybuanty zmiennej y , kwantyla rzędu α oraz dystrybuanty
interpolacyjnej [Harms, Duchesne 2006].
Definicja 1. Dystrybuantą zmiennej y jest funkcja o postaci:
N

Fy ( t ) =

∑ H (t − y )
i

i =1

N

,

(1)

gdzie:
⎧1 dla t ≥ yi ,
H (t − yi ) = ⎨
⎩0 dla t < yi ,

(2)

dla i = 1,… , N i t ∈ .
Definicja 2. Qy ,α nazywamy kwantylem rzędu α ∈ ( 0,1) zmiennej y , jeżeli:

{

}

Qy ,α = inf t Fy ( t ) ≥ α ,

(3)

gdzie t ∈ .
Definicja 3. Dystrybuantą interpolacyjną zmiennej y nazywamy funkcję Fˆy ,cal
zdefiniowaną w następujący sposób:
m

Fˆy ,cal ( t ) =

∑ w H (t, y )
i =1

y ,r

i

i

m

∑w
i =1

,

(4)

i

gdzie funkcja H y , r ( t , yi ) jest zmodyfikowaną postacią funkcji (2), tj.
⎧ 1
dla yi ≤ Ly ,r ( t ) ,
⎪
H y ,r (t , yi ) = ⎨ β y ,r ( t ) dla yi = U y ,r ( t ) ,
⎪ 0
dla yi > U y ,r ( t ) ,
⎩

(5)
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gdzie:

{{ y , i ∈ r y ≤ t} ∪ {−∞}} ,
( t ) = min {{ y , i ∈ r y > t} ∪ {∞}} ,

Ly , r ( t ) = max

U y ,r

i

i

β y ,r ( t ) =

(6)

i

(7)

i

t − Ly , r ( t )

U y , r ( t ) − Ly , r ( t )

(8)

.

Do wyznaczania estymatorów kalibracyjnych kwantyli wykorzystywana jest
dystrybuanta interpolacyjna bazująca na zmodyfikowanej funkcji H . Dla funkcji
tej w punktach t ∈ { yi , i ∈ r} spełniony jest warunek H y ,r (t , yi ) = H ( t − yi ) . Wy-

stępujące w definicji (3) funkcje L i U mają następującą interpretację: L oznacza
dolnego, a U − górnego sąsiada punktu t w zbiorze respondentów r dla każdego
yi , i = 1,…, m.
W podobny sposób definiujemy dystrybuantę kwantyla rzędu α i dystrybuantę
interpolacyjną dla każdej zmiennej pomocniczej xi , i = 1,… , J . W tym celu w
definicjach (1)-(3) należy dokonać zamiany oznaczenia zmiennej y na odpowiednią zmienną pomocniczą xi oraz zbioru r na zbiór s . Wynika to z założenia poczynionego poprzednio odnośnie do tego, że dla zmiennych pomocniczych dysponujemy informacjami na poziomie całej próby.
Definicja 4. Estymatorem kalibracyjnym kwantyla rzędu α jest Qˆ y ,cal ,α , który
jest rozwiązaniem równania:
gdzie Fˆy ,cal

Qˆ y ,cal ,α = Fˆy−,1cal (α ) ,

(9)

jest dystrybuantą interpolacyjną zmiennej

y , a wektor wag

w = ( w1 ,… , wm ) jest rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego:
T

w = arg min v D ( v, d),
przy warunku:
Qˆ

x ,α , cal

(

)

T

= Qˆ x1 ,cal ,α ,…, Qˆ x J ,cal ,α

(10)

(

= Qx ,α = Qx1 ,α ,… , Qx J ,α

)

T

,

(11)

oraz
m

∑w
i =1

i

= N,

(12)

gdzie D ( v, d ) jest funkcją odległości o postaci:
1 m ( wi − di ) 2
(13)
∑ d .
2 i =1
i
Występujące w powyższej definicji estymatora kalibracyjnego kwantyla rzędu
α równania (11) i (12) są tzw. równaniami kalibracyjnymi. Pierwsze z nich mówi
D( w , d) =
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o tym, że wektor wag kalibracyjnych w powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby kwantyle poszczególnych zmiennych pomocniczych w populacji równały
się odpowiednim kwantylom wyznaczonym na podstawie próby. Drugie z kolei
równanie orzeka, że suma wag powinna być równa liczebności populacji generalnej. Zwróćmy uwagę, że gdy nie są znane kwantyle rzędu α w odniesieniu do
zmiennych pomocniczych – w powyższej definicji należy w miejsce wektora
T
T
. OszacowaQ = Q ,… , Q
wprowadzić wektor Qˆ = Qˆ ,… , Qˆ
x ,α

(

x1 ,α

x J ,α

)

(

x ,α

x1 ,α

x J ,α

)

nia poszczególnych kwantyli każdej zmiennej pomocniczej można dokonać, wykorzystując w tym celu estymator Horvitza-Thompsona o postaci:
Qˆ xi , HT ,α = Fˆx−i 1 (α ) ,
(14)
gdzie dla i = 1,… , J :
n

Fˆxi ( t ) =

∑ d H (t, x )
i =1

xi , s

i

i

n

∑ di

(15)

.

i =1

Twierdzenie 1 rozstrzyga postać wag estymatora kalibracyjnego określonego w
definicji (4).
Twierdzenie 1. Rozwiązaniem zadania minimalizacji funkcji odległości (10)
przy warunku (11) i (12) jest wektor wag kalibracyjnych o postaci
T
w = ( w1 ,… , wm ) , którego składowe spełniają warunek:
wi = di (1 + aTi λr ) ,

(16)

przy czym
⎛

m

⎞ ⎛

−1

m

⎞

⎠ ⎝

i =1

⎠

λr = ⎜ ∑ di ai aTi ⎟ ⎜ Ta − ∑ di ai ⎟ ,
⎝ i −1

(17)

gdzie Ta = ( N ,α ,… ,α ) , a składowe wektora ai = (1, a1i ,… , aJi ) , dla j = 1,… , J ,
wyrażają się następującym wzorem:
1
⎧
dla x ji ≤ Lx j , s Qx j ,α ,
⎪
N
⎪
⎪1
(18)
a ji = ⎨ β x j , s Qx j ,α dla x ji = U x j , s Qx j ,α ,
⎪N
⎪
0
dla x ji > U x j , s Qx j ,α .
⎪
⎩
T

T

(

)

(
(
(

)
)
)
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Analogicznie do uwagi poczynionej poprzednio, gdy nie znamy kwantyla Qx j ,α
zmiennej x j na poziomie populacji, zastępujemy go we wzorze (18) przez Qˆ x j ,α
oszacowanym na podstawie próby s .

3. Estymatory kalibracyjne kwantyli w BBGD
Na rysunkach 1 i 2 zestawione zostały wyniki estymacji wydatków gospodarstw domowych na energię elektryczną. Rysunek 1 zawiera ponadto informacje
na temat frakcji braków odpowiedzi w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego w 2002 r. Frakcja braków odpowiedzi dla wybranej grupy wydatków –
na energię elektryczną – wahała się od 6 do 65%. Z analizy – ze względu na to, że
trzy powiaty nie były reprezentowane w próbie przez żadne gospodarstwo domowe
– wyłączono powiat kaliski, wolsztyński i miasto Konin. Jako zmienną pomocniczą, dla której dostępne były informacje na poziomie całej próby, wykorzystano
dochody gospodarstw domowych ogółem. Ponadto dane o liczbie wszystkich gospodarstw domowych w poszczególnych powiatach województwa wielkopolskiego
(niezbędne do utworzenia pierwszej składowej wektora Ta ) zostały zaczerpnięte ze
spisu z roku 2002. W analizie wydatków gospodarstw domowych na energię elektryczną przyjęto, że α = 0,5 . Oznacza to, że szacowaniu poddana została mediana
tej grupy wydatków. Ze względu na nieznajomość mediany dochodów gospodarstw domowych w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego (poziom
populacji) dokonano jej oszacowania z wykorzystaniem estymatora Horvitza-Thompsona (14) w na podstawie wyników BBGD.

Rys. 1. Frakcja braków odpowiedzi i oszacowania mediany wydatków gospodarstw domowych
na energię elektryczną (w zł) z wykorzystaniem estymatora kalibracyjnego
w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego w 2002 r.
Źródło: opracowanie własne.
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Jeśli za podstawę wyciąganych wniosków przyjmie się medianę oszacowaną w
oparciu na estymatorze kalibracyjnym, to największą wartość przyjmie ona w powiatach chodzieskim i średzkim. Oznacza to, że 50% gospodarstw domowych w
tych powiatach wydaje na energię elektryczną ponad 250 zł. Najmniejszą wartość
mediana przyjmuje z kolei w powiecie nowotomyskim, z czego wynika, że w 50%
gospodarstw domowych wydatki na energię elektryczną nie przekraczają 35 zł. Jak
pokazuje rys. 2, estymator kalibracyjny mediany pogłębia różnice między powiatami, choć w niektórych powiatach daje zbliżone oceny jak estymator Horvitza-Thompsona. Co więcej, estymator ten w swych ocenach znacznie odbiega od ocen
estymatora bezpośredniego dla powiatów, w których frakcja braków odpowiedzi
jest stosunkowo duża 1 . Dla powiatów, w których frakcja braków odpowiedzi mieściła się w przedziale 30-40%, oceny wydatków na energię elektryczną uzyskane
na podstawie estymatora kalibracyjnego i Horvitza-Thompsona były zbliżone
(z wyjątkiem powiatu nowotomyskiego).
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Rys. 2. Oszacowania mediany wydatków na energię elektryczną (w zł)
z wykorzystaniem estymatora kalibracyjnego i Horvitza-Thompsona
w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego w 2002 r.
Źródło: opracowanie własne.

Wydaje się ponadto, że oceny mediany dokonane z wykorzystaniem estymatora
kalibracyjnego (z wyjątkiem powiatu nowotomyskiego) dają bardziej przekonujące
oceny wydatków na energię elektryczną. Wynika to zapewne z tego, że przy ocenie
1

Oceny mediany wydatków na energię elektryczną na rys. 2 z uwzględnieniem obydwu estymatorów zostały przedstawione w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego według rosnących
wartości wskaźnika braków odpowiedzi.
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wyników estymacji należy mieć na uwadze fakt, że istnieją różnice między postawami konsumpcyjnymi respondentów i nierespondentów. Jest to również konsekwencją tego, że estymatory znane ze statystyki małych obszarów (w tym również
estymatory bezpośrednie) mają tendencję do niwelowania różnic między obszarami,
w przeciwieństwie do estymatorów kalibracyjnych, które te różnice uwypuklają.

4. Podsumowanie
Przedstawiona metodologia wyznaczania kwantyli w badaniach reprezentacyjnych z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł danych – charakterystyczna
dla statystyki małych obszarów – może stanowić godną rozważenia alternatywę w
stosunku do estymatorów znanych z klasycznej metody reprezentacyjnej – zwłaszcza w odniesieniu do badań z brakami odpowiedzi, w których rozkłady cech charakteryzują się dodatkowo silnymi asymetriami. Jak jednak pokazują doświadczenia państw stosujących w praktyce podejście kalibracyjne oraz wyniki badań symulacyjnych, estymatory kalibracyjne w przypadku istnienia odpowiednich źródeł
zmiennych pomocniczych (spisy, rejestry administracyjne) charakteryzują się
mniejszym obciążeniem i wariancją w porównaniu z estymatorami klasy SMO.
W polskiej praktyce badań statystycznych metodologia ta nie była dotąd wykorzystywana przez GUS. Warto jednak wspomnieć, że w ramach przygotowań do
spisu 2011 własności tych estymatorów będą testowane na podstawie danych z
NSP 2002 przez pracowników AE w Poznaniu wchodzących w skład powołanej
przez GUS podgrupy roboczej ds. metod statystyczno-matematycznych na rzecz
spisów. Ponieważ Spis Powszechny 2011 ma mieć nową formułę bazującą na integracji różnego rodzaju rejestrów administracyjnych, metodologia ta zyskałaby na
znaczeniu ze względu na bardzo duże możliwości wykorzystania różnego rodzaju
zmiennych pomocniczych. W przypadku szacowania parametrów opisujących wydatki gospodarstw domowych na różne artykuły i dobra konsumpcyjne z danych
BBGD szczególnie ważnym źródłem – w kontekście wykorzystania zmiennych
pomocniczych – mógłby być na przykład rejestr podatników, płatników i innych
podmiotów oraz dokumentów „POLTAX” czy baza danych o podatnikach podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT).
Pełne wykorzystanie informacji pomocniczych zawartych w tych źródłach
mogłoby dodatkowo poprawić proces estymacji oraz uwiarygodnić wyniki badań z
BBGD, w których oprócz braków odpowiedzi istotnym problemem jest wiarygodność podawanych przez gospodarstw domowe danych.
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THE CALIBRATION ESTIMATORS OF QUANTILES OF HOUSEHOLDS’
INCOMES AND EXPENDITURES DISTRIBUTION
IN HOUSEHOLD BUDGET SURVEY
Summary
The main objective of the paper is to present the calibration estimators used in Household Budget
Survey (HBS) which are essential as far as methodology in surveys with nonresponse is concerned.
HBS is the survey in which besides the nonresponse one has to deal with the problem of highly
skewed distributions. The article presents selected calibration estimators of quantiles according to the
idea of calibration proposed by J.-C. Deville, C.-E. Särndal and S. Lundström and developed by
T. Harms and P. Duchesne. The theoretical foundations are accompanied by the empirical attempt to
apply the discussed estimators in HBS. Moreover, the comparison between calibration estimators of
quantiles and classical ones, well-known in literature, is made.
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INTEGRACJA DANYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
DLA POTRZEB SPISU WIRTUALNEGO – NSP 2011
1. Wstęp
Opracowanie poświęcone jest problemom integracji danych dla potrzeb NSP
2011, którego realizacja zaplanowana jest w formie tzw. spisu wirtualnego. Określenie „spis wirtualny” stosowane jest w literaturze zachodniej w odniesieniu do
spisu opartego na rejestrach (por. [Linder 2003]). W obliczu nieuchronnych, zdaniem autorki, zmian w organizacji statystyki publicznej, wynikających z wykorzystania na coraz szerszą skalę źródeł administracyjnych, zdefiniowano problemy
związane z integracją rejestrów oraz spójnością danych. Wskazano możliwości ich
rozwiązania oraz zidentyfikowano potencjalne zagrożenia i korzyści. Rozważania
zilustrowano dyskusją wybranych zagadnień z zakresu badania aktywności ekonomicznej ludności w ramach spisu powszechnego.

2. Idea integracji danych
– reorganizacja procesu badania statystycznego
Problem integracji różnych źródeł informacji dotyczy nie tylko spisów ludności. Jest on przedmiotem dyskusji statystyków w wielu krajach, m.in. w Holandii,
Danii, Szwecji, Niemczech, Austrii, Włoszech czy w Finlandii. P. Al i B. Bakker
[2000] zmiany zachodzące w Statistics Netherland nazywają procesem reorganizacji statystyki społecznej w wyniku utworzenia bazy mikrodanych na podstawie
rejestrów administracyjnych. Wskazują oni przyczyny zachodzących przemian,
takie jak: wzrost popytu na informacje i kosztów badań statystycznych, ale także
rozwój informatyki i metod gromadzenia danych. Artykułując zapotrzebowanie na
informacje, władze coraz większy nacisk kładą na problemy rozwoju gospodarczego, dystrybucji środków zapewniającej równomierny wzrost dobrobytu, na poprawę warunków życia, walkę z ubóstwem i z wykluczeniem społecznym.
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Większość informacji w sferze statystyki społecznej pochodzi z badań specjalnych przeprowadzanych metodą reprezentacyjną. Są one kosztowne i stanowią duże
obciążenie respondentów skutkujące coraz większym odsetkiem odmów i braków
odpowiedzi 1 , a w rezultacie pogorszeniem jakości danych statystycznych 2 . Pod presją polityków domagających się aktualnej, rzetelnej i spójnej informacji przy jednoczesnej redukcji kosztów badań, personelu i błędów wykorzystano rozwój technologii informatycznych oraz istniejące źródła danych. P. van der Laan [2000] przedstawia ideę podejścia zastosowanego w programie Statistics Netherland nazwanym
Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Jako istotę konstrukcji SSB, czyli Bazy Danych
Statystyki Społecznej, wskazuje on integrację rejestrów administracyjnych oraz wyników badań reprezentacyjnych na poziomie mikro, podkreślając spójność uzyskanych na tej podstawie statystyk. Podstawę konstrukcji SSB stanowi rejestr ludności,
do którego dołączano informacje z innych rejestrów oraz badań specjalnych.
A. Tradycyjna organizacja badań w statystyce społecznej
zapotrzebowanie na
→
informacje

projektowanie
→
badania

przygotowanie
i przeprowa- →
dzenie

zbieranie
informacji

→

wprowadzanie
danych
→
na nośniki
elektroniczne

kontrola
merytoryczna →
i formalna

imputacja
brakujących
informacji

ważenie
estymacja

tabulacja

→

publikacja

→

→

B. Reorganizacja procesu badań w statystyce społecznej wskutek integracji baz danych
zbieranie
łączenie
danych:
EDI, →
rekordów
CAPI, CATI

→ stworzenie podstawowej bazy danych

stworzenie bazy
estymacja,
StatBase
→
→
mikrodanych
ważenie
(baza spełniająca wymogi poufności)

→ mikrointegracja

→

StatLine
→ (tworzenie tablic →
i statystyk)

Uwaga: skróty zamieszczone na rysunku mają następujące znaczenie:
EDI (Electronic Data Interchange) – system elektronicznej wymiany danych,
CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – wspomagany komputerowo wywiad osobisty,
CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny.
Rys. 1. Proces badań w statystyce społecznej w ujęciu tradycyjnym i jego reorganizacja
Źródło: opracowanie własne na podstawie [van der Laan 2000 s. 9-10].
1
W Holandii w latach 1977-1995 odsetek gospodarstw biorących udział w badaniu siły roboczej zmniejszył się z 90 do 60%. W badaniu jakości życia odsetek odpowiedzi spadł z 72% w 1974 r. do 50% w 1995 r.
2
Większość braków odpowiedzi (ok. 65%) spowodowana jest odmową udziału w badaniu. Odmowy te mają charakter selektywny, dotyczą przede wszystkim osób samotnych, szczególnie jednoosobowych gospodarstw domowych ludzi młodych, mniejszości etnicznych, mieszkańców miast.
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Tradycyjne i aktualne podejście do organizacji badania statystycznego P. van
der Laan [2000] przedstawia w formie schematycznej (por. rys. 1). Na podkreślenie
zasługuje zmiana kolejności tradycyjnych etapów oraz nowe zadania, takie jak
tworzenie wieloźródłowej podstawowej bazy danych jako wynik procesu integracji
baz danych. Kolejnym krokiem jest tworzenie spójnej bazy mikrodanych zawierającej informacje po etapie „czyszczenia”, tj. eliminacji (powtarzających się rekordów i zmiennych), imputacji, porządkowania klasyfikacji itp. Spełnienie wymogu
poufności danych wymaga agregacji danych do poziomu jednostek statystycznych.
Utworzona na tym etapie baza danych StatBase stanowi podstawę konstrukcji wiarygodnych tablic, zestawień i statystyk na potrzeby użytkowników.
W nowym podejściu podkreślić należy przede wszystkim efektywność wykorzystania istniejących źródeł informacji, wynikającą stąd redukcję kosztów oraz
obciążeń społecznych. Nowym zadaniem statystyki jest więc opracowanie strategii
integracji istniejących baz danych oraz estymacji zapewniającej numeryczną zgodność publikowanych informacji w różnych przekrojach, klasyfikacjach i wymiarach. Baza mikrodanych statystycznych powstaje jako rezultat pracy statystyków,
informatyków, ekonometryków i specjalistów od badań reprezentacyjnych. Charakteryzuje się ona zwiększoną „wartością”, jaką daje efekt synergii wskutek integracji źródeł statystycznych nie tylko w sensie zakresu informacji, ale także poprawy ich jakości wynikającej z harmonizacji badań.

3. Spis wirtualny – idea i źródła zasilania
W rekomendacjach międzynarodowych wskazuje się trzy metody przeprowadzania spisów ludności: tradycyjną, opartą na rejestrach administracyjnych, oraz
złożoną, będącą kombinacją dwóch poprzednich. Metoda tradycyjna polega na
przeprowadzaniu wywiadów w terenie. Spis oparty na rejestrach sprowadza się do
gromadzenia informacji spisowych z istniejących źródeł administracyjnych, z tego
powodu określany jest mianem „wirtualnego”. Trzecia metoda jest kombinacją
dwóch poprzednich. W założeniach do spisu powszechnego w 2011 r. (por. [Narodowy Spis Powszechny… 2007]) przyjęto zastosowanie metody złożonej opartej na
rejestrach, badaniu pełnym (krótki formularz) i badaniach reprezentacyjnych. Przyjęte rozwiązania są zgodne z tendencjami obserwowanymi w innych krajach europejskich, wśród których przodują państwa skandynawskie 3 .
Podstawowym źródłem danych w NSP 2011 będzie istniejący w Polsce rejestr
ludności – PESEL. Ponadto rozważa się możliwość wykorzystania 28 innych rejestrów administracyjnych, co wymagać będzie ścisłej współpracy między GUS-em i
jego gestorami (łącznie ok. 88 różnych instytucji) – por. [Narodowy Spis Powszechny..., 2007]. Informacje niedostępne w rejestrach przewiduje się zebrać w
spisie opartym na tzw. krótkim formularzu osobowym. Badanie to pozwoli także
3
W Szwecji od ponad 30 lat przeprowadza się spis oparty na rejestrach. W latach 2000-2001 metodę tę
zastosowano także w Danii, Finlandii, Norwegii, Holandii, Niemczech, Islandii (por. [Linder 2003]).
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ocenić jakość i spójność struktur ludności oszacowanych na podstawie rejestru
PESEL oraz za pomocą metody tradycyjnej. Pozostałe informacje pochodzić będą
z szacunków na bazie badania reprezentacyjnego według tzw. długiego formularza
o rozszerzonym zakresie tematycznym.
Przy podjęciu realizacji spisu opartego na rejestrach administracyjnych podstawowym warunkiem jest dostęp do danych jednostkowych, możność integracji
poszczególnych źródeł oraz pokrycie informacyjne w zakresie tzw. tematów podstawowych. Jednym z często podnoszonych mankamentów spisów opartych na
rejestrach jest brak informacji zgodnych z zaleceniami organizacji międzynarodowych w zakresie pojęć, definicji, klasyfikacji itp. Na przykład w zakresie charakterystyki ekonomicznej ludności do tematów podstawowych w rekomendacjach międzynarodowych zaliczono: bieżącą aktywność ekonomiczną, zawód wykonywany,
rodzaj działalności zakładu pracy oraz status zatrudnienia (por. [United Nations
Principles... 2007]). Lista tematów dodatkowych jest nieco dłuższa i obejmuje:
stałą aktywność ekonomiczną, wolontariat, sektor instytucjonalny, czas pracy, niepełne zatrudnienie, okres pozostawiania bez pracy, rodzaj miejsca pracy, liczbę
osób w nim pracujących, lokalizację zakładu pracy, odległość i czas dojazdu, dochód, zatrudnienie nieformalne (szara strefa). Żadne ze źródeł przewidzianych do
wykorzystania w NSP’2011 nie zawiera wszystkich cech określonych jako podstawowe. Niektóre są w ogóle niedostępne, różnią się od spisowych definicją albo
są rozproszone po różnych rejestrach (np. system podatkowy Ministerstwa Finansów, centralny rejestr ZUS, system informacji o ubezpieczonych i o świadczeniobiorcach KRUS, system informacyjny PFRON i inne). Zawarte w nich informacje
różnią się pod względem definicji, klasyfikacji oraz dotyczą różnych grup ludności.
Problem integracji informacji z tych źródeł oraz wyników badania reprezentacyjnego jest więc niezmiernie istotny.

4. Metody integracji – spójność wyników
W literaturze wyróżnia się dwie grupy procedur w zakresie integracji danych,
określając je mianem procedur mikro i makro (por. [Denk, Hackl 2003]). Procedury
mikro dotyczą łączenia danych na poziomie rekordów, tj. tych samych indywidualnych jednostek rzeczywistych pochodzących z różnych zbiorów. Natomiast procedury makro odnoszą się do agregacji zintegrowanych danych. Do kategorii mikro zaliczane są procedury dokładnego (jednoznacznego) i statystycznego 4 łączenia rekordów, jak również metody imputacji danych. Natomiast wśród procedur makro wymienia się różne metody ważenia, polegające np. na dostosowaniu wyników badań
reprezentacyjnych do odpowiednich struktur populacji, oraz procedury łączenia danych syntetycznych. Wśród metod integracji wyróżnić można m.in.: łączenie jednoznaczne, klasy jakościowe, komparatory łańcuchowe, probabilistyczne łączenie re4
W parowaniu statystycznym nie ma wymogu łączenia rekordów dla tej samej realnej jednostki.
Połączone rekordy mogą być raczej określane mianem jednostek „syntetycznych” aniżeli rzeczywistych.
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kordów, metody taksonomiczne, klasyfikację obiektów, metody delimitacji, metody
statystyczne oraz imputację danych i metody geostatystyczne. Przegląd metod integracji danych statystycznych zawiera opracowanie [Denk i Hackl 2003].
Integracja danych w spisie opartym na rejestrach może mieć różnorodny wymiar w zależności od charakteru i zakresu łączonych źródeł. Rozważyć tutaj można
następujące sytuacje: łączenie baz danych pełnych (np. rejestru administracyjnego
ze spisem „krótki formularz” czy z innym rejestrem), łączenie źródeł pełnych z
wynikami badania reprezentacyjnego (np. rejestru czy spisu „krótki formularz” z
badaniem reprezentacyjnym) oraz łączenie wyników różnych badań reprezentacyjnych (np. danych BAEL z danymi BBGD). Innym problemem, oprócz zakresu
badania, może być kwestia jednoznacznych identyfikatorów rekordów. Rozróżnić
można: łączenie baz posiadających identyfikator, baz bez identyfikatorów oraz
tworzenie „klucza identyfikacyjnego”.
Uwzględniając potrzeby NSP’2011, zaproponować można następującą koncepcję integracji wykorzystującą metodę klas jakościowych oraz komparatora łańcuchowego dla danych adresowych. Propozycja dotyczy sytuacji łączenia źródeł pełnych oraz wyników badania reprezentacyjnego przy braku jednoznacznych identyfikatorów rekordów indywidualnych. Dla celów jej testowania mogą posłużyć wyniki NSP’2002 oraz BAEL’2002. Etap pierwszy sprowadza się do podziału obu
zbiorów na rozłączne klasy według cech adresowych (powiat, gmina), klasę miejscowości i płci. Następnie w wyodrębnionych klasach określa się zmienne parujące, np.: wiek, wykształcenie oraz stan cywilny. Łączenie rekordów w ramach wyróżnionych grup jednorodnych przeprowadzić można metodą probabilistycznego
łączenia rekordów lub parowania statystycznego (por. [Kadane 1978; 2001]).
Korzystanie z różnych źródeł informacji wiąże się z brakiem ich spójności. Porównując dane dotyczące aktywności ekonomicznej ludności z NSP’2002 oraz
BAEL z II kwartału 2002 r. (por. tab. 1), rozbieżności można zauważyć już na
poziomie całego kraju. Różnica w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej nie
przekraczała 1%, ale w odniesieniu do kategorii ludności wyróżnionych ze względu na status na rynku pracy była już znaczna, sięgając 19% w przypadku ludności
aktywnej zawodowo czy ponad 23% w odniesieniu do pracujących. Jeszcze większe rozbieżności pojawiają się wraz z uwzględnieniem podziału terytorialnego.
Przy czym największe rozbieżności w wartościach syntetycznych wskaźników
wcale nie dotyczą tych województw, w których względne błędy szacunku były
największe. Dodatkowo różna jest skala rozbieżności oraz błędów estymacji w tym
samym województwie w zależności od szacowanych parametrów. Największe
różnice odnotowano w województwie świętokrzyskim, gdzie BAEL w ok. 8%
niedoszacowuje współczynnika aktywności zawodowej, oraz w podkarpackim, w
którym współczynnik ten jest w ok. 8% przeszacowany. Natomiast najmniejsza
precyzja szacunku dotyczy województw opolskiego (REE = 2,43%) i warmińsko-mazurskiego (REE = 2,32%). W celu zapobieżenia takim konsekwencjom korzystania z różnych źródeł statystyka proponuje stosowanie metod ważenia, kalibracji
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czy poststratyfikacji. W Danii np. zaproponowano metodę podwójnego ważenia
(por. [Renssen i in. 2001]).
Tabela 1. Relacja pomiędzy informacjami o aktywności ekonomicznej ludności
w przekroju województw na podstawie NSP’2002 i BAEL, II kwartał 2002
Województwo
Ogółem
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

NSP’2002
współczynnik
wskaźnik
aktywności
zatrudnienia
zawodowej
55,5
43,7
54,2
40,3

BAEL II’2002
Relacja NSP/BAEL
stopa
stopa współczynnik wskaźnik stopa współczynnik
wskaźnik
bezrobezro- aktywności zatrudnie- bezro- aktywności
zatrudnienia
bocia
bocia zawodowej
nia
zawodowej
bocia
21,2
55,6
44,6
19,9
0,998
0,980
1,065
25,6
54,6
40,8
25,3
0,993
0,988
1,012

55,8

42,3

24

55,4

43

22,3

1,007

0,984

1,076

55,5
54,7
56,2
54,1
58,3
54,7
54,3
56,3
56,1
52,9
56,3

45,2
39,9
44,9
43,7
48,1
42,9
42,7
45,5
43,6
41,9
43,8

18,5
27,1
20,2
19,1
17,4
21,6
21,4
19,1
22,3
20,8
22,2

59,1
55,1
56,7
57,5
57,3
55,3
58,9
56,8
55,9
51
52,2

49,4
40,8
45,2
48,5
47,7
43,7
48,2
47,6
44,2
40,7
42,3

16,4
25,9
20,2
15,6
16,7
20,9
18,2
16,1
20,9
20,3
18,9

0,939
0,993
0,991
0,941
1,017
0,989
0,922
0,991
1,004
1,037
1,079

0,915
0,978
0,993
0,901
1,008
0,982
0,886
0,956
0,986
1,029
1,035

1,128
1,046
1,000
1,224
1,042
1,033
1,176
1,186
1,067
1,025
1,175

55,1

39,6

28,2

53,4

38,9

27,3

1,032

1,018

1,033

56,9

46,3

18,6

56,7

46,1

18,7

1,004

1,004

0,995

55,4

40,3

27,3

53,6

39,3

26,6

1,034

1,025

1,026

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP’2002, www.stat.gov.pl oraz raportu Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kwartał 2002 r., GUS, Warszawa.

W sytuacji dostępności różnych źródeł informacji ważnym problemem jest spójność i porównywalność danych statystycznych. Wagę tego zagadnienia odzwierciedlają programy badań podejmowane przez urzędy statystyczne różnych krajów.
W Danii prace w zakresie spójności informacji prowadzono w ramach projektu One
Figure For One Phenomenon (por. [Bakker, van Rooijen 2000]), a w Wielkiej Brytanii realizowano projekt One Number Census (por. [Brown i in. 1999]).

5. Korzyści i zagrożenia
Rozważając nowe podejście metodologiczne, podjęto próbę porównania jego
wad i zalet (por. tab. 2). Po stronie potencjalnych zagrożeń podkreślić należy administracyjny charakter. Ważnym problemem jest uzyskanie akceptacji społecznej
dla korzystania z informacji zawartej w rejestrach i obawa przed inwigilacją.
Wśród innych problemów wskazać można zależność statystyki publicznej od organów administracji państwowej, wymóg ścisłej współpracy między wieloma gestorami i GUS-em. Kwestię zgodności „momentu krytycznego” spisu można rozwią-
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zać za pomocą odpowiednich regulacji administracyjnych. W tym zakresie istnieje
także możliwość zastosowania odpowiednich procedur demograficznych, takich
jak np. postarzanie ludności. Wiele niebezpieczeństw wiąże się ze stosowaniem
imputacji na poziomie jednostkowym oraz integracji statystycznej dla małych jednostek terytorialnych.
Tabela 2. Korzyści i zagrożenia zastosowania podejścia opartego na rejestrach w NSP’2011
Korzyści
Efektywne wykorzystanie istniejących źródeł
Redukcja kosztów
Redukcja obciążeń społecznych
Poprawa bezpieczeństwa danych
Gwarancja harmonizacji badań
Dostępność informacji spisu opartego na rejestrach każdego roku
Dostępność danych rejestrów administracyjnych
dla dowolnego poziomu dezagregacji terytorialnej
Możliwość identyfikacji błędów „podwójnego
spisywania”
Utworzenie mikrobazy danych wspomagających
estymację pośrednią – modelowanie na poziomie
jednostkowym
Poprawa estymacji dla małych obszarów dzięki
zastosowaniu metod integracji wykorzystujących
silnie skorelowane zmienne
Poprawa spójności i wiarygodności danych
statystycznych

Zagrożenia
Brak dostępności wszystkich zalecanych
informacji
Zależność statystyki publicznej od organów
administracji państwowej
Wymóg ścisłej współpracy między gestorami
rejestrów i GUS-em
Zmiany regulacji prawnych skutkują jakością
otrzymanych statystyk
Zgodność momentu krytycznego spisu
Problemy powstałe wskutek imputacji oraz
integracji statystycznej danych z różnych źródeł

Źródło: opracowanie własne.

Jednak zdecydowanie więcej jest korzyści wynikających z integracji rejestrów.
Najważniejsza ze społecznego punktu widzenia jest efektywność wykorzystania istniejących źródeł, redukcja kosztów i obciążeń społecznych oraz poprawa bezpieczeństwa
danych. Dodać należy także zwiększenie dostępności danych dla odbiorców w sensie
czasu i przestrzeni, tj. częstotliwości oraz szczegółowości zakresu terytorialnego. Za
podejściem bazującym na łączeniu rejestrów oraz badań specjalnych przemawiają
także korzyści o charakterze merytorycznym. Obejmują one przede wszystkim poprawę struktur ludności w wyniku redukcji błędów podwójnego spisywania, utworzenie
bazy mikrodanych, która może być wykorzystana dla poprawy estymacji dla małych
obszarów, poprawę spójności oraz wiarygodności publikowanych statystyk.

Integracja danych z różnych źródeł dla potrzeb spisu wirtualnego – NSP 2011

95

6. Podsumowanie
W artykule rozważano istotę zmian w działaniu statystyki publicznej związanych z wykorzystaniem zasobów rejestrów administracyjnych, odnosząc je do planowanego na 2011 r. spisu ludności. Przedstawiono także koncepcję integracji
źródeł w zakresie aktywności ekonomicznej ludności z wykorzystaniem metod klas
jakościowych oraz probabilistycznego łączenia rekordów lub parowania statystycznego. Rozważania o integracji źródeł administracyjnych dla potrzeb
NSP’2011 zakończono syntetycznym zestawieniem wynikających z tego podejścia
wad i zalet. Planowana na 2011 r. zmiana metodologii będzie pierwszą w Polsce
próbą wykorzystania rejestrów w spisie ludności. Tym bardziej nawet tylko częściowa realizacja planowanych zamierzeń będzie sukcesem zmierzającym do poprawy efektywności wykorzystania istniejących źródeł informacji.
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INTEGRATING DATA FROM DIFFERENT SOURCES
FOR VIRTUAL CENSUS 2011
Summary
The paper presents the idea of integrating different data sources to meet the needs of population
census 2011, which is planned in Poland as the ‘virtual’ census making use of administration registers. It discusses the redesign of production process of social statistics that comes from the underlying
tendency to increase efficiency by exhaustive use of all the available data sources. The author
presents the international census recommendations in the field of economic activity in view of core
topics and non-core topics and their prospective availability in administration records. Methods of
data integration are presented together with the proposition of their implementation in the census
process illustrated by economic activity data from the previous census 2002 and Labour Force Survey. Advantages and disadvantages of the register based population census are summarized.
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BANK DANYCH REGIONALNYCH GUS
JAKO PODSTAWA ANALIZ ILOŚCIOWYCH
W OPROGRAMOWANIU GRETL I R
1. Wstęp
Celem artykułu jest zaprezentowanie baz danych dla oprogramowania GRETL 1
(GNU Regression, Econometric and Time-series Library) dla danych importowanych z Banku Danych Regionalnych (w skrócie: BDR) GUS. Utworzone banki
danych 2 dotyczące oprogramowania GRETL w podziale terytorialnym powiatowym i wojewódzkim zawierają 1,5 tys. szeregów w odniesieniu do lat 1999-2006.
Dla danych statystycznych przedstawionych w bankach zaprezentowano przykłady
analiz ilościowych z zakresu ekonometrii dla danych przekrojowych w oprogramowaniu GRETL oraz klasyfikacji obiektów za pomocą funkcji integracji oprogramowania GRETL z pakietem R.

2. Baza danych regionalnych GUS w oprogramowaniu GRETL
Tworzenie własnych baz danych wymaga utworzenia pliku z danymi w oprogramowaniu GRETL, który zawiera pełne opisy szeregów danych 3 , a następnie
zapisania tego pliku jako bazy danych (*.bin) za pomocą funkcji Plik / Zapisz dane
jako / Baza danych...(*.bin). Zapisanie danych do bazy wymaga wskazania wy1
Oprogramowanie dostępne na stronie: gretl.sorceforge.net oraz www.kufel.torun.pl. Tłumaczenie na język polski wykonują: Tadeusz Kufel i Paweł Kufel (UMK Toruń).
2
Banki danych dostępne są na stronie www.kufel.torun.pl. Autorem instalatora banków jest
Marcin Błażejowski (WSB Toruń).
3
Pełne opisy danych można wykonać za pomocą okna dialogowego Edycja atrybutów (klucz F2).
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branych lub wszystkich szeregów oraz wprowadzenia tekstu opisu bazy. Postępując w przedstawiony sposób, stworzono takie bazy, jak: baza danych regionalnych
GUS dla powiatów oraz województw.
Wykorzystując internetowy interfejs komunikacyjny z Bankiem Danych Regionalnych GUS 4 , można zaimportować do Excela, a potem do oprogramowania
GRETL obszerny zbiór informacji o jednostkach administracyjnych Polski w podziale na: regiony, województwa, podregiony, powiaty i gminy. BDR zawiera ponad 10 tys. informacji statystycznych dotyczących lat 1999-2006 w układzie danych rocznych. Bank Danych Regionalnych GUS przeniesiony do baz GRETL
zawiera ponad 1,5 tys. cech z zakresu:
– stanu ludności i ruchu naturalnego,
– rynku pracy, wynagrodzeń i świadczeń społecznych,
– rolnictwa i leśnictwa, transportu i łączności,
– ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej,
– przemysłu i budownictwa, handlu i turystyki,
– szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego i wyższego,
– ochrony zdrowia, kultury i sztuki,
– dochodów i wydatków budżetowych,
– inwestycji i środków trwałych,
w przekrojach jednostek powiatowych (NTS4) i wojewódzkich (NTS2) dla 1999-2006.
Oprogramowanie GRETL pozwala nazwać zmienną (szereg) identyfikatorem
składającym się z maksymalnie 15 znaków, wśród których pierwszy znak musi być
literą. Nazwę cechy – zmiennej − skonstruowano na podstawie następujących uporządkowanych numeracji: cxx_yy_zz_w1w2w3w4w5, gdzie: xx – numer kategorii,
yy – numer grupy, zz – numer podgrupy, od w1 do w5 – numery sortowania kolejnych wymiarów. Na przykład cecha o numerze ‘c26_31_01_142’ oznacza:
26. Przemysł i budownictwo (kategoria).
31. Pozwolenia na budowę (grupa).
01. Nowe budynki mieszkalne (podgrupa).
1. Budynki ogółem (wymiar 1).
4. Powierzchnia użytkowa mieszkań (wymiar 2).
2. Budownictwo indywidualne (wymiar 3), jednostka (m2).
Okno zaprezentowane na rys. 1 przedstawia przykładowy wykaz cech dostępnych w bazie danych powiatów dla 2004 r. Funkcja menu Szeregi danych / Import
pozwala przenieść wybrane szeregi do obszaru roboczego oprogramowania
GRETL.
4
Bank Danych Regionalnych GUS (http://www.stat.gov.pl) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz
stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji
społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Bank Danych Regionalnych gromadzi, systematycznie uzupełnia i aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach podziału
terytorialnego.
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Rys. 1. Okna programu GRETL: otwarta baza danych na lokalnym dysku
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu GRETL.

Bazy danych dotyczące powiatów są tworzone dla każdego roku osobno, ponieważ prawie co rok liczba powiatów, a także obszar niektórych z nich ulegały
zmianie. Dlatego nie jest właściwe tworzenie wspólnej bazy w ujęciu przekrojowo-czasowym.
W celu jednoznacznej identyfikacji cech stworzono dodatkowy opis dostępny
poprzez menu Opis (por. rys. 1). Plik z opisem zawiera numery i nazwy kategorii,
grup i podgrup, bez wskazań znaczeniowych wymiarów.
Zbudowane bazy danych statystycznych dla oprogramowania GRETL na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS są zebrane w specjalnym pliku instalacyjnym pod nazwą BDR_gretl.exe i udostępnione na stronie internetowej
http://www.kufel.torun.pl. Wykonanie – zainstalowanie tego pliku na dysku lokalnym − umożliwia otwarcie okna baz na serwerze lokalnym za pomocą menu Plik /
Pliki baz danych / Zainstalowane bazy danych...
Utworzony Bank Danych Regionalnych w przekroju powiatów zawiera około
1,5 tys. szeregów z informacjami statystycznymi.

3. Ekonometria dla danych przekrojowych
Głównym celem budowy modeli ekonometrycznych dla danych przekrojowych
jest analiza współzależności zjawisk. Dodatkowym celem jest dokonanie klasyfikacji obiektów na:
– dźwigniowe (leverage point),
– wpływowe (influential observations),
– nietypowe (outliers observations).
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Cel główny − analiza współzależności − można osiągnąć dzięki zbudowaniu
dowolnego modelu ekonometrycznego dla danych przekrojowych, natomiast dodatkowa analiza weryfikacyjna modelu pozwala dokonać klasyfikacji obiektów.

Rys. 2. Przykładowe okna wyników analizy obiektów dźwigniowych, wpływowych i nietypowych
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu GRETL.

Na podstawie wartości elementów diagonalnych hi macierzy rzutowania (hut

matrix) 5 H = X ( X T X ) X T można dokonać oceny, które elementy są dźwignio−1

we (leverage point). Jeżeli hi > h = 2 ( k +1) / n , to i-ty obiekt można traktować jako
dźwigniowy, czyli usunięcie tego obiektu z szeregu obserwacji spowoduje istotną
zmianę oszacowanych parametrów modelu.
Miernik DFFITSi (different of fits) jest kryterium wykrywania obiektów wpływowych 6 , które zarazem mogą być obiektami nietypowymi. DFFITSi jest bowiem
wystandaryzowaną miarą przyrostu teoretycznej wartości yi wynikającą z pominięcia konkretnego obiektu. Wartość miernika DFFITSi jest wyznaczana ze wzoru:
5

Por. [Davidson, MacKinnon 2004, s. 79-80; Maddala 2006, s. 529-535; Ekonometria… 2002,
s. 166-170; Kufel 2007, s. 64-66].
6
Por. [Davidson, MacKinnon 2004, s. 76-78; Maddala 2006, s. 537-540; Kufel 2007, s. 64-66; Kufel 2008].
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⎛ h ⎞
DFFITSi = ui ⎜ i ⎟ , gdzie: ui
⎝ 1 − hi ⎠
DFFITSi > 2

( k +1) / n ,
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jest i-tą resztą studentyzowaną. Jeżeli

to i-ty obiekt jest wpływowy i dodatkowo może być

nietypowy.
Powyższe statystyki można oszacować, wykorzystując oprogramowanie GRETL.
Po oszacowaniu modelu ekonometrycznego za pomocą funkcji menu Modele / Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów w otrzymanym oknie wyników modelu
znajdują się dodatkowe funkcje pozwalające dokonać pełniejszej weryfikacji modelu.
Funkcja menu Testy / ocena wpływowych obserwacji wyznacza następujące miary dla
każdego i-tego obiektu: ui – reszty, hi – leverage (dźwigniowa wartość), ui*hi(1 – hi) –
influence (wpływowa wartość), DFFITSi – wskaźnik wpływowej wartości. Wartości
dźwigniowe i wpływowe są prezentowane na wykresie.
W oknie wyników gretl: obserwacje dźwigniowe i wpływowe za pomocą symbolu (*) wskazywane są dźwigniowe obiekty, a w oknie wyników gretl: prezentacja danych uzyskanego za pomocą menu okna modelu Analiza / Pokaż empiryczne,
wyrównane i reszty wskazywane są także, za pomocą symbolu (*), nietypowe reszty przekraczające wartość 2.5*Se. Przykładowe okna wyników zaprezentowanej
analizy przedstawia rys. 2.

4. Integracja oprogramowania GRETL z pakietem R
Oprogramowanie GRETL jest ukierunkowane na analizy ekonometryczne, dlatego
nie zawiera zbyt wielu metod klasyfikacji. Integracja oprogramowania GRETL z pakietem R istotnie rozszerza liczbę i zakres analiz możliwych do wykonania7 .
Istnieją trzy sposoby integracji oprogramowania GRETL z pakietem R. Sposób
pierwszy, najbardziej prosty, polega na podłączeniu otwartego zbioru danych, który może być podpróbą określoną przez zestaw restrykcji dla próby jako obiektu
pakietu R o ustalonej nazwie „gretldata”. Praca z podłączonym zbiorem danych
wymaga tylko wywołania w menu polecenia: Narzędzia / Start programu R Gui.
Sposób drugi polega na utworzeniu skryptu poleceń pakietu R w specjalnym
oknie gretl: edycja skryptu R, które uzyskujemy przez menu Plik / Pliki poleceń
skryptowych / nowy plik skryptowy / skrypty R. Utworzony skrypt R można wykonać w dwóch trybach:
– nieinteraktywnym (tylko okno wyników),
– interaktywnym w programie R − ostatnia linia skryptu bez polecenia q().
Tryb drugi – interaktywny − pozwala po wykonaniu skryptu dalszą pracę w programie R w oknie konsoli, wykorzystując podłączoną bazę danych z programu GRETL.
7
Szerszy opis podstaw pracy z pakietem R przedstawia praca: [Biecek 2008], a wielowymiarową
analizę danych w pakiecie R − praca: [Statystyczna analiza... 2008].
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Trzeci sposób, najwyższy poziom integracji z pakietem R, polega na włączeniu
skryptu R do skryptu programu GRETL zawartego pomiędzy poleceniami:
foreign language=R --send-data
...
skrypt programu R
...
end foreign
Okno gretl: polecenia skryptu uzyskuje się poprzez menu Plik / Pliki poleceń
skryptowych / nowy plik skryptowy / skrypty gretla.
Rysunek 3 zawiera przykładowe okna integracji oprogramowania GRETL z
pakietem R.

Rys. 3. Przykładowe okna skryptów i wyników analizy realizowanych w pakiecie R
na bazie danych z oprogramowania GRETL
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu GRETL.

Przykładowe okna skryptów i wyników dowodzą, że integracja oprogramowania GRETL z pakietem R jest bardzo łatwa, a trzy sposoby jej wykonania zawsze
pozwalają skorzystać z banków danych przygotowanych dla oprogramowania
GRETL. W ten sposób bardzo duży Bank Danych Regionalnych GUS przygotowany do pracy w oprogramowaniu GRETL jest użytecznym zbiorem danych dla
metod i algorytmów funkcjonujących w pakiecie R.
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5. Podsumowanie
Informacje statystyczne zawarte w Banku Danych Regionalnych GUS, a udostępnione
za pomocą narzędzi oprogramowania GRETL w jego bazach danych zwiększają szanse
zastosowań analiz statystycznych w odniesieniu do danych w ujęciu przekrojowym.
Funkcje integracji z pakietem R zwiększają możliwości analiz realizowanych
na bazach danych oprogramowania GRETL.
Wspomaganie nauczania statystyki i ekonometrii oprogramowaniem GRETL
okazuje się bardzo pomocne w nauczaniu tych przedmiotów dzięki możliwościom
analizowania rzeczywistych przykładów.
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CENTRAL STATISTICAL OFFICE'S REGIONAL DATA BANK
AS A BASIS FOR QUANTITATIVE ANALYSIS IN GRETL AND R
Summary
The purpose of this article is to present Regional Data Bank of Central Statistical Office for
GRETL (GNU Regression, Econometric and Time-series Library). Built databases concern over 1500
cross-sectional series for the years 1999-2006 in district and voivodeship structure. Some quantitative
analyses for this database are presented, from spatial econometrics area as well as clustering and
classification, which were computed using functions of R package integrated in GRETL package.
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PODOBIEŃSTWO SEMANTYCZNE
W ANALIZIE DANYCH PRZEKROJOWYCH
1. Wstęp
W większości analiz statystycznych stosowana jest tabelaryczna forma reprezentacji informacji dotyczących przetwarzanego zbioru obiektów, w której zwykle
opisywanym obiektom odpowiadają wiersze tabeli, jej kolumny reprezentują zaś
cechy opisujące badane jednostki. Zasadniczą zaletą tego sposobu organizacji informacji jest łatwość ich przetwarzania. Za jej wady należy uznać trudności dotyczące przedstawienia zróżnicowanego znaczenia poszczególnych cech oraz prezentacji relacji istniejących między obiektami. Metodą rozwiązania przedstawionych
problemów może być zastosowanie ontologii będącej sformalizowanym opisem
pewnego fragmentu rzeczywistości [Gruber 1995]. Ontologia opisuje pojęcia (klasy), związki pomiędzy klasami (relacje) oraz obiekty (tzw. instancje klas). Można
zdefiniować dowolne związki między obiektami (obiekty i związki między nimi są
reprezentowane przez graf, w zależności od potrzeb może on być skierowany, nieskierowany, ważony). Związki między pojęciami (klasami) mają charakter hierarchiczny. Każda klasa charakteryzowana jest przez zbiór właściwości. Zachodzi
mechanizm dziedziczenia właściwości klas.
Na rysunku 1 zaprezentowano fragment przykładowej ontologii opisującej kraje. Zdefiniowano w niej trzy podstawowe klasy: Kraj, GranicaKraju, SystemRządów. Klasa SystemRządów ma dodatkowo zdefiniowaną hierarchiczną strukturę
podklas. Klasy są powiązane z podklasami relacją jest (np. SystemSemiprezydencki
jest podklasą klasy SystemPrezydencki, a SystemPrezydencki jest podklasą klasy
SystemRządów). Klasa Kraj powiązana jest z klasą SystemRządów relacją maSystemRządów, klasa Kraj powiązana jest z klasą GranicaKraju relacją maGranicę,
natomiast GranicaKraju jest powiązana z klasą Kraj relacją granicaZ. W ujęciu
formalnym relacja granicaZ stanowi relację odwrotną do maGranicę. Dla klasy
Kraj zdefiniowano właściwości: nazwa, PKBnaOsobę, liczbaLudności, powierzchnia. Dla klasy GranicaKraju zdefiniowano właściwość: długość.
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Rys. 1. Fragment przykładowej ontologii opisującej kraje
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 2 zaprezentowano fragment opisu Polski z wykorzystaniem ontologii zaprezentowanej na rys. 1. Polska jest instancją klasy Kraj, zatem można dla
niej określić właściwości takie, jak dla klasy Kraj. Dla klasy GranicaKraju zdefiniowano 3 instancje: PolskaG1, PolskaG2 i PolskaG3, opisujące granice Polski,
odpowiednio z Niemcami, Czechami i ze Słowacją. Polska jest republiką parlamentarną i dlatego też jest powiązana relacją maSystemRządów z instancją klasy
RepublikaParlamentarna: RządRepublikiParlamentarnej.
Ontologia pozwala definiować różne klasy obiektów, ich własności (o dowolnym
stopniu złożoności) oraz różnorodne rodzaje związków mogących zaistnieć pomiędzy
określonymi obiektami. Niestety wraz ze wzrostem możliwości w zakresie opisu rzeczywistości zwiększają się problemy z przeprowadzaniem obliczeń. Obiekty nie są już
reprezentowane przez wektory, ale przez struktury drzewiaste umiejscowione w przestrzeni zdefiniowanej przez ontologię. W trakcie obliczeń należy uwzględnić nie tylko
wartości cech, ale również ich znaczenie, kontekst i wzajemne związki. W analizie
danych szczególne znaczenie ma wyznaczanie podobieństwa lub odległości pomiędzy
obiektami. W przypadku zastosowania opisu obiektów bazującego na ontologii relacje
te określane są jako podobieństwo lub odległość semantyczna.
Porównywanie obiektów opisanych przez jedną ontologię można rozpatrywać
w aspekcie porównywania obiektów reprezentowanych przez wektory cech, po-
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równywania hierarchicznej struktury pojęć uwzględnianych w ontologii oraz porównywania relacji pomiędzy obiektami. W pierwszym przypadku można zastosować miary odległości pomiędzy wektorami, których opis można znaleźć np. w
[Elektroniczny podręcznik… 2006]. W artykule uwaga zostanie skupiona na omówieniu pozostałych dwóch grup metod.
PolskaG1
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„Rzeczpospolita Polska”

długość
456

maGranicę
granicaZ

PKBnaOsobę
$17800

Niemcy
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38500696
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długość
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relacje pomiędzy klasami
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Instancje klasy GranicaKraju
Instancja klasy RepublikaParlamentarna

Rys. 2. Opis Polski z wykorzystaniem ontologii
Źródło: opracowanie własne na podstawie CIA: [The world factbook… 2009].

Struktura artykułu jest następująca: w podpunkcie 2 artykułu omówione zostaną metody porównywania obiektów wynikające z hierarchii klas, w podpunkcie 3
zaprezentowane będą miary określające podobieństwo obiektów wynikające z relacji pomiędzy obiektami. W kolejnym podpunkcie przedstawione zostaną wyniki
grupowania dla przykładowych miar. Artykuł zakończy podsumowanie oraz zarys
kierunków dalszych badań.

2. Podobieństwo obiektów wynikające z hierarchii klas
Do obliczania podobieństwa uwzględniającego hierarchię klas, do jakich należą obiekty, można wykorzystać miary bazujące na Wordnecie [Wordnet: an elec-
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tronic… 1998] 1 . W uproszczeniu można powiedzieć, że Wordnet stanowi hierarchiczną strukturę leksykalnych pojęć zdefiniowanych przez tzw. synsety, czyli
zbiory synonimów. W pracy [Budanitsky, Hirst 2001] zaprezentowano miary oparte na Wordnecie, których autorami są:
– Hirst-St-Onge (relHS) − uwzględnia długość ścieżki łączącej klasy, do jakich
należą porównywane obiekty, oraz zmiany kierunku ścieżki:
relHS(c1, c2) = C – pl(c1, c2) – k*d,

(1)

gdzie: u, v – porównywane obiekty, c1, c2 – klasy ontologii, do jakich należą porównywane obiekty, pl – długość ścieżki pomiędzy klasami c1, c2, d – liczba zmian kierunku ścieżki, C, k – stałe, w [Budanitsky, Hirst 2006] przyjmuje się C = 8 i k = 1.
– Leacock-Chodorow

simLC ( c1 , c2 ) = −

log pl ( c1 , c2 )
2D

,

(2)

gdzie: D – głębokość drzewa,
– Resnik

(

)

simR ( c1 , c2 ) = − log p ( lso ( c1 , c2 ) ) ,

(3)

gdzie: lso(c1, c2) – najbliższy wspólny przodek klas c1, c2, p(c) – prawdopodobieństwo/częstotliwość napotkania instancji klasy c (w określonym korpusie),
– Lin
simL ( c1 , c2 ) =
–

(

2log p ( lso ( c1 , c2 ) )

)

log ( p ( c1 ) ) + log ( p ( c2 ) )

,

(4)

Jiang-Conrath

(

(

))

dist JC ( c1 , c2 ) = 2log p ( lso ( c1 , c2 ) ) − log ( p ( c1 ) ) + log ( p ( c2 ) ) .

(5)

Obliczanie powyższych miar zaprezentowane będzie na przykładzie obliczania
podobieństwa między Polską i Francją w przestrzeni krajów Unii Europejskiej
(liczba wszystkich krajów branych pod uwagę wynosi zatem 27). Polska jest republiką parlamentarną (RepublikaParlamentarna), natomiast system rządzenia we
Francji można zaklasyfikować jako semiprezydencki (SystemSemiprezydencki). Po
uwzględnieniu głębokości drzewa (D) równej 3 (zob. rys. 1) oraz faktu, iż najbliższym wspólnym przodkiem dla systemów rządzenia obu państw jest węzeł Sys-

1

Prace nad wersją angielską Wordnetu rozpoczęły się na Uniwersytecie Princeton w 1985 r.
(http://wordnetprinceton.edu/). Obecnie tworzone są wersje Wordnetu także w innych językach, w
tym w języku polskim (http://plwordnet.pwr.wroc.pl/main/?lang=pl).
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temRządów, dla którego częstotliwość napotkania instancji tej klasy wynosi 1,
otrzymujemy następujące wartości miar:
• rel HS (RepublikaParlamentarna, SystemSemiprezydencki) = 8‐ 3 ‐ 1*1 = 4,
• simLC (RepublikaParlamentarna, SystemSemiprezydencki) = ‐log(3/(2*3)) = 0,3,
• simR (RepublikaParlamentarna, SystemSemiprezydencki) =
• -log(p(SystemRządów)) = -log(1) = 0,
• simL (RepublikaParlamentarna, SystemSemiprezydencki) = 0,
• distJC (RepublikaParlamentarna, SystemSemiprezydencki) =
• 2log(1‐(log(16/17)+log(3/27)) = 0,59.

3. Podobieństwo obiektów wynikające z istniejących relacji
Podobieństwo pomiędzy obiektami może wynikać z istniejących relacji między
obiektami. Rozważmy dwa obiekty: u oraz v. Niech obiekt u pozostaje w związku
z obiektami (ma relacje z obiektami) tworzącymi zbiór Nu, zaś obiekt v pozostaje w
związku z obiektami tworzącymi zbiór Nv. Biorąc pod uwagę istniejące relacje,
można stwierdzić, że podobieństwo obiektów u oraz v jest tym większe, im zbiory
Nu oraz Nv są do siebie bardziej podobne.
W niniejszym opracowaniu uwzględnia się wyłącznie przypadek istnienia (lub
nieistnienia) relacji. Nie jest brana pod uwagę siła relacji (wyrażona przez wagę
skojarzoną z odpowiednią krawędzią w grafie).
W pracy [Batagelj, Mrvar 2008] definiuje się następujące miary niepodobieństwa obiektów uwzględniające fakt istnienia (lub nie) relacji:
N u ΔN v
,
d1 ( u , v ) =
(6)
MD1 + MD2

d 2 ( u, v ) =
d3 ( u, v ) =
d4 ( u, v ) =

N u ΔN v
Nu ∪ N v
N u ΔN v
Nu + N v

,

(7)

,

(8)

max ( N u − N v , N v − N u
max ( N u , N v

)

),

(9)

gdzie: u,v − porównywane obiekty, Nu, Nv – zbiory, z którymi obiekty u i v są w relacji,
Δ – różnica symetryczna zbiorów, MD1, MD2− maksymalna (MD1) oraz druga pod
względem wielkości (MD2) wartość stopnia węzła w grafie, którego dotyczą obliczenia.
Miara d1 określa liczbę elementów, które występują w jednym ze zbiorów Nu
lub Nv (nigdy w obu jednocześnie). Wartość w mianowniku ma na celu przeskalowanie wartości, ale nie jest to skalowanie miary do przedziału [0,1], mogą się pojawić większe wartości. Pozostałe miary d2, d3, d4 są miarami unormowanymi.
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Korzystając z przykładu dotyczącego krajów, rozpatrywać można relacje między obiektami wynikające z sąsiedztwa (posiadania wspólnej granicy). Uwzględniany jest jedynie fakt posiadania wspólnej granicy, a nie jej długość. Na rysunku 3
zaprezentowano fragment grafu przedstawiającego relacje między krajami wynikające z sąsiedztwa.

Rys. 3. Relacje pomiędzy krajami wynikające z sąsiedztwa
Źródło: opracowanie własne.

Miara odległości (d1) oraz miary podobieństwa między Polską i Francją wynikające z sąsiedztwa wynoszą odpowiednio:
d2(Polska, Francja) = 0,93
d1(Polska, Francja) = 1,53
d4(Polska, Francja) = 0,88.
d3(Polska, Francja) = 0,87

4. Przykładowe wyniki klasyfikacji
Na rysunku 4 przedstawiono wyniki klasyfikacji metodą Warda krajów Unii
Europejskiej przy wykorzystaniu miary d2, która bazuje na podobieństwie obiektów wynikającym z podobieństwa sąsiadów tych obiektów. Wyniki klasyfikacji
odpowiadają podobieństwu obiektów związanemu z położeniem geograficznym.
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Rys. 4. Wyniki klasyfikacji krajów Unii Europejskiej dla miary d2
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Wyniki klasyfikacji krajów Unii Europejskiej ze względu na formę rządu
(podobieństwo między krajami wyznaczono za pomocą formuły Lina,
klasyfikacja za pomocą algorytmu Warda z metryką Euklidesa)
Źródło: opracowanie własne.
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Na rysunku 5 zaprezentowano wyniki klasyfikacji krajów Unii Europejskiej
uwzględniającej formę rządu. Podobieństwo między krajami wyznaczono za pomocą formuły zaproponowanej przez Lina. W procesie klasyfikacji zastosowano
podejście zgodne z propozycją Warda i wykorzystujące metrykę Euklidesa.

5. Podsumowanie i wnioski
W artykule przedstawiono przegląd miar, jakie można wykorzystać do porównywania obiektów opisanych za pomocą jednej ontologii. Miary te charakteryzują
się dużym zróżnicowaniem pod względem zarówno podstaw teoretycznych, możliwości interpretacyjnych, jak i możliwości zastosowań.
Część miar opiera się na teorii grafów (np. Hirst-St-Onge, Leacock-Chodorow), natomiast inne bazują na teorii informacji (np. Resnik, Lin). Różne są
także możliwości interpretacji tych miar. Unormowane miary podobieństwa (np.
Leacock-Chodorow, d2), przyjmujące wartości z przedziału [0, 1], są łatwe do interpretacji i można je agregować. Miary nieunormowane (np. Hirst-St-Onge, d1)
nie dają, niestety, takich możliwości. Z tego też względu podczas konstrukcji zagregowanych mierników podobieństwa należy brać pod uwagę miary unormowane
lub podjąć próby unormowania miar odległości.
Ontologie dają możliwości pełniejszego odzwierciedlenia rzeczywistości i dokonania lepszej charakterystyki danych, ale wielopłaszczyznowość opisu danych
wiąże się ze zwiększeniem problemów technicznych i złożoności obliczeniowej,
np. z problemem przechowywania ontologii w pamięci komputera.
Dalsze badania zostaną skierowane na konstrukcję zagregowanych miar podobieństwa, które będą uwzględniały zarówno hierarchiczną strukturę ontologii, jaki i podobieństwo obiektów wynikające z relacji tych obiektów z innymi obiektami. Kluczowym zagadnieniem jest wybór miar do agregacji, określenie sposobu agregacji tych
miar, a w szczególności wag, jakie będą przypisane różnym rodzajom miar. Podczas
badań uwzględnione będą różne dziedziny zastosowań tych miar podobieństwa.
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SEMANTIC RELATEDNESS IN SPATIAL DATA ANALYSIS
Summary
The main objective of this paper was to compare semantic distance and semantic similarity
measures for ontology-based data. First, the advantages of an ontology-based object description were
discussed. Subsequently, similarity measures and distance measures that are based on the ontology
hierarchical structure and relationships between objects were presented. Second, examples of measures for European Union countries were counted and then compared, taking into account their theoretical background, computational aspects and possibilities of interpretations and applications. Finally, directions for further research were outlined.
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WYKORZYSTANIE ANALITYCZNEGO PROCESU
HIERARCHICZNEGO W ANALIZIE SWOT
JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH
1. Wstęp
Analiza SWOT polega na określeniu szans i zagrożeń w otoczeniu badanej jednostki administracyjnej oraz silnych i słabych stron w jej wnętrzu. Stanowi ona zarazem podstawowy zbiór informacji niezbędnych do formułowania wariantów rozwoju
regionalnego (np. strategii, programów, scenariuszy). Ogólne wytyczne wynikające z
analizy SWOT są więc bardzo proste, ale niestety trudne do realizacji.
Analiza SWOT identyfikuje najważniejsze czynniki mające decydujący wpływ
na przyszłość jednostki administracyjnej (np. województwa, powiatu, gminy). Metoda ta jednak nie pozwala na kwantyfikowanie poszczególnych czynników poddawanych analizie, a w konsekwencji utrudnia ustalanie hierarchii ich ważności.
Problem kwantyfikacji czynników może być rozwiązany dzięki analitycznemu
procesowi hierarchicznemu (AHP) [Saaty 1980; Łuczak, Wysocki 2005].
Celem pracy jest próba zastosowania AHP w analizie SWOT do oceny ważności czynników wpływających na rozwój badanych jednostek administracyjnych
(słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń) oraz wyznaczenie dla nich syntetycznych ocen uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Proponowana metoda
została zastosowana do analizy SWOT powiatów województwa wielkopolskiego.

2. Metodyka badań
W proponowanej metodzie kwantyfikacji analizy SWOT jednostek administracyjnych można wyróżnić pięć etapów postępowania:
Etap 1. Konstrukcja dwóch decyzyjnych schematów hierarchicznych dotyczących analizy zewnętrznych i wewnętrznych czynników SWOT jednostki administracyjnej (zob. [Wysocki, Łuczak 2002]). Konstruowane są dwa decyzyjne sche-
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maty hierarchiczne dotyczące analizy zewnętrznych i wewnętrznych czynników
SWOT. Każdy ze schematów obejmuje trzy poziomy: kryterium główne, kryteria
podrzędne (k = 1,…, K; K – liczba kryteriów) oraz cechy proste – szanse i zagrożenia oraz słabe i mocne strony (j = 1,…, nk , nk oznacza liczbę cech prostych w ramach k-tego kryterium); zob. rys. 1.
Główne kryterium zewnętrzne/wewnętrzne

…

Kryterium podrzędne 1

Poziom I
Kryterium
główne

Kryterium podrzędne K

Cecha 1

Cecha 1

…

…

Cecha n1

Cecha nK

Poziom II
Kryteria
podrzędne
Poziom III
Cechy proste –
szanse i zagrożenia/mocne i słabe
strony

Rys. 1. Decyzyjny schemat hierarchiczny czynników analizy SWOT
Źródło: opracowanie własne.

Etap 2. Obliczenie wag ważności czynników analizy SWOT z zastosowaniem
AHP. Etap ten rozpoczyna porównanie parami czynników SWOT na każdym poziomie hierarchii przy wykorzystaniu skali Saaty’ego [1980]. Wyniki porównań
zestawia się w macierze:

A (kz )

⎡ 1
⎢
⎢ 1/ a12
=⎢
⎢
⎢1/ a z
⎣ 1nk

a12
1
1/ a2 n z
k

… a1n z ⎤
k
⎥
… a2 n z ⎥
k
⎥
…
⎥
… 1 ⎥
⎦

A (kw)

⎡ 1
⎢
⎢ 1/ a12
=⎢
⎢
⎢1/ a w
⎣ 1nk

a12
1
1/ a2 nw
k

… a1nw ⎤
k
⎥
… a2 nw ⎥
k
⎥
…
⎥
… 1 ⎥
⎦

według następujących zasad:
− jeżeli ważność i-tego czynnika nad j-tym jest aij = α , to a ji = 1/ α , α ≠ 0 ,
(zasada przechodniości ocen),
− jeżeli i-ty czynnik jest równie relatywnie ważny jak j-ty, wtedy aij = a ji = 1 .
Następnie sprawdza się, czy porównania zostały przeprowadzone poprawnie
(zob. [Wysocki, Łuczak 2002]). W kolejnym kroku oblicza się wagi ważności cech
K

(z)
(z)
prostych – w(z)
= ∑ nk( z ) , gdzie nk( z )
j ( j = 1,… ,n ) ( n
k =1

oznacza liczbę cech pro-

(w)
stych dla uwarunkowań zewnętrznych k-tego kryterium) i w(w)
)
j ( j = 1,… ,n
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( n( w) = ∑ nk( w) , gdzie nk( w)
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oznacza liczbę cech prostych dla uwarunkowań we-

k =1

wnętrznych k-tego kryterium), którymi są znormalizowane wektory własne macierzy
Ak(z) oraz Ak(w) , czyli priorytety globalne. Reprezentują one udział każdego czynnika
(z poszczególnych poziomów) w osiąganiu celu głównego [Harker, Vargas 1990].
Etap 3. Ustalenie wartości oraz normalizacja cech prostych (jakościowych i
ilościowych) w przekroju jednostek administracyjnych (np. powiatów).
Cechy ilościowe mierzone są na skali ilorazowej, a warianty cech jakościowych – na skali porządkowej i mogą być wyrażone za pomocą poziomów zmiennej
lingwistycznej, której odpowiadają liczby całkowite (tab. 1).
Tabela 1. Zmienna lingwistyczna – jej poziomy i odpowiadające im liczby rzeczywiste
wykorzystywane do opisu cech jakościowych – porządkowych
Poziomy zmiennej
lingwistycznej
Liczby całkowite

Bardzo słaby

Słaby

Dostateczny

Dobry

Bardzo dobry

1

2

3

4

5

Źródło: opracowanie własne.

Zestawione w macierze wartości cech prostych xij( •) ( i = 1,… , m, j = 1,… ,n( • ) ) ,
gdzie (•) oznacza alternatywnie (z) lub (w) odpowiednio dla uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, m – liczba jednostek administracyjnych z badanego
obszaru, poddaje się normalizacji:
– dla stymulant:

xij( •)

( •)

zij =

( )

max xij( •)
i

;

– dla destymulant:
( •)

zij =

( );

min xij( •)
i

xij(•)

– dla nominant:
gdy

( )

i

xij(•)

( )
( )
nom ( x ( ) )
( )
; z =
; x( ) ≠ 0 .

xij( •) ≤ nom xij( •) ; zij( •) =

(•)

nom xij

; nom xij(•) ≠ 0
i

i

( •)

( )
( •)

xij > nom xij
i

•
ij

i

•
ij

( •)

xij

•
ij
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Etap 4. Obliczenie wartości współrzędnych położenia jednostek administracyjnych względem zewnętrznych WZi i wewnętrznych WWi uwarunkowań rozwoju, które
pokazują ich pozycję rozwojową według analizy SWOT (zob. [Chang, Huang 2006]):

WZ i = SZ i − IZ ,
gdzie:
z
n( )

SZ i = ∑ w(j z ) ⋅ zij( z ) − średnia ważona z wartości cech prostych – zewnętrznych,
j =1

1 m
IZ = ∑ SZ i − wartość odniesienia dla uwarunkowań wewnętrznych (benchmarm i =1
king value),

WWi = SWi − IW ,
gdzie:
w
n( )

SWi = ∑ w(jw) ⋅ zij( w) − średnia ważona z wartości cech prostych – wewnętrznych,
j =1

1 m
∑ SWi − wartość odniesienia dla uwarunkowań zewnętrznych (benchm i =1
marking value), przy czym −1 ≤ WZ i ≤ 1; −1 ≤ WWi ≤ 1.
Etap 5. Współrzędne określają położenie jednostek administracyjnych względem zewnętrznych WZi i wewnętrznych WWi uwarunkowań rozwoju na płaszczyźnie diagramu podzielonego na ćwiartki reprezentujące cztery typy strategii rozwojowych: agresywną, konserwatywną, defensywną i konkurencyjną.
IW =

3. Analiza SWOT województwa wielkopolskiego
oraz jego powiatów
Powyższa procedura została zastosowana do analizy SWOT powiatów województwa wielkopolskiego. W pierwszym etapie utworzono dwie struktury hierarchiczne
dotyczące zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego (etap 1). Opierając się na głównych przesłankach strategicznych związanych z atutami województwa, wynikających z dominujących na świecie cywilizacyjnych trendów rozwoju oraz mających związek z najbardziej dotkliwymi deficytami
rozwoju, ustalono zewnętrzne i wewnętrzne kryteria główne, kryteria podrzędne i cechy proste. Przyjęto, że głównym kryterium zewnętrznym będą uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju województwa wielkopolskiego istniejące w jego otoczeniu i że kryteria podrzędne będą dotyczyły bliższego otoczenia (sąsiadujących powiatów) i dalszego otoczenia (województw, UE). W ramach każdego kryterium podrzędnego wyróżniono cechy proste (szanse i zagrożenia) oraz określono wagi ich waż-
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ności z analizy AHP1 (etap 2) (w nawiasach podano wartości priorytetu globalnego
oraz rodzaj cechy: stymulanta (S), destymulanta (D)):
– bliższe otocznie (sąsiadujące powiaty) (0,500):
• lokalizacja w pobliżu ośrodków miejskich (0,230), (S),
• infrastruktura komunikacyjna – stan dróg krajowych i wojewódzkich (0,129), (S),
• dotacje celowe ogółem na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca (zł) (0,081) (S),
• dotacje celowe nieinwestycyjne ogółem otrzymane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca (zł) (0,060) (S),
– dalsze otoczenie (województwa, UE) (0,500):
• subwencja ogólna (bez oświatowej) na 1 mieszkańca (zł) (0,043) (S),
• dotacje celowe ogółem pozyskane z budżetu państwa na inwestycje na 1 mieszkańca (zł) (0,131) (S),
• środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z budżetu UE ogółem
na 1 mieszkańca (zł) (0,150) (S),
• środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł niż budżet UE ogółem na 1 mieszkańca (zł) (0,088) (S),
• poziom stabilności polityki społeczno-ekonomicznej państwa (0,033) (S),
• stopień zagrożenia dla mało konkurencyjnych podmiotów gospodarczych (0,038) (D),
• migracje na pobyt stały − zameldowania osób z zagranicy ogółem (osoby)
(0,017) (S).
Przyjęto, że wewnętrznym głównym kryterium będą uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie wielkopolskim i że kryteria podrzędne (słabe
i mocne strony) będą obejmowały uwarunkowania: przyrodnicze, demograficzno-społeczne, infrastrukturalne i gospodarcze. Kryteria podrzędne mają charakter ogólny, w
związku z czym potrzebne jest ich uszczegółowienie przez cechy proste. Zatem w ramach każdego z kryteriów określono zbiór cech prostych (mocnych i słabych stron):
– kryterium przyrodnicze (0,099):
• emisja zanieczyszczeń gazowych na 1 km2 (t/r) (0,007) (D),
• odpady wytworzone (t/km2) (0,007) (D),
• obszary prawnie chronione w % ogólnej powierzchni obszaru jednostki
administracyjnej (0,016) (S),
• wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (zł/km2) (0,054) (S),
• stopień zalesienia (%) (0,015) (S),
– kryterium demograficzno-społeczne (0,116):
• zgony na 1000 ludności (0,013) (D),
• ludność w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności (0,013) (D),
• stopa bezrobocia (%) (0,090) (D),
1

Na każdym poziomie hierarchii w obu schematach dokonano porównań parami ważności elementów decyzyjnych i obliczono ich wagi ważności – priorytety globalne. Obliczenia wykonano za
pomocą programu Expert Choice.
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kryterium infrastrukturalne (0,263):
• odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (%) (0,042) (S),
• odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (%) (0,048) (S),
• odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej (%) (0,025) (S),
• udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w
ciągu roku (%) (0,012) (S),
• udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków miejskich i
wiejskich w % ogółu ludności (0,015) (S),
• stan dróg gminnych i powiatowych (0,082) (S),
• mieszkania oddane do użytku (0,039) (S),
– kryterium gospodarcze (0,522):
• wydajność przemysłu – produkcja sprzedana w mln zł na 1 pełnozatrudnionego (0,095) (S),
• liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na
100 osób w wieku produkcyjnym (0,109) (S),
• atrakcyjność inwestycyjna – nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw (mln zł)
(0,050) (S),
• produktywność rolnictwa – produkcja towarowa na 1 zatrudnionego (zł)
(0,027) (S),
• wydatki inwestycyjne gmin na 1 mieszkańca (zł) (0,077) (S),
• samodzielność finansowa gmin – dochody własne gmin w dochodach ogółem (%) (0,164) (S).
Następnie zebrano dane dotyczące zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego – cechy proste jakościowe i ilościowe −
oraz poddano je normalizacji (etap 3).
Znormalizowane wartości cech prostych oraz ich wagi ważności posłużyły do
obliczenia współrzędnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych powiatów
ze względu na możliwości ich rozwoju (etap 4, tab. 2). Położenie powiatów w
kwadrantach układu współrzędnych przedstawia rys. 2.
Dwie osie główne dzielą płaszczyznę diagramu na ćwiartki, którym odpowiadają cztery strategie rozwoju [Obłój 1999]: agresywna, konserwatywna, konkurencyjna, defensywna (rys. 2). Strategia agresywna (maxi-maxi) tworzona jest dla
powiatów, w których przeważają ich mocne strony oraz szanse tkwiące w ich otoczeniu. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju. Taką strategię prowadzi przede wszystkim powiat poznański, ale także w pewnym stopniu
gnieźnieński i szamotulski. Strategia konserwatywna (maxi-mini) bazuje na dużym
potencjale wewnętrznym, ale też musi próbować przezwyciężyć zagrożenia płynące z zewnątrz. Jest to strategia, którą realizują powiaty: nowotomyski, wolsztyński,
pilski, międzychodzki. Strategia konkurencyjna (mini-maxi) tworzona jest dla powiatów, które mają przewagę słabych stron nad mocnymi, ale sprzyja im układ
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Tabela 2. Współrzędne zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju powiatów
województwa wielkopolskiego
Lp.
(i)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×

Powiaty

Średnie ważone
zewnętrzne
(SZi)

chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
kępiński
kolski
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski
wartość odniesienia (benchmarking value)

0,310
0,470
0,554
0,305
0,415
0,420
0,417
0,455
0,403
0,499
0,390
0,346
0,352
0,285
0,351
0,467
0,405
0,361
0,324
0,326
0,753
0,355
0,285
0,489
0,349
0,337
0,299
0,342
0,325
0,375
0,421
0,393
(IZ)

Współrzędne
zewnętrzne
(WZi)
–0,083a)
0,077
0,161
–0,088
0,022
0,027
0,024
0,062
0,010
0,106
–0,003
–0,047
–0,042
–0,108
–0,042
0,074
0,012
–0,032
–0,069
–0,067
0,360
–0,038
–0,108
0,096
–0,044
–0,056
–0,094
–0,051
–0,068
–0,018
0,028
×

Średnie
Współrzędne
ważone
wewnętrzne
wewnętrzne
(WWi)
(SWi)
0,595
0,018
0,529
–0,048
0,614
0,037
0,614
0,037
0,597
0,020
0,544
–0,033
0,444
–0,133
0,614
0,037
0,503
–0,073
0,481
–0,096
0,595
0,019
0,572
–0,004
0,581
0,005
0,592
0,015
0,657
0,080
0,599
0,022
0,584
0,007
0,565
–0,012
0,659
0,083
0,495
–0,082
0,806
0,229
0,579
0,002
0,483
–0,093
0,660
0,083
0,587
0,010
0,581
0,004
0,506
–0,070
0,538
–0,038
0,654
0,077
0,540
–0,036
0,510
–0,067
0,577
×
(IW)

a)

Sposób obliczania współrzędnej zewnętrznej dla powiatu chodzieskiego: WZ1 = SZ1 – IZ =
= 0,310–0,393 = –0,083.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych [Bank… 2006].

warunków zewnętrznych. Najwyraźniej strategię taką realizuje powiat koniński.
Strategia defensywna (mini-mini) tworzona jest w odniesieniu do powiatów mających mniej szans rozwojowych od powiatów realizujących wcześniejsze typy strategii. Powiaty te istnieją w mało przychylnym otoczeniu, a ich potencjał rozwojo-
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SZANSE

0,40

WZ
poznański

Strategia konkurencyjna

Strategia agresywna

0,30

0,20

zewnętrzne czynnk

gnieźnieński

koniński

0,10

czarnkowsko-trzcianecki

swz

szamotulski

obornicki
kępiński

Strategia
mix
grodziski

złotowski
kaliski

jarociński

kolski

ostrowski
0,00
kościański
-s
sww 0,15
ww
-0,20
-0,15
-0,10
- 0,05
0,00
0,10
0,05
wrzesiński
ostrzeszowski
SŁABE STRONY
rawicki
średzki leszczyńsk i
nowotomyski
wągrowiecki
krotoszyński
krotoszyński
wolsztyński
śremski śremski
pleszewski
pilski
chodzieski
turecki
gostyński
-0,10
-swz
słupecki
międzychodzki

0,20

0,25

MOCNE STRONY

Strategia konserwatywna

Strategia defensywna
ZAGROŻENIA

WW

-0,20
wewnętrzne czynnki

sww – odchylenie standardowe z wartości współrzędnych dla uwarunkowań wewnętrznych,
swz – odchylenie standardowe z wartości współrzędnych dla uwarunkowań zewnętrznych.
Rys. 2. Typy strategii rozwojowych dla powiatów województwa wielkopolskiego
Źródło: opracowanie własne.

wy jest ograniczony. Strategia ta polega głównie na zapewnieniu powiatom co najmniej
takiej pozycji w województwie, jaka jest obecnie, i zminimalizowaniu zagrożeń oraz występujących wewnątrz obszaru słabości. Ten typ strategii dotyczy obszarów problemowych, zwłaszcza takich powiatów, jak turecki, słupecki. Dla pozostałych powiatów, które
nie mają wyraźnych mocnych i słabych stron, tworzy się strategię mix − tzw. mieszaną.

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz można stwierdzić, że:
1. Przedstawione podejście do analizy SWOT z wykorzystaniem metody analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) jest kompleksową procedurą, która może

Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego...

121

być użyteczna w programowaniu rozwoju jednostek administracyjnych, przy ocenie ich słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń istniejących w ich otoczeniu
oraz wyodrębnianiu typów strategii rozwojowych.
2. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły przydatność metody Saaty’ego do przeprowadzenia analizy SWOT powiatów województwa wielkopolskiego. W wyniku jej zastosowania dla każdego powiatu określono stopień intensywności mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Proponowane podejście ma przewagę
nad analizą klasyczną, analizą SWOT (opisową) ze względu na możliwość kwantyfikowania ważności czynników SWOT, a więc elementów o charakterze zarówno
jakościowym, jak i ilościowym, oraz ze względu na możliwość wyznaczenia współrzędnych położenia jednostek administracyjnych w kwadrantach układu współrzędnych, którym odpowiadają cztery typy strategii rozwojowych jednostek administracyjnych: agresywna, konserwatywna, defensywna i konkurencyjna.
3. Powiaty województwa wielkopolskiego realizują różne strategie rozwojowe.
Wyraźną strategię agresywną buduje powiat poznański, który znajduje się w
znacznym oddziaływaniu aglomeracji Poznania. Strategia konserwatywna jest charakterystyczna dla powiatów (np. wolsztyńskiego, międzychodzkiego) o predyspozycjach do rozwoju różnych funkcji, takich jak: rolnictwo, turystyka i rekreacja,
strategia defensywna – dla powiatów, które można zaliczyć do obszarów problemowych (np. słupecki, turecki), strategia konkurencyjna – dla powiatów mających
przewagę słabych stron nad mocnymi, ale o sprzyjającym im układzie warunków
zewnętrznych (np. koniński). Znaczna część powiatów buduje strategie mieszane.
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THE APPLICATION OF THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
IN SWOT ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE DISTRICTS
Summary
In this paper, we present a quantified SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) with the use of Saaty’s method of analytic hierarchy process (the AHP). This method is
useful in development planning. Its essence, concepts and rules of implementation have been presented in details. This approach is a complex procedure, which appears to be useful in making decisions concerning development of administrative districts. The AHP method has been used for the first
time to work out SWOT analysis of administrative districts. This problem was illustrated with the use
of SWOT analysis of administrative districts in province of Wielkopolska.

PRACE
Nr 47

NAUKOWE

UNIWERSYTETU

EKONOMICZNEGO

WE

WROCŁAWIU
2009

TAKSONOMIA 16
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Tomasz Ząbkowski, Wiesław Szczesny
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

KLASYFIKACJA RYZYKA NIEWYPŁACALNOŚCI
KLIENTÓW W TELEKOMUNIKACJI
1. Cel badań
Celem prezentowanych badań było zastosowanie drzew klasyfikacyjnych, pojedynczych i zagregowanych przez technikę boosting, do klasyfikacji ryzyka niewypłacalności klienta firmy telekomunikacyjnej. Niniejsze opracowanie ma za
zadanie także stwierdzenie zasadności budowy modeli klasyfikacyjnych w zdefiniowanych podzbiorach celem poprawy trafności. W niniejszych analizach do tego
celu została wykorzystana informacja o statusie zawodowym klientów, gdzie na
podstawie wydzielonych grup została przeprowadzona klasyfikacja mająca na celu
stwierdzenie przynależności do danej klasy, związanej z wystąpieniem lub niewystąpieniem ryzyka niewypłacalności. Decyzja o podziale klientów według wcześniej zdefiniowanych grup zawodowych była następstwem przeprowadzenia wstępnej analizy, której wyniki wykazały istotną różnicę w poziomie ryzyka niewypłacalności wśród analizowanych grup zawodowych.

2. Ryzyko niewypłacalności
Terminy „ryzyko niewypłacalności” oraz „ryzyko kredytowe” pojawiają się
zamiennie, zwykle w kontekście związanym z działalnością bankową, i wskazują
przede wszystkim na niebezpieczeństwo niewypłacalności kredytobiorcy bądź
ryzyko bankructwa [Altman 1994; Janc, Kraska 2001; Saunders 1999; Witkowska
2006]. Jednakże określenie to nie jest zarezerwowane wyłącznie do opisu charakterystyki sektora bankowego, gdyż ryzyko kredytowe istnieje wszędzie tam, gdzie
odbiorcy dóbr bądź usług otrzymują towary, a moment płatności za nie zostaje
odroczony w czasie. Z tego typu sytuacją spotykają się m.in. firmy telekomunikacyjne – użytkownicy systemu abonamentowego korzystają z usług, po czym dopiero po zamknięciu okresu rozliczeniowego otrzymują fakturę. W prezentowanych
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rozważaniach ryzyko niewypłacalności zostało zdefiniowane w ten sposób, że zobowiązania niespłacone przez klienta w ciągu 90 dni po wystawieniu faktury były
klasyfikowane jako zagrożone. Tym samym na koncie klienta pojawiał się znacznik sugerujący wszczęcie procesu windykacyjno-komorniczego.
Rynek telekomunikacyjny boryka się z problemami ryzyka kredytowego oraz
niewypłacalności dopiero od kilkudziesięciu lat, przy czym operator telekomunikacyjny ma znacznie mniej informacji o swoich klientach niż np. banki, co powoduje,
że szacowanie ryzyka kredytowego staje się problemem niełatwym, obarczonym
dodatkowo wyjątkową dynamiką badanego rynku. W literaturze pewne prace ukazują zastosowania metod klasyfikacyjnych w wypadku problemów rynku telekomunikacyjnego, takich jak przeciwdziałanie nadużyciom [Estevez i in. 2006] oraz szacowanie ryzyka niewypłacalności [Canalli 2001; Daskalaki i in. 2003; Ezawa i in.
1996]. Prace te akcentują specyfikę rynku telekomunikacyjnego oraz dynamikę,
która często jest problemem we wdrażaniu rozwiązań z obszaru ryzyka kredytowego.
W obliczu skali zjawiska związanego z dużą liczbą niesolidnych klientów oraz
wobec dużej liczby klientów obsługiwanych przez operatorów podstawą do oceny
ryzyka nie mogą być stosowane metody traktujące każdy przypadek indywidualnie.
Obecnie do modelowania tego typu problemów wykorzystuje się metody pozwalające dokonać odwzorowania bardzo złożonych funkcji, przy czym istotnym elementem jest także ich łatwość zastosowania i prostota interpretacji wyników.
Z punktu widzenia potrzeb firmy telekomunikacyjnej wymagania stawiane metodom wspomagającym ocenę ryzyka niewypłacalności to głównie: (a) sprawne
przetwarzanie informacji wejściowych będących podstawą oceny oraz (b) możliwość łatwej interpretacji wyniku oraz ustalenia jednoznacznej decyzji dotyczącej
przynależności do danej klasy. Do grona takich technik można zaliczyć m.in.
drzewa klasyfikacyjne, będące techniką polegającą na stopniowym podziale wielowymiarowej przestrzeni cech na rozłączne obszary aż do uzyskania maksymalnej
ich homogeniczności ze względu na wartość zmiennej objaśnianej. Decyzja o zastosowaniu drzew klasyfikacyjnych do rozwiązania problemu niewypłacalności
klientów była podyktowana przede wszystkim potrzebą uzyskania wyników (reguł)
łatwo interpretowalnych, które można łatwo zastosować w praktyce gospodarczej.
Ponadto praca ta ma za zadanie stwierdzić zasadność stosowania modeli klasyfikacyjnych nie dla danych całościowych, lecz w wyodrębnionych podgrupach. Tego
typu podejście do segmentacji badanej populacji przed przystąpieniem do budowy
modelu zostało m.in. ukazane w pracach [Jiang, Tuzhilin 2006], w zagadnieniu
klasyfikacji zachowań konsumentów [Roar i in. 2003], w problemach klasyfikacji i
optymalizacji procesu należności w firmie telekomunikacyjnej [Moore 1989] do
modelowania decyzji zakupowych.
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3. Zastosowane techniki klasyfikacji
Przedstawiony problem oceny ryzyka niewypłacalności użytkownika telekomunikacyjnego sprowadzał się do rozwiązania problemu klasyfikacyjnego, związanego z przypisaniem obiektom przynależności do danej klasy (grupy). W związku z tym, że znane są wartości klas, z których pochodzą obiekty, rozważany był
przypadek tzw. uczenia z nauczycielem, zwany inaczej klasyfikacją wzorcową.
Do tworzenia modeli klasyfikacyjnych wykorzystano drzewa klasyfikacyjne
(decyzyjne), będące techniką polegającą na stopniowym podziale wielowymiarowej przestrzeni cech na rozłączne obszary aż do uzyskania maksymalnej ich homogeniczności ze względu na wartość zmiennej objaśnianej. Drzewa klasyfikacyjne (decyzyjne) pojawiły się w literaturze w kontekście badań socjologicznych w
związku z publikacją w 1963 r. opracowania J.N. Morgana i J.A. Sonquista w czasopiśmie „Journal of the American Statistical Association” [Koronacki, Ćwik
2005]. Oparte na nich algorytmy są na obecny moment najlepiej znane oraz najczęściej wykorzystywane. Struktura drzew decyzyjnych pozwala na konstrukcje najogólniejszych reguł, umożliwiając przy tym niezwykle efektywną ich implementację w wielu zastosowaniach. Według definicji drzewa klasyfikacyjnego z pracy
[Koronacki, Ćwik 2005] jest to dowolny spójny graf acykliczny, w którym
(1) krawędzie takiego grafu nazywane są gałęziami, (2) wierzchołki, z których wychodzi co najmniej jedna krawędź, nazywamy węzłami (przy czym węzeł drzewa,
który nie ma żadnych węzłów macierzystych, nazywamy korzeniem), (3) wierzchołki niebędące węzłami nazywane są liśćmi. Drzewo takie ma dodatkową interpretację dla węzłów, gałęzi i liści, gdzie węzły odpowiadają testom dokonanym na
wartościach atrybutów przykładów, gałęzie – możliwym wynikom tych testów,
natomiast liście odpowiadają etykietom klas danego problemu decyzyjnego.
Budowa drzewa jest procesem wieloetapowym, podczas którego analizuje się
wszystkie zmienne niezależne i wybiera jedną, która daje najlepszy podział węzła
skutkujący wydzieleniem najbardziej homogenicznych grup. Głównym kryterium
podziału przestrzeni cech jest funkcja (która jest maksymalizowana), dzięki której
możliwa jest ocena jakości podziału. Zwykle różnorodność klas w węźle mierzy się
za pomocą miar, takich jak:
(1) proporcja błędnych klasyfikacji P m (T ) = 1 − pˆ i ,
(1)
n

(2) indeks Giniego G m (T ) = 1 − ∑ pˆ i2 ,

(2)

i =1

n

(3) entropia Em (T ) = −∑ pˆ i log pˆ i ,

(3)

i =1

gdzie m jest węzłem drzewa T, zawierającym obserwacje z n klas, a pˆ i oznacza
proporcję obserwacji z klasy i w węźle m. Stosowane podczas budowy drzew algorytmy podziału dotyczą przede wszystkim sposobu wyboru podziału dla węzła,
zasad podejmowania decyzji o utworzeniu liścia lub węzła oraz technik uwzględ-
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niania zaburzeń w przypadkach uczących. W niniejszym opracowaniu wykorzystywany był algorytm CART (Classification and Regression Tree), będący metodą
wyczerpującego poszukiwania podziałów jednowymiarowych.
Drugą techniką wykorzystaną w niniejszym opracowaniu jest tzw. wzmacnianie (boosting). Uznaje się, że boosting jest ogólną metodą, u podstaw której leży
idea poprawy dokładności działania dowolnego algorytmu uczącego. Polega na
wykorzystywaniu sekwencji prostych modeli, przy czym każdy kolejny model
przykłada większą wagę do obserwacji źle zaklasyfikowanych przez poprzednie
modele. W pracy tej został wykorzystany podstawowy algorytm boostingu noszący
nazwę AdaBoost. Przy założeniu, że:
(I) dysponujemy zbiorem uczącym U o m elementach pochodzących z K
klas; zbiór U = {( xi , yi ), i = 1, 2, …, m} i yi ∈ Y = {1, 2, …, K } , gdzie xi – i-ta obserwacja, a yi – klasa i-tej obserwacji;
(II) dany algorytm uczący jest funkcją tworzącą klasyfikator na podstawie
podzbiorów zbioru U, z uwzględnieniem wcześniej nadanych wag;
(III) stała L oznacza maksymalną liczbę iteracji,
algorytm ten ma następujące etapy: (1) inicjalizacja wag dla każdej obserwacji o
wartości 1/ m , a następnie iteracyjnie (2) normalizacja wag, (3) wyznaczenie klasyfikatora, (4) wyznaczenie błędu klasyfikatora, (5) wyznaczenie nowych wag z
uwzględnieniem błędu.
Proces iteracji kończy się, gdy błąd klasyfikatora przekroczy wartość 0,5 lub gdy
numer iteracji równy jest stałej L. Ostateczny klasyfikator wyznaczany jest na podstawie
głosowania większościowego. Opisana powyżej procedura wzmacniania została oparta
w niniejszym opracowaniu na drzewach decyzyjnych, z uwzględnieniem założenia, że
liczba drzew przy douczaniu jest adekwatna do liczby danych i złożoności problemu.
Efektywność badanego problemu klasyfikacji została oceniona za pomocą
dwóch miar. Pierwsza miara opisuje procent poprawnych klasyfikacji (PPK) na
podstawie zbudowanego modelu i tym samych decyduje o jakości klasyfikacji.
Miara ta ma następującą postać:
PPK =

n00 + n11
× 100 ,
n

(4)

gdzie n – liczba obserwacji, n00 – liczba obserwacji, dla których ŷ i= yi = 0, n11 –
liczba obserwacji, dla których ŷi = yi = 1 oraz ŷi, yi to odpowiednio wartości uzyskane oraz wartości obserwowane zmiennej zależnej, dla i = (1, 2).
Zwykle oprócz miary (4) do stwierdzenia skuteczności modelu wykorzystuje
się miarę (5) opisującą udział poprawnie rozpoznanych przypadków (UPK) w poszczególnych percentylach posortowanych względem malejącego prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia:
n
UPK pct = 11 × 100 ,
(5)
n
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gdzie n – liczba obserwacji, n11 – liczba obserwacji, dla których ŷi = yi = 1 oraz ŷi, yi to odpowiednio wartości uzyskane oraz wartości obserwowane zmiennej zależnej, dla i = (1, 2).
Popularność tej miary jest uzasadniona względami biznesowymi. W przypadku, kiedy model ma być stosowany na części populacji, istotną miarą mówiącą o jakości modelu jest trafność w zależności od wielkości bazy, do której możemy dotrzeć. Często nie ma
możliwości, np. z powodu kosztów, dotarcia do całej populacji w celu ograniczenia ryzyka związanego z niesolidnymi użytkownikami, którzy nie uiszczają należności za dostarczone usługi. W związku z tym, że modele klasyfikacyjne grupują przypadki w zależności od prawdopodobieństwa przynależności do danej klasy, informacja ta może
posłużyć do uporządkowania tychże przypadków według malejącego ryzyka zajścia
przewidywanego zdarzenia i tym samym wyliczenia miary (5).

4. Dane empiryczne
Dane wykorzystane do budowy modeli klasyfikacyjnych stanowiły losową próbkę 20 tys. klientów operatora telekomunikacyjnego, przy czym w ramach tej zbiorowości zostało wydzielonych pięć równolicznych grup według zmiennej określającej
status zawodowy. Grupy obejmowały następujący podział: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne pracujące, uczący się (uczeń, student), emeryci/renciści, osoby prowadzące działalność rolniczą. Definiując analizowaną zbiorowość jako zbiorowość C, zawierającą N obiektów (klientów), każdy
obiekt Ci możemy opisać przez zbiór atrybutów X = {x1, x2, ..., xn} obejmujących m.in.
cechy demograficzne, zmienne transakcyjne (płatności, charakterystyki wykonywanych połączeń) oraz różnego typu agregaty (sumy, średnie) będące pochodną zmiennych transakcyjnych. Dodatkowo każdy obiekt podlegający klasyfikacji reprezentowany był przez zmienną klasyfikującą y, określającą przynależność obiektu do jednej
z dwóch rozważanych grup. Zmienna ta jest postaci zero-jedynkowej i przyjmuje
wartość 1, jeśli nastąpił brak płatności za usługi telekomunikacyjne dostarczone
przez operatora, oraz 0 w przypadku przeciwnym. Tabela 1 prezentuje wyniki przeprowadzonej wstępnej analizy, wskazującej na istnienie istotnych różnic w poziomie
ryzyka niewypłacalności wśród analizowanych grup zawodowych.
Tabela 1. Charakterystyka danych według wydzielonych grup zawodowych
Status zawodowy
Os. fiz. prowadząca działalność
Os. fiz. pracująca
Emeryt/rencista
Uczący się
Działalność rolnicza
Ogółem
Źródło: obliczenia własne.

Klasyfikacja płatności
zagrożona
normalna
661
3 339
393
3 607
323
3 677
618
3 382
299
3 701
2294
20 000

Udział procentowy
należności zagrożonych
16,5
9,8
8,1
15,5
7,5
11,5

Tomasz Ząbkowski, Wiesław Szczesny

128

Łączna liczba dostępnych zmiennych niezależnych wynosiła 43. W celu
uproszczenia eksperymentu praktycznego zdecydowano się na zastosowanie procedury eliminacji cech na podstawie analizy macierzy współczynników korelacji
pomiędzy zmiennymi diagnostycznymi a zmienną grupującą. W związku z tym w
puli dostępnych zmiennych pozostały te, które wykazały statystycznie istotną korelację na poziomie istotności 0,05. Ponadto jeśli współczynnik korelacji między
dwiema cechami diagnostycznymi był większy niż 0,7, w dalszych badaniach
uwzględniano tę, dla której współczynnik korelacji ze zmienną decyzyjną był
większy. Tym sposobem potencjalny zbiór zmiennych został ograniczony do 9
cech, które były wykorzystane do badań. Zmienne te to: y – zmienna grupująca
(1 – płatność zagrożona, 0 – płatność normalna), oraz zmienne x1-x9, które opisywały użytkowników na podstawie dotychczas zaobserwowanych charakterystyk,
dotyczących m.in. płatności, regulowania należności w terminie, liczby usług telekomunikacyjnych i częstości korzystania z nich, długości trwania relacji oraz demografii (wiek, miejsce zamieszkania według GUS).

5. Eksperyment
Podczas eksperymentu dokonano budowy modeli klasyfikacyjnych na podstawie całego zbioru dostępnych danych (20 tys.) oraz w wyodrębnionych pięciu podgrupach (każda o liczności 4 tys.) względem kryterium zawodowego, opisanego we
wcześniejszych punktach pracy oraz w tab. 1. We wszystkich przypadkach dostępny zbiór danych został w sposób losowy podzielony na dwie części w następujących proporcjach: 60% obserwacji trafiło do zbioru uczącego, a 40% do zbioru
testowego – służącego do przeprowadzenia ostatecznej oceny zbudowanych modeli. Prezentowane wyniki dotyczą wskazań osiągniętych na zbiorze testowym. Eksperyment został zapoczątkowany przez zbudowanie modeli drzew klasyfikacyjnych z dostępnymi zmiennymi {x1, …, x9} dla danych całościowych oraz we
wszystkich wyodrębnionych podgrupach. Przyjęto następującą symbolikę dla
utworzonych modeli: T – model drzewa klasyfikacyjnego opracowanego na danych
całościowych, {T1, ..., T5} – modele drzew klasyfikacyjnych opracowane na danych według wydzielonych grup zawodowych, T1-5 – suma modeli {T1, ..., T5}.
Zestawienie wyników klasyfikacji modeli zawierają tab. 2 oraz 3.
Tabela 2. Macierz klasyfikacji dla modelu T dla danych całościowych
Klasyfikacja
obserwowana
Źródło: obliczenia własne.

1
0

1
359
116

Klasyfikacja uzyskana
0
PPK
586
38,0%
6939
98,3%

PPK razem
91,2%
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Klasyfikacja obserwowana

Tabela 3. Macierz klasyfikacji dla modeli dla danych pogrupowanych
Modele
Os. fiz. prowadząca
działalność
(model T1)
Os. fiz. pracująca
(model T2)
Emeryt/rencista
(model T3)
Uczący się
(model T4)
Działalność rolnicza
(model T5)
Razem
(T1-5=T1+T2+T3+T4+T5)

1
0

1
137
34

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

75
14
58
21
166
51
53
10
489
130

Klasyfikacja uzyskana
0
PPK
137
50,0%
1292
97,4%
91
1420
70
1451
103
1280
55
1482
456
6925

PPK razem
89,3%

45,2%
99,0%
45,3%
98,6%
61,7%
96,2%
49,1%
99,3%
51,7%
98,2%

93,4%
94,3%
90,4%
95,9%
92,7%

Źródło: obliczenia własne.

Zwraca uwagę fakt, że przy porównaniu uzyskanych wyników dla modeli opartych
na danych całościowych T oraz pogrupowanych T1-5 w przypadku miary PPK modele te
wykazują podobną skuteczność klasyfikacji, odpowiednio 91,2% oraz 92,7%. Jednakże
modele oparte na danych pogrupowanych wykazują znacznie lepszą trafność przypadków ze statusem 1, czyli tych zagrożonych niewypłacalnością, 38% wobec 51,7%.
Biorąc pod uwagę miarę UPK, czyli badanie trafności opracowanych modeli w
poszczególnych percentylach, przekonujemy się, że modele na danych pogrupowanych znacznie trafniej wskazują przypadki, z którymi jest związane ryzyko niewypłacalności. Interpretując wyniki porównania modeli przedstawione na rys. 1,
można zauważyć, że dysponując nakładami pozwalającymi na monitoring 10%
populacji użytkowników i posługując się modelami uzyskanymi w podgrupach,
osiągniemy trafność na poziomie 70%. W przypadku modelu na podstawie danych
ogólnych osiągnięto poziom klasyfikacji 60%.
100%

m odel ogón
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m o d e l e w g g ru p

m o d e l e wg g ru p
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w yb ó r l o s o wy

trafność

trafność

80%
60%
40%

wy b ó r l o s o wy

60%
40%
20%

20%

0%

0%
1

5

10

15 20 30
percentyle

50

75

1

5

10

15

20

30

50

75

percentyle

Rys. 1. Trafność modeli a) (T wobec T1-5) oraz b) po boostingu według UPK w percentylach
Źródło: obliczenia własne.
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Kolejny etap eksperymentu dotyczył opracowania modeli drzew klasyfikacyjnych z uwzględnieniem techniki boostingu, czyli wzmacniania. Biorąc pod uwagę
liczność zbioru oraz złożoność problemu, ustalono liczbę 150 pojedynczych klasyfikatorów przy douczaniu. Otrzymane wyniki (tab. 4) wykazały, że zarówno dla
modelu opartego na danych całościowych T, jak i dla modeli pogrupowanych T1-5
udało się poprawić trafność klasyfikacji.
Tabela 4. Porównanie klasyfikacji przed zastosowaniem i po zastosowaniu boostingu

Pogrupowane

Model na podstawie danych
całościowych T
Os. fiz. prowadząca działalność T1
Os. fiz. pracująca T2
Emeryt/ rencista T3
Uczący się T4
Działalność rolnicza T5
Razem

PPK
91,2%
89,3%
93,4%
94,3%
90,4%
95,9%
92,7%

PPK po boostingu
92,8%
91,2%
94,0%
94,3%
91,6%
96,8%
92,9%

Źródło: obliczenia własne.

Jednocześnie, śledząc trafność modeli po zastosowaniu boostingu, tym razem na
podstawie miary (5), można zauważyć, że trafność modelu opracowanego na podstawie
danych ogólnych zbliżyła się do tych osiągniętych w grupach. Mimo wszystko model
będący zestawieniem modeli opracowanych w podzbiorach wykazuje większą trafność.

6. Podsumowanie
Otrzymane w wyniku eksperymentu rezultaty pozwalają na sformułowanie następujących wniosków. Drzewa decyzyjne oraz drzewa ze wzmacnianiem w zastosowaniu do klasyfikacji ryzyka niewypłacalności wydają się skutecznym narzędziem, które
w istotny sposób pozwala na skuteczniejsze zabezpieczenie przychodów.
Zaproponowane podejście potwierdza zasadność podziału zbiorowości według określonych kryteriów w celu budowy modeli klasyfikacyjnych w podzbiorach. Analiza wykazała, że budując modele dla określonych grup, w przeciwieństwie do jednego modelu
ogólnego, możemy trafniej klasyfikować zjawisko powstawania należności zagrożonych.
Porównując modele drzew decyzyjnych z modelami otrzymanymi poprzez
boosting, można uzyskać bardziej skuteczne i jednocześnie stabilne modele. Przy
czym w przypadku modelu ogólnego, boosting znacznie poprawia trafność poprawnych wskazań modelu. Wobec tego celem poprawy klasyfikacji należy rozważyć
wzmacnianie modeli lub budować modele na podstawie danych w podzbiorach.
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CUSTOMER INSOLVENCY CLASSIFICATION
IN THE TELECOMMUNICATION MARKET
Summary
The article presents an application of classification methods (decision trees and decision trees
with boosting) for customer insolvency problem on the example of the telecommunication market.
Based on characteristics of the customers, models to estimate their credit risk were proposed. Five
groups of the customers were proposed based on employment status. The results confirm the usefulness and high performance of the methods proposed. The approach to analyze customers in groups
can be considered as a good method for more effective revenue assurance.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
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ZAGREGOWANE I HYBRYDOWE MODELE
DYSKRYMINACYJNE. PRÓBA PORÓWNANIA
WYBRANYCH ALGORYTMÓW
1. Wstęp
Drzewo klasyfikacyjne jest graficzną prezentacją metody rekurencyjnego podziału p-wymiarowej przestrzeni cech na podzbiory rozłączne jednorodne z punktu
widzenia wyróżnionej cechy y. W prowadzonych rozważaniach y jest zmienną
nominalną reprezentującą klasy, do których należą obiekty zbioru uczącego, mamy
zatem do czynienia z nieparametryczną analizą dyskryminacji (czyli z modelami
dyskryminacyjnymi). Podstawową wadą drzew klasyfikacyjnych jest brak stabilności. Oznacza to, że mała zmiana wartości cech obiektów w zbiorze uczącym może
prowadzić do powstania zupełnie innego modelu, co z kolei może wpływać na
trafność prognostyczną uzyskanego modelu w przypadku analizy zbioru rozpoznawanego. Poprawę stabilności oraz dokładności predykcji można uzyskać, stosując modele złożone – zagregowane lub hybrydowe (por. np. [Stefanowski 2001]).
Model zagregowany to zbiór pojedynczych klasyfikatorów, których odpowiedzi
są zagregowane do jednej odpowiedzi całego systemu, przy czym klasyfikatory składowe mogą być homogeniczne lub różnorodne. Model hybrydowy natomiast integruje w fazie uczenia przynajmniej dwa różne modele. Motywacja budowy takich
modeli opiera się na twierdzeniu NFL (No Free Lunch) [Wolpert, Macready 1997], z
którego wynika, że dla każdego algorytmu uczącego istnieje pewna klasa problemów, dla których jest skuteczny. W odniesieniu do pozostałych problemów algorytm
może być mniej skuteczny od innych algorytmów (por. [Stefanowski 2001]).
Celem pracy jest próba porównania i oceny przydatności w zastosowaniach
praktycznych zagregowanych modeli drzew klasyfikacyjnych: Bagging [Breiman
1996], Boosting [Freund, Schapire 1997], Random Forests [Breiman 2001], oraz
wybranych modeli hybrydowych: CRUISE [Kim, Loh 2003], LOTUS [Chan, Loh
2004], PLUS [Lim 2000], k-NN Tree [Buttrey, Karo 2002].
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2. Modele złożone
Agregacja modeli, najogólniej ujmując, polega na wyodrębnieniu ze zbioru uczącego V prób uczących, na podstawie których budowane są modele drzew D1(x), …,
Dv(x) łączone w kolejnym kroku w jeden model zagregowany D*(x). Określenie wartości zmiennej zależnej y odbywa się najczęściej na podstawie zasady majoryzacji:

⎧V
⎫
Dˆ * (x) = arg max ⎨∑ I ( Dˆ v (x) = y ) ⎬ .
y
⎩ v =1
⎭

(1)

Metody agregacji mogą być oparte na losowaniu ze zbioru uczącego kolejnych
prób uczących (bagging i boosting) lub na losowym wyborze zmiennych do każdego z V modeli składowych (Random Forests).
W metodzie bagging (Bootstrap Aggregation) dokonywane jest losowanie
ze zwracaniem obiektów ze zbioru uczącego do N-elementowych prób uczących
1
U1,…, Uv, przy czym waga każdego obiektu jest jednakowa i równa: wi = . Na
N
podstawie każdej próby uczącej budowane jest drzewo klasyfikacyjne i zapamiętywana jest dla każdego obiektu ustalona przez model wartość zmiennej zależnej yˆ n . Wyniki uzyskane na podstawie V prób uczących są następnie agregowane w jeden model,
a obiekt przydzielany jest do klasy najczęściej wskazywanej przez modele składowe.
W metodzie boosting również losuje się ze zwracaniem obiekty ze zbioru
uczącego do N-elementowych prób uczących, przy czym wagi obiektów ulegają
zmianie. Wagi określają prawdopodobieństwo wyboru obiektu do próby uczącej Uv
i zmieniają się w zależności od wyników klasyfikacji dla poprzedniej próby Uv-1.
Innymi słowy – obiekty źle zaklasyfikowane przez model w kolejnej próbie uczącej dostają wyższą wagę. Wyniki klasyfikacji uzyskane dla V prób uczących są
agregowane z wykorzystaniem ważonego głosowania.
Metoda Random Forests także jest oparta na losowaniu ze zwracaniem obiektów
ze zbioru uczącego, jednak w każdym węźle budowanego drzewa losowane są niezależnie zmienne opisujące obiekty, z których najlepsza jest wybierana do podziału.
Drzewo budowane jest bez przycinania. Dla każdego obiektu zapamiętuje się ustaloną przez model wartość zmiennej zależnej yˆ n , a każdy obiekt przydzielany jest w
końcowym kroku do klasy najczęściej wskazywanej przez V modeli składowych.
Szczegółowy opis metod agregacji modeli klasyfikacyjnych znaleźć można w pracach
Gatnara i Walesiaka [Metody statystycznej… 2004], Gatnara [2008] oraz Misztal [2008].
W wyniku wykorzystania metod bagging i Random Forests uzyskuje się dużą
liczbę niezależnych drzew, a redukcja błędu predykcji następuje przez uśrednianie
błędów predykcji pojedynczych klasyfikatorów. W metodzie boosting tworzona
jest sekwencja pojedynczych drzew, a każde drzewo wyjaśnia zmienność niewyjaśnioną przez wcześniejsze drzewa.
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Modele hybrydowe budowane są, najogólniej biorąc, w dwóch krokach. W
pierwszym kroku wykorzystuje się metodę rekurencyjnego podziału, tworząc drzewo
klasyfikacyjne. Wybór zmiennych do podziału oraz najlepszego podziału może się
odbywać metodą przeszukiwania wszystkich możliwych podziałów lub z wykorzystaniem testów statystycznych, przy czym nie jest konieczne uzyskanie w wyniku
podziału jednorodnych podzbiorów. W drugim kroku w wyodrębnionych podzbiorach stosowany jest kolejny algorytm klasyfikacji – model regresji logistycznej, liniowa funkcja dyskryminacyjna, jeden z algorytmów minimalnoodległościowych itp.
W przypadku algorytmów LOTUS − Logistic Regression Trees with Unbiased
Selection [Chan, Loh 2004] − i PLUS − Polytomous Logistic Regression Trees with
Unbiased Split [Lim 2000] − w podzbiorach wyodrębnionych metodą rekurencyjnego podziału budowane są modele regresji logistycznej jednej lub wielu zmiennych:
P (Y = 1) =

1
1+ e

− (α 0 +α1 X1 +...+α k X k )

.

(2)

Algorytm CRUISE − Classification Rule with Unbiased Interaction Selection
and Estimation [Kim, Loh 2003] − z kolei w każdym węźle uzyskanym za pomocą
podziałów jednowymiarowych próbuje dopasować liniową funkcję dyskryminacyjną dla dwóch najlepszych zmiennych. Dobór tych zmiennych odbywa się z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy wariancji (MANOVA) lub analizy dyskryminacji (LDF). W rezultacie w każdym węźle dostajemy oszacowania parametrów funkcji klasyfikujących dwóch zmiennych:
ui (x) = ai 0 + ai1 X 1 + ai 2 X 2 .

(3)

Porównując parami funkcje klasyfikujące, otrzymuje się równania powierzchni
decyzyjnych (funkcji dyskryminacyjnych) o postaci:
ui (x) − u j (x) = 0 .

(4)

Wykorzystanie w modelu dyskryminacyjnym jedynie dwóch najlepszych zmiennych predykcyjnych pozwala dodatkowo przedstawić graficznie uzyskane podziały.
W algorytmie k-NN Tree [Buttrey, Karo 2002] obiekty ze zbioru testowego
przypisuje się zgodnie z regułami klasyfikacyjnymi do odpowiedniego liścia utworzonego w pierwszym kroku drzewa klasyfikacyjnego, a następnie określa się ich
przynależność do klasy za pomocą reguły k najbliższych sąsiadów, obliczając odległości obiektu od tych obiektów uczących, które znalazły się w danym liściu.
Szczegółowy opis wymienionych algorytmów hybrydowych znajduje się w
pracach Lima [2000], Chana i Loha [2004], Buttreya i Karo [2002] oraz Kima i
Loha [2003]. Komputerowe implementacje wymienionych algorytmów można zaś
znaleźć
na
stronach
internetowych:
www.stat.wisc.edu/~kinyee/lotus;
www.recursive-partitioning.com/plus; www.stat.wisc.edu/~loh/cruise oraz w środowisku R (pakiety: ada, randomForest, ipred, kkNN).
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Ocena działania wspomnianych modeli zagregowanych i hybrydowych została
przez ich autorów dokonana z wykorzystaniem zbiorów danych z UCI Repository
of Machine Learning Datasets [Blake, Keogh, Merz 1988].
W wyniku przeprowadzonych eksperymentów Breiman [1996] wykazał, że błąd
modelu zagregowanego metodą bagging jest niższy od przeciętnego błędu modeli
bazowych. Metoda boosting daje lepsze modele dyskryminacyjne niż bagging (por.
[Gatnar 2008]), ale jest wrażliwa na występowanie szumów w zbiorze uczącym.
Random Forests z kolei pozwala uzyskać dokładność predykcji porównywalną z
metodą boosting, a przy tym działa szybciej niż obie wymienione wcześniej metody
agregacji (por. [Breiman 2001]).
Algorytm CRUISE z podziałami dyskryminacyjnymi daje zwykle mniejszy
błąd klasyfikacji niż pojedyncze drzewo uzyskane w wyniku podziałów jednowymiarowych (por. [Kim, Loh 2003]).
Chan i Loh [2004] pokazali, że algorytm LOTUS poprawia dokładność predykcji o kilkanaście procent w stosunku do modelu regresji logistycznej. Lim
[2000] wykazał zaś, że PLUS daje wyniki porównywalne z modelami zagregowanymi w przypadku zbiorów danych bez brakujących wartości. k-NN Tree pozwala
natomiast w większości przypadków uzyskać wyniki nie gorsze niż algorytmy
minimalnoodległościowe oraz pojedyncze drzewa z podziałami jednowymiarowymi (por. [Buttrey, Karo 2002]).
Porównanie dokładności predykcji wszystkich wymienionych algorytmów
wymaga wyboru do badań tych zbiorów danych, w których występują tylko dwie
klasy (ze względu na algorytm LOTUS) oraz zmienne objaśniające są mierzone na
skali co najmniej porządkowej (ze względu na wybór miary odległości w algorytmie k-NN Tree). Do wstępnych analiz wybrano trzy zbiory z UCI Repository of
Machine Learning Datasets [Blake, Keogh, Merz 1988]: Breast Cancer Wisconsin
(n = 699), Pima Indians Diabetes (n = 768) oraz Sonar, Mines vs. Rocks (n = 208).
Średni błąd klasyfikacji (dla trzech analizowanych zbiorów) przedstawia rys. 1.
Bagging
AdaBoost
Random Forest
LOTUS - reg. log. wielu zm.
LOTUS - reg. log. krokowa
LOTUS - reg. log. jedn. zm.
PLUS - reg. log. wielu zm.
PLUS - reg. log. jedn. zm.
k-NN Tree
CRUISE - p. dyskr. LDF
CRUISE - p. dyskr. MANOVA
k-NN
CRUISE - podz. jednowym.
Drzewo klasyfikacyjne - rpart
0%

5%

10%

15%

20%

średni błąd klasyfikacji

Rys. 1. Średni błąd klasyfikacji badanych algorytmów
Źródło: obliczenia własne.
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Łatwo zauważyć, że zdecydowanie najgorsze wyniki w sensie dokładności predykcji uzyskujemy dla pojedynczego drzewa klasyfikacyjnego wygenerowanego za
pomocą procedury rpart. Pozostałe indywidualne klasyfikatory (k-NN, CRUISE z
podziałami jednowymiarowymi) również nie dają zadowalających wyników.
Najlepiej w przypadku analizowanych trzech zbiorów wypada algorytm
LOTUS z modelami regresji wielu zmiennych w liściach drzewa. Oczywiście wyciąganie wiążących wniosków wymaga dokonania obliczeń dla znacznie większej
liczby zbiorów danych.

3. Przykład zastosowań
Przedstawione modele złożone wykorzystano do wspomagania procesów decyzyjnych w diagnostyce medycznej.
Materiał badawczy stanowi 300 pacjentów po zabiegu wymiany zastawki aortalnej
opisanych zestawem 9 cech przedoperacyjnych: BMI (wskaźnik masy ciała w kg/m2),
płeć, wiek (w latach), EF (frakcja wyrzutowa lewej komory w %), wymiar lewej komory w skurczu i w rozkurczu (w cm), grubość przegrody w skurczu i w rozkurczu (w
cm) oraz wymiar lewego przedsionka (w cm); por. [Misztal, Banach 2008].
Najczęściej występującym powikłaniem po zabiegach kardiologicznych jest
migotanie przedsionków – AF (Atrial Fibrillation), zatem zmienną zależną jest
zmienna binarna określająca przynależność pacjenta do jednej z dwóch klas: 0 –
(bez AF) oraz 1 (z AF).
Grupę 300 pacjentów w sposób losowy podzielono na próbę uczącą (nu = 150)
oraz próbę testową (nt = 150). Modele budowano na podstawie próby uczącej, a ich
zdolność predykcyjną oceniano z wykorzystaniem obiektów z próby testowej.
Uzyskane wyniki przedstawia tab. 1. Jak widać, problem klasyfikacji badanych
pacjentów nie należy do łatwych.
Tabela 1. Odsetek błędnych klasyfikacji w próbie testowej
Klasyfikator
Regresja logistyczna
Drzewo klasyfikacyjne rpart
Drzewo klasyfikacyjne CRUISE
k-NN Tree (NN z odległością Euklidesa)
PLUS − regresja jednej zmiennej
LOTUS − regresja jednej zmiennej
LOTUS − regresja logistyczna krokowa
LOTUS − regresja wielu zmiennych
CRUISE − podziały dyskryminacyjne (MANOVA)
CRUISE − podziały dyskryminacyjne (LDF)
Bagging (100 drzew)
Boosting (100 drzew)
Random Forest (100 drzew)
Źródło: obliczenia własne.

% błędnych klasyfikacji (próba testowa)
ogółem
AF = tak
AF = nie
39,33
56,16
23,38
46,00
49,32
42,86
29,33
16,44
41,56
28,00
19,18
36,36
38,00
56,16
20,78
34,00
42,47
25,97
38,00
56,16
20,78
36,67
57,53
16,88
33,33
28,77
37,66
29,33
27,40
31,17
26,67
27,40
25,97
30,67
36,99
24,68
28,00
30,14
25,97
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Drzewo klasyfikacyjne utworzone za pomocą procedury rpart ma 8 liści i jest łatwe w interpretacji, ale daje zdecydowanie największy błąd klasyfikacji dla zbioru testowego. Zmniejszenie odsetka błędnych klasyfikacji otrzymuje się dla algorytmu CRUISE
z podziałami jednowymiarowymi, ale w tym przypadku drzewo klasyfikacyjne ma aż 28
liści. Dla modeli zagregowanych najmniejszy błąd klasyfikacji daje zaś metoda bagging.
Algorytm LOTUS z modelem regresji logistycznej jednej zmiennej generuje
drzewo przedstawione na rys. 2. Oszacowania parametrów w poszczególnych liściach (por. tab. 2) są najczęściej istotne statystycznie.

Rys. 2. Drzewo regresji logistycznej (LOTUS)
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2. Oszacowania parametrów modeli regresji logistycznej w liściach drzewa
Nr węzła

P(Y = 1)

3

0,40

4

0,65

5

0,54

Zmienna
wyraz wolny
EF
wyraz wolny
x
wyraz wolny
przegroda [r]

Ocena współczynnika
2,411
–0,056
0,619
x
–31,946
24,985

Wartość p
0,0548
0,0237
0,2024
x
0,0338
0,0325

Źródło: obliczenia własne.

Rys. 3. Drzewo klasyfikacyjne – algorytm CRUISE z podziałami dyskryminacyjnymi (LDF)
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Oszacowania parametrów funkcji klasyfikacyjnych – węzeł 4
Grupa

Nazwa zmiennej
Przegroda [rozkurcz]
3518,3
3256,0

BMI
36,249
33,491

AF = nie
AF = tak

Wyraz wolny
–2344,9
–2007,1

Źródło: obliczenia własne.

Drzewo uzyskane z wykorzystaniem algorytmu CRUISE z podziałami dyskryminacyjnymi przedstawia rys. 3. W każdym z węzłów końcowych oszacowano parametry liniowych funkcji klasyfikacyjnych. Przykładowe oszacowania (dla węzła nr 4)
przedstawia tab. 3, a graficzną prezentację podziału dyskryminacyjnego – rys. 4.

Rys. 4. Powierzchnia decyzyjna – węzeł 4
Źródło: opracowanie własne.

W diagnostyce medycznej przydatność modeli złożonych należy oceniać nie
tylko z punktu widzenia błędnych klasyfikacji ogółem, ale również ze względu na
błędy klasyfikacji w grupach. W rozważanym przykładzie bardziej „kosztowne”
jest błędne rozpoznanie pacjenta zagrożonego wystąpieniem AF. Odsetki błędnych
klasyfikacji w analizowanych grupach pacjentów przedstawia rys. 5.
1 - Reg. logist.

45
40
AF=nie (% błędów)

2

3

35

2 - D. klasyf. -rpart
3 - D. klasyf. - CRUIS E

9

4

4 - k-NN Tree
5 - PLUS - reg. jednej zm.

10

30
25

11 13

6

6 - LOTUS - reg. jednej zm.

1

7 - LOTUS - reg. logist.krok.

12
5

20

7

8 - LOTUS - reg. wielu zm.

8

15

9 - CRUIS E - p. dyskr.(MANOVA)
10 - CRUIS E - p. dyskr.(LDF)

10
10

20

30

40

AF=tak (% błędów)

50

60

11 - Bagging
12 - Boosting
13 - Random Forest

Rys. 5. Odsetek błędnych klasyfikacji w próbie testowej w analizowanych grupach pacjentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przedstawionych w tab. 1
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Jak widać, drzewo klasyfikacyjne rpart źle rozpoznaje pacjentów z obu grup; żaden inny algorytm nie daje podobnych wyników. Bardzo wysokie odsetki błędnych klasyfikacji wśród pacjentów zagrożonych migotaniem przedsionków uzyskujemy w odniesieniu do modelu regresji logistycznej oraz drzew regresji logistycznej (PLUS i LOTUS).
Algorytmy te jednak poprawnie klasyfikują pacjentów z grupy bez AF.
Drzewo klasyfikacyjne CRUISE z podziałami jednowymiarowymi oraz algorytm
k-NN Tree wykazują stosunkowo niskie odsetki błędnych klasyfikacji w grupie pacjentów z AF, natomiast źle rozpoznają pacjentów niezagrożonych wystąpieniem AF.
Mniej więcej podobne i stosunkowo niewielkie odsetki błędów w obu grupach
uzyskujemy dla modeli zagregowanych metodą bagging oraz Random Forests.

4. Uwagi końcowe
W większości zadań klasyfikacyjnych lepsze wyniki (w sensie dokładności
predykcji) otrzymujemy dla modeli zagregowanych i hybrydowych niż dla pojedynczych drzew. Jednakże pojedyncze drzewa są intuicyjnie zrozumiałe i łatwo na
ich podstawie zapisać reguły klasyfikacyjne. W modelach hybrydowych należy się
liczyć z możliwością wystąpienia problemów z prostym zapisem reguł decyzyjnych oraz z ich interpretacją (np. podziały dyskryminacyjne w algorytmie
CRUISE). Model zagregowany jest natomiast swego rodzaju czarną skrzynką − nie
ma możliwości zapisu reguł klasyfikacyjnych.
W przypadku takich samych błędów klasyfikacji dla modelu hybrydowego i pojedynczego drzewa przewaga algorytmu hybrydowego zazwyczaj wyraża się w redukcji
wielkości drzewa. Na przykład drzewo klasyfikacyjne CRUISE dla pacjentów z AF ma
28 liści, a drzewo klasyfikacyjne CRUISE z podziałami dyskryminacyjnymi − tylko 7.
W odniesieniu do modeli hybrydowych obserwuje się poprawę dokładności
predykcji dla niejednorodnych zbiorowości − za pomocą podziałów jednowymiarowych dokonuje się podziału zbioru na bardziej jednorodne podzbiory, w których
następnie stosowany jest inny klasyfikator. Dodatkowo do podziałów mogą być
wykorzystane zmienne (np. jakościowe), których nie da się wykorzystać np. w
modelu regresji logistycznej czy algorytmie NN.
Oceniając przydatność różnych algorytmów klasyfikacji, należy pamiętać o
twierdzeniu NFL [Wolpert, Macready 1997]. Nie istnieje uniwersalny, lepszy od
innych algorytm do wszystkich zadań klasyfikacyjnych, a średnie zachowanie algorytmu dla wszystkich zadań jest takie samo. Zatem jeśli klasyfikator X jest lepszy od
klasyfikatora Y w przypadku zadania A, to w przypadku zadania B sytuacja może
być odwrotna. Warto więc pamiętać, że optymalne wyniki klasyfikacji można uzyskać, mając wiedzę o modelowanym zjawisku i znając jego strukturę [Gatnar 2008].
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AGGREGATED AND HYBRID DISCRIMINANT MODELS.
AN ATTEMPT TO COMPARE SELECTED ALGORITHMS
Summary
To improve the stability and prediction accuracy of classification trees we can use ensembles of
classifiers or hybrid models, combining recursive partitioning with some others algorithms (i.e. linear
discriminant functions, logistic regression, distance-based algorithms, etc.).
The aim of the paper is to compare the performances of classifier combination methods (Bagging
[Breiman 1996], Boosting [Freund, Shapire 1997], Random forests [Breiman 2001]) and hybrid models (CRUISE [Kim, Loh 2003], LOTUS [Chan, Loh 2004], PLUS [Lim 2000], k-NN Tree [Buttrey,
Karo 2002]). A medical diagnosis example is used to demonstrate the advantages and disadvantages
of the algorithms examined.
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OCENA WPŁYWU WYMIARU PRZESTRZENI ZMIENNYCH
NA JAKOŚĆ PREDYKCJI WYBRANYCH
NIEPARAMETRYCZNYCH MODELI REGRESJI
1. Wstęp
Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych pokazują, że modele zbudowane na podstawie nieparametrycznych metod regresji charakteryzują się lepszymi
własnościami statystycznymi niż modele uzyskane za pomocą metod klasycznych.
Modele te są stabilne i odporne na występowanie w zbiorze uczącym szumu oraz
wartości oddalonych. Charakteryzują się relatywnie wysoką dokładnością predykcji
oraz przede wszystkim dają mniejsze błędy prognoz niż np. modele zbudowane na
podstawie klasycznej metody najmniejszych kwadratów (zob. [Meyer, Leisch, Hornik 2002; Trzęsiok 2006; 2008]). Powstaje pytanie, na ile nieparametryczne metody
regresji nadają się do analizy danych opisywanych przez dużą liczbę zmiennych.
W wielu przypadkach w pierwszym etapie analiz statystycznych badacz musi
zdecydować, czy dokonać selekcji zmiennych objaśniających i do modelu regresyjnego wprowadzić tylko część z nich, czy zbudować model, opierając się na oryginalnym zestawie zmiennych. Niewątpliwą korzyścią z dokonania selekcji zmiennych jest ograniczenie złożoności modelu. Istnieją jednak obawy, że poprzez zastosowanie takiego podejścia utracimy część istotnych informacji, a co za tym idzie –
obniżona zostanie dokładność predykcji modelu.
Celem artykułu było zbadanie, czy w przypadku nieparametrycznych metod
regresji przeprowadzenie procedury eliminacji zmiennych i wprowadzenie do modelu tylko części z nich znacznie zmienia wartość błędu predykcji tego modelu. Do
analizy wykorzystano modele zbudowane z wykorzystaniem wybranych nieparametrycznych metod regresji: POLYMARS oraz PPR. Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą programu statystycznego R.
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2. Wybrane nieparametryczne metody regresji
Nieparametryczne metody regresji stanowią grupę zróżnicowanych i dynamicznie rozwijających się metod. Do analizy, która ma na celu odpowiedź na pytanie, jaki wpływ ma wymiar przestrzeni zmiennych na jakość predykcji modeli regresji, wybrane zostały:
• wielowymiarowa metoda krzywych sklejanych POLYMARS (Multivariate
Adaptive Polynomial Spline Regression),
• metoda rzutowania PPR (Projection Pursuit Regression).
2.1. Wielowymiarowa metoda krzywych sklejanych POLYMARS
Wielowymiarowa metoda POLYMARS została zaproponowana w 1997 r.
przez Kooperberga, Bose’a i Stone’a. Jest ona modyfikacją metody MARS przedstawionej przez Friedmana w 1991 r.
Model regresyjny w metodzie POLYMARS można przedstawić w postaci addytywnej:
K

f ( X) = α 0 + ∑ α k hk ( X) ,

(1)

k =1

w której X = ( X 1 , X 2 ,… , X m ) jest wektorem zmiennych objaśniających, natomiast funkcje składowe hk , przedstawione we wzorze (1), mają postać iloczynów tensorowych:
Lk

hk ( X) = uk ∏ ( X v ( k ,l ) − ξ v ( k ,l ) ) + ,

(2)

l =1

gdzie uk ∈{−1,1} , Lk ∈{1, 2} oznacza liczbę czynników (funkcji sklejanych pierwszego rzędu 1 ) tworzących k-ty składnik modelu, v(k , l ) ∈{1,… , m} zaś wskazuje
numer zmiennej tworzącej l-ty czynnik k -tego składnika modelu.
W metodzie POLYMARS algorytm budowy modelu regresyjnego składa się z
dwóch głównych etapów: dołączania zmiennych do modelu oraz ich eliminacji.
Etap dołączania zmiennych polega na systematycznym wprowadzaniu do modelu
takich funkcji składowych, które w największym stopniu redukują błąd średniokwadratowy oraz zachowują postać iloczynu tensorowego (2). Procedura ta powtarzana jest tak
długo, aż osiągnięta zostanie zadana, maksymalna liczba funkcji bazowych modelu.
Wynikiem opisanej procedury dołączania zmiennych jest model, który ma bardzo dobre dopasowanie do danych, ale też wysoką złożoność. Następnym etapem
jest więc eliminacja zmiennych. W każdym kroku algorytmu z modelu zostaje
usunięta jedna funkcja składowa, mianowicie ta, której eliminacja powoduje naj1

⎧ X − ξ , dla X ≥ ξ ,
Funkcja sklejana pierwszego rzędu ma postać: ( X − ξ )+ = ⎨
Zob. [Trzęsiok 2004a].
dla X < ξ.
⎩0,
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mniejszy wzrost błędu średniokwadratowego. W efekcie uzyskujemy ciąg modeli,
z którego wybieramy ten, który jest najlepszy w sensie przyjętego kryterium. Ostatecznie procedura eliminacji zmiennych nieco obniża jakość końcowego modelu,
ale znacznie zmniejsza jego złożoność.
Szczegółowo etapy procedur dołączania zmiennych oraz ich eliminacji przedstawione zostały w pracach: [Friedman 1991; Trzęsiok 2004a].
2.2. Metoda rzutowania PPR
Metoda rzutowania PPR (zob. [Friedman, Stuetzle 1981]) oparta jest na transformacji danych z przestrzeni wielowymiarowej w przestrzeń o dużo niższym wymiarze. Transformacja ta odbywa się przez rzutowanie wektora zmiennych objaśniających X w kierunkach α k . W ten sposób uzyskuje się nowe zmienne:
Z k = αTk ⋅ X dla k = 1,..., K ,

(3)

gdzie α k ∈ R n są unormowanymi wektorami, nazywanymi kierunkami rzutowania.
Celem tej transformacji jest próba odkrycia i zaobserwowania pewnych własności badanego zbioru, które nie są „widoczne” w przestrzeni o wyższym wymiarze.
Model zbudowany za pomocą metody rzutowania ma postać addytywną:
K

Y = f ( X) = α 0 + ∑ g k ( αTk ⋅ X, β k ) ,

(4)

k =1

gdzie α k są kierunkami rzutowania, zaś funkcje składowe g k to funkcje jednej
zmiennej o parametrach zapisanych w postaci wektorów β k (dla k = 1,… , K ).
Estymatory współrzędnych wektorów parametrów β k i kierunków rzutowania
α k otrzymuje się przez rozwiązanie zadania minimalizacji błędu empirycznego:

Remp ( α, β ) =

1 n
2
( yi − f (xi ) ) ,
∑
n i =1

(5)

gdzie α = ( α1 , α 2 ,… , α K ) oraz β = ( β1 , β 2 ,… , β K ) .
Rozwiązanie zadania minimalizacji wyrażenia opisanego wzorem (5) otrzymuje się iteracyjnie, w kolejnych krokach algorytmu, z wykorzystaniem odpowiedniej
dekompozycji błędu średniokwadratowego. Szczegółowo algorytm ten został
przedstawiony w pracach: [Cherkassky, Mulier 1998, s. 255-259; Trzęsiok 2004b].

3. Procedura eliminacji zmiennych z modelu
W tej części artykułu przedstawiono procedurę realizującą cel pracy. Określenie, jaki wpływ na jakość predykcji wybranych nieparametrycznych modeli regresji
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ma wymiar przestrzeni zmiennych, oparte zostało na metodzie eliminacji zmiennych
wykorzystującej strategię wspinaczki. Zaproponowana metoda polegała na usuwaniu
z modelu, w każdym kroku algorytmu, jednej zmiennej. Eliminacja odbywała się
według ustalonego a priori kryterium, którym w tym przypadku był minimalny błąd
średniokwadratowy liczony metodą sprawdzania krzyżowego. W wyniku zastosowania opisanej procedury otrzymano rozwiązanie optymalne jedynie w sensie lokalnym. Zaletą tego podejścia była jednak stosunkowo niska złożoność algorytmu.
Procedurę eliminacji zmiennych z modelu można przedstawić w następujących krokach:
1) Za pomocą wybranej nieparametrycznej metody regresji zbuduj model regresyjny f 0 , wykorzystując kompletny zbiór zmiennych objaśniających:
V0 = { X 1 , X 2 ,… , X m } .
2) Dla j = 1,… , m − 1 wykonaj kroki:
a) ze zbioru zmiennych objaśniających V j −1 usuń tymczasowo jedną
zmienną, wykonując tę czynność kolejno dla każdej ze zmiennych, i zbuduj
(m − j + 1) modeli regresyjnych;
b) dla wszystkich zbudowanych w poprzednim kroku modeli oblicz, metodą sprawdzania krzyżowego z podziałem zbioru danych na pięć części, błąd średniokwadratowy;
c) ostatecznie w kroku j wyeliminuj tę zmienną, której usunięcie w najmniejszym stopniu zmieniło dokładność predykcji modelu, a więc tę, dla której
obliczony błąd średniokwadratowy jest najmniejszy. Zredukowany zbiór
zmiennych oznacz przez V j , natomiast uzyskany najmniejszy błąd średniokwadratowy zapamiętaj jako MSE j ;
d) przyjmij jako model f j ten model regresyjny, który zbudowany był na
zbiorze zmiennych oznaczonym przez V j i któremu odpowiada błąd średniokwadratowy MSE j .
3) Z otrzymanego ciągu modeli regresyjnych

{f }
j

j = 0,…, m −1

(z malejącą liczbą

zmiennych) wybierz ten model, dla którego błąd średniokwadratowy MSE j jest
najmniejszy. Jest to model końcowy, zbudowany za pomocą wybranej nieparametrycznej metody regresji z wykorzystaniem procedury eliminacji zmiennych.

4. Wyniki analizy
Do analizy wybrano dwie opisane wcześniej nieparametryczne metody regresji:
POLYMARS oraz PPR. Badanie przeprowadzono na zbiorach danych standardowo wykorzystywanych do badania własności różnych nieparametrycznych metod
regresji. Wybrane charakterystyki tych zbiorów przedstawione zostały w tab. 1.
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Tabela 1. Charakterystyki zbiorów danych wykorzystanych w analizie
Zbiór danych
Triazines
Peak
Bank
Boston

Liczba zmiennych
objaśniających
58
50
32
13

Liczba obserwacji
186
200
1000
506

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z zaproponowanym algorytmem na każdym zbiorze danych zbudowany został model na podstawie wybranej nieparametrycznej metody regresji. Następnie w modelach tych systematycznie dokonywano eliminacji zmiennych. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w tab. 2-5. Ze względu na ograniczenia objętości artykułu szczegółowo przedstawiono etapy omawianej procedury tylko dla
części uzyskanych modeli, natomiast podsumowanie wyników wszystkich przeprowadzonych analiz przedstawiono w tab. 6.
Tabela 2. Wyniki procedury eliminacji zmiennych dla zbioru Peak dla metody POLYMARS
Etap
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Numer wyrzuconej
zmiennej
komplet zm.
18
7
46
32
38
11
17
1
45
8
9
14
16
20
22
10
26
27
30
33
34
40
43
44

Źródło: opracowanie własne.

MSE modelu

Etap

25,6441
23,7334
22,3758
21,1698
20,5098
19,5457
18,6882
18,4745
18,4066
17,9689
17,9689
17,9689
17,9689
17,9689
17,9689
17,9689
17,8519
17,8519
17,8519
17,3772
17,3772
17,3772
17,3772
17,3772
17,3772

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Numer wyrzuconej
MSE modelu
zmiennej
47
17,3772
48
17,3772
49
17,3772
23
18,6653
28
18,9453
13
20,4511
4
20,1714
6
20,9837
50
20,9837
24
21,4040
19
22,6129
31
22,6129
37
22,6272
36
22,8831
12
24,0297
29
26,8058
41
28,8960
35
27,4632
2
28,5568
42
28,3959
5
28,6930
21
31,6917
3
28,1755
15
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Tabela 3. Wyniki procedury eliminacji zmiennych dla zbioru Bank dla metody rzutowania PPR
Etap
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Numer wyrzuconej zmiennej
komplet zm.
11
1
19
31
5
30
17
4
28
8
25
22
16
13
15
32

MSE modelu
0,0129
0,0094
0,0091
0,0094
0,0090
0,0089
0,0088
0,0087
0,0088
0,0086
0,0087
0,0082
0,0086
0,0084
0,0085
0,0083
0,0083

Etap Numer wyrzuconej zmiennej MSE modelu
17
27
0,0083
18
2
0,0081
19
20
0,0083
20
29
0,0083
21
3
0,0083
22
10
0,0082
23
14
0,0079
24
21
0,0082
25
7
0,0081
26
26
0,0082
27
9
0,0079
28
24
0,0081
29
23
0,0086
30
18
0,0100
31
6
0,0113
32
12

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4. Wyniki procedury eliminacji zmiennych dla zbioru Triazines dla metody rzutowania PPR
Etap
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Numer wyrzuconej zmiennej
komplet zm.
17
23
40
18
26
9
31
37
44
8
1
51
13
28
53
46
36
3
14
2
5
55
56
7
6
49
16
35
52

Źródło: opracowanie własne.

MSE modelu
0,0644
0,0395
0,0435
0,0451
0,0426
0,0427
0,0407
0,0427
0,0399
0,0370
0,0320
0,0351
0,0310
0,0291
0,0364
0,0384
0,0292
0,0332
0,0418
0,0395
0,0351
0,0338
0,0316
0,0335
0,0374
0,0329
0,0287
0,0292
0,0263
0,0282

Etap Numer wyrzuconej zmiennej MSE modelu
30
58
0,0260
31
41
0,0317
32
21
0,0279
33
34
0,0254
34
38
0,0258
35
50
0,0231
36
47
0,0230
37
19
0,0227
38
32
0,0233
39
30
0,0202
40
45
0,0201
41
15
0,0195
42
54
0,0200
43
39
0,0194
44
4
0,0191
45
12
0,0194
46
48
0,0193
47
29
0,0188
48
42
0,0193
49
10
0,0189
50
20
0,0184
51
43
0,0185
52
27
0,0185
53
22
0,0185
54
24
0,0186
55
25
0,0185
56
57
0,0192
57
11
0,0239
58
33
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Tabela 5. Wyniki procedury eliminacji zmiennych dla zbioru Boston dla metody POLYMARS
Etap
0
1
2
3
4
5
6

Numer wyrzuconej
zmiennej
komplet zm.
2
4
9
5
3
12

MSE modelu
13,7237
12,8769
12,8618
11,8943
11,5780
11,5780
11,7152

Etap
7
8
9
10
11
12
13

Numer wyrzuconej
MSE modelu
zmiennej
1
11,9015
7
12,3357
11
12,4137
8
14,3339
10
19,5492
6
26,8435
13

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej oraz czwartej kolumnie każdej z tabel 2-5 znajduje się numer wykonanego etapu algorytmu. W kolumnach drugiej i piątej umieszczony został numer kolejnej
zmiennej wyeliminowanej z modelu w kroku j , natomiast w pozostałych kolumnach
przestawiono wartości błędu średniokwadratowego modelu otrzymanego w tym kroku.
Tabela 6. Błędy średniokwadratowe modeli zbudowanych za pomocą wybranych nieparametrycznych
metod regresji dla każdego z analizowanych zbiorów danych
POLYMARS
PPR
Liczb
MSE
Liczba
MSE
Zbiór Oryginalna
MSE
zmiennych początkozmiennych początkodanych
liczba
końcowego
wyelimiwego
wyelimiwego
zmiennych
modelu
nowanych modelu
nowanych
modelu
Triazines
58
55
0,0240
0,0198
50
0,0644
Peak
50
27
25,6441
17,3772
29
59,6437
Bank
32
12
1,8178
0,0078
27
0,0129
Boston
13
5
13,7237
11,5780
3
14,0885

MSE
końcowego
modelu
0,0184
32,9196
0,0079
11,3309

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 6 przedstawiono wyniki analizy dla modeli otrzymanych za pomocą obu opisanych nieparametrycznych metod regresji: POLYMARS oraz PPR. W kolumnach czwartej i siódmej przedstawiono wartości błędu średniokwadratowego uzyskanego dla modeli
zbudowanych na oryginalnym komplecie zmiennych. Kolumny piąta i ósma zawierają
informację o najniższych wartościach MSE uzyskanego dla modeli, w których zastosowano opisany algorytm eliminacji zmiennych. Liczby zmiennych ostatecznie wyeliminowanych z modeli przedstawione są w kolumnach 3 i 6. Zaprezentowane wyniki pokazują, że
w każdym przypadku procedura eliminacji zmiennych prowadzi do uzyskania modelu
regresyjnego charakteryzującego się niższym błędem średniokwadratowym.

5. Podsumowanie
W algorytmach obu przedstawionych nieparametrycznych metod regresji zawarty jest mechanizm doboru zmiennych do modelu. W metodzie POLYMARS
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ujęty jest on w etapie eliminacji zmiennych, zaś w metodzie rzutowania PPR odbywa się przez transformację zmiennych – rzutowanie. Pomimo to, zastosowanie
opisanej prostej procedury eliminacji zmiennych, w każdym z omawianych przypadków, zwiększyło dokładność predykcji modelu. Przedstawione wyniki analizy
pokazują, że modele zbudowane na zredukowanym zbiorze zmiennych dają mniejsze wartości błędu średniokwadratowego.
Poza poprawą dokładności predykcji, procedura eliminacji zmiennych pozwala
również na uzyskanie modelu o mniejszej złożoności niż model zbudowany na
oryginalnym zestawie zmiennych objaśniających. Wadą tego podejścia jest jednak
znaczne zwiększenie czasu obliczeń.
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THE IMPACT OF THE NUMBER OF VARIABLES
ON THE PREDICTION ACCURACY
IN SELECTED NONPARAMETRIC REGRESSION MODELS
Summary
The paper presents the procedure for variable selection for regression models built with the use of two
nonparametric methods: POLYMARS and projection pursuit regression. The results obtained on the
benchmark data sets show that using the procedure for the reduction of the number of predictors yields
models with smaller mean squared errors than models built on the complete set of the input variables.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
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BADANIE RYNKU UBEZPIECZEŃ III FILARA
Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY KORESPONDENCJI
1. Wstęp
W pracach [Mojsiewicz, Wawrzyniak 2005; Batóg, Wawrzyniak 2006; Batóg,
Mojsiewicz, Wawrzyniak 2007] z zakresu zastosowania wielowymiarowej analizy
statystycznej w segmentacji polskiego rynku ubezpieczeń autorki wykorzystywały
skalowanie wielowymiarowe jako narzędzie badawcze. Badani respondenci byli
charakteryzowani głównie przez mierzone na skali porządkowej preferencje dotyczące produktów i usług ubezpieczeniowych oraz przez zmienne społeczno-demograficzne zmierzone przynajmniej na skali porządkowej 1 .
W niniejszym artykule głównym celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na
pytanie, czy preferencje klientów i osób niebędących klientami na rynku ubezpieczeniowym dotyczące ubezpieczeń III filara zależą od takich zmiennych, jak: płeć, wiek,
stan cywilny, wykształcenie, zawód, źródło utrzymania, miejsce zamieszkania, liczba
dzieci oraz dochód. Ze względu na to, że większość zaproponowanych zmiennych
została zmierzona na skali nominalnej, klasyfikację respondentów ze względu na
stopień powiązań między badanymi zmiennymi przeprowadzono, wykorzystując
wielowymiarową analizę korespondencji uzupełnioną metodą Warda. Dane statystyczne pochodzą z badania ankietowego Badanie skłonności do ubezpieczeń i preferencji klientów na rynku ubezpieczeń w Polsce przeprowadzonego w ramach grantu
1
Zmienne określające preferencje respondentów wyznaczały segmenty klientów i osób niebędących klientami rynku ubezpieczeniowego w Polsce, natomiast pozostałe zmienne (awersja do ryzyka,
szkodowość, miesięczny rozporządzalny dochód w gospodarstwie domowym, liczba ubezpieczeń,
liczba osób w gospodarstwie domowym, przeciętna dalsza długość trwania życia) charakteryzowały
głębokość wydzielonych segmentów).
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KBN 2 . Wywiady z 500 respondentami – głowami gospodarstw domowych − przeprowadzono na przełomie lipca i sierpnia 2006 r., jednakże do badania preferencji
dotyczących ubezpieczeń III filara wykorzystano 386 ankiet, gdyż 114 respondentów
nie udzieliło kompletnych odpowiedzi odnośnie do tego typu ubezpieczeń.
W artykule wyodrębniono preferencje i postawy reprezentatywnej grupy Polaków w zakresie ubezpieczeń o charakterze oszczędnościowym. Analizowane produkty mają w swojej konstrukcji zabezpieczać dochody po opuszczeniu przez respondentów rynku pracy.

2. Identyfikacja zmiennych wykorzystanych w badaniu
Preferencje klientów i osób niebędących klientami na rynku ubezpieczeń III filara zostały zidentyfikowane na podstawie następujących pytań dotyczących motywów zakupu produktu oraz motywów wyboru określonej firmy ubezpieczeniowej. W pierwszym przypadku respondent musiał ustosunkować się do pięciu motywów wyboru, takich jak: wydolność systemu ubezpieczeń, planowane działanie
wynikające z planowanego unikania ryzyka w gospodarstwie domowym, oferta
programów emerytalnych, świadomość ubezpieczeniowa wynikająca z wiedzy na
temat produktów finansowych, ulgi podatkowe. Warianty odpowiedzi dla każdego
motywu były zmierzone na skali porządkowej według zasady: 1 – zdecydowanie
nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, 4 – zdecydowanie tak. Wśród motywów wyboru
firmy wyróżniono następujące trzy: dobrą markę, porady pośrednika, branżowe
wykształcenie pośrednika. Warianty odpowiedzi dla tych motywów były następujące: 1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – raczej tak, ale decyzja zależy od
ceny, 4 – tak, zgodzę się zapłacić podwyższoną składkę z tego tytułu.
W zbiorze zmiennych społeczno-demograficznych, których badano wpływ na
preferencje dotyczące zakupu ubezpieczeń III filara, znalazły się następujące
zmienne: płeć (K – kobieta, M – mężczyzna), wykształcenie (wk1 – gimnazjum i
niższe, wk2 – zasadnicze zawodowe, wk3 – średnie i policealne, wk4 – wyższe),
stan cywilny (sc1 – panna, kawaler, sc2 – mężatka, żonaty, sc3 – rozwódka, rozwodnik, separacja, sc4 – wdowa, wdowiec), wiek (w1 – do 30 lat, w2 – 30-39 lat,
w3 – 40-49 lat, w4 – 50 – 59 lat, w5 – 60-69 lat, w6 – 60 lat i więcej), liczba dzieci
(ld0 – brak dzieci, ld1 – 1 dziecko, ld2 – 2 dzieci, ld3 – 3 dzieci i więcej), zawód
wykonywany (z1 – z9 – duże grupy zawodowe, z95 – osoby niepracujące), łączny
miesięczny dochód netto (doch1 – 1000 i mniej, doch2 – 1001-1500, doch3 –
1501-2000, doch4 – 2001-2500, doch5 – 2501-3000, doch6 – 3001-4000, doch7 –
4001-5000, doch8 – powyżej 5000), źródło utrzymania (zu1 – praca najemna na
stanowisku robotniczym, zu2 – praca najemna na stanowisku nierobotniczym, zu3
– użytkowanie gospodarstwa rolnego, zu4 – praca na własny rachunek, wolny zawód, zu7 – emerytura, zu8 – renta, zu10 – pozostałe świadczenia w tym zasiłki,
2
Metody statystyczne w segmentacji rynku ubezpieczeń w Polsce, nr 1H02B02827 (badania terenowe zostały przeprowadzone przez TNS OBOP).
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alimenty, dary), miejsce zamieszkania (mz1 – 50 tys. i mniej, mz2 – 51-200 tys.,
mz3 – 201-500 tys., mz4 – powyżej 500 tys., mz5 – wieś).
Przed wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji zbadano, czy istnieje
związek między preferencjami a wybranymi zmiennymi społeczno-demograficznymi.
Okazało się, że tylko płeć nie ma istotnego wpływu na podjętą decyzję dotyczącą zakupu
ubezpieczeń III filara3 i tej zmiennej nie uwzględniono w dalszych badaniach.

3. Procedura postępowania w badaniu
Wielowymiarową analizę korespondencji 4 przeprowadzono w odniesieniu do
poszczególnych preferencji odrębnie z uwzględnieniem tego samego zbioru
zmiennych objaśniających. Procedura postępowania w każdym przypadku była
realizowana w następujących etapach:
1) wyznaczenie wymiaru rzeczywistej przestrzeni współwystępowania K:
Q

K = ∑ ( J q − 1) = 43 ,

(1)

q =1

gdzie: Jq – liczba kategorii cechy q (q = 1, 2, …, Q) 5 , Q – liczba zmiennych, która
w każdym przypadku wynosiła 9;
Tabela 1. Stopień wyjaśnienia inercji całkowitej dla dwóch i pięciu wymiarów przed modyfikacją
oraz po modyfikacji wartości własnych według propozycji Greenecre’a

Preferencja (motywy)

Kieruję się informacjami na temat
wydolności systemu ubezpieczeń
Planuję ten wydatek w budżecie
Przystępuję do programów
emerytalnych
Wykorzystuję własną wiedzę
Kieruję się ulgami podatkowymi
Wyszukuję dużą firmę z dobrą marką
Korzystam z porad pośrednika
Kieruję się branżowym
wykształceniem pośrednika

Stopień wyjaśnienia inercji
całkowitej dla dwóch
Inercja
wymiarów
całkowita
po
przed
(λ)
modyfikacją modyfikacji
( τk w %)
( τ k w %)

4,78

Stopień wyjaśnienia inercji
całkowitej dla pięciu
wymiarów
przed
po
modyfikacją modyfikacji
( τ k w %)
( τk w %)

14,98
15,14

28,15
28,53

27,89
27,89

49,02
49,06

15,41

28,98

28,24

49,55

14,98
15,06
15,21
15,20

28,28
28,49
28,53
28,49

27,71
27,80
27,94
27,95

48,86
49,10
48,90
48,90

15,09

28,25

27,91

48,84

Źródło: obliczenia własne na podstawie [Stanimir 2005, s. 66-67].
3

Wynika to z faktu, że ankieta dotyczyła gospodarstwa domowego jako całości.
Więcej informacji na temat istoty oraz zastosowań wielowymiarowej analizy korespondencji
można znaleźć w pracach [Gatnar, Walesiak 2004; Stanimir 2005; Abdi, Valentin 2007].
5
Liczba kategorii dla poszczególnych zmiennych została podana przy charakterystyce zmiennych wybranych do badania.
4
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2) sprawdzenie, w jakim stopniu wartości własne przestrzeni o niższym wymiarze wyjaśniają inercję całkowitą (zastosowano kryterium Greenacre’a, według któ1
rego za istotne dla badania uznaje się inercje główne większe niż ) (tab. 1);
Q
3) wybór dwuwymiarowej przestrzeni współwystępowania w celu graficznej
prezentacji powiązań między kategoriami badanych zmiennych z uwzględnieniem
modyfikacji wartości własnych;
4) zastosowanie kryterium „łokcia” w celu wyznaczenia najlepszego wymiaru
rzutowania – dla każdego przypadku to kryterium wskazywało 5-wymiarową przestrzeń współwystępowania;
5) klasyfikacja metodą Warda wszystkich kategorii zmiennych opisanych przez
wartości pięciu wymiarów uzyskanych w wyniku wielowymiarowej analizy korespondencji z uwzględnieniem zmodyfikowanych wartości własnych;
6) porównanie wyników powiązań między kategoriami dla preferencji a kategoriami
pozostałych zmiennych uzyskanych w przestrzeni rzutowania 2- i 5-wymiarowej.

4. Związki preferencji z kategoriami
zmiennych społeczno-demograficznych
Szczegółowa procedura dochodzenia do ostatecznej interpretacji uzyskanych
wyników zostanie przedstawiona dla preferencji dotyczących zakupu ubezpieczeń
III filara, gdy motywem zakupu są informacje na temat wydolności systemu ubezpieczeń. Interpretując wyniki uzyskane na podstawie analizy korespondencji w
przestrzeni dwuwymiarowej, uwzględniono przede wszystkim dwa aspekty:
– położenie punktu względem innych punktów określających kategorie należące
do tej samej zmiennej,
– położenie punktu względem punktu opisującego kategorie innej zmiennej [Stanimir 2005, s. 76-77].
Aspekt pierwszy odnosił się do położenia względem siebie punktów reprezentujących kategorie charakteryzujące preferencje, a aspekt drugi − do położenia
względem siebie punktów reprezentujących kategorie preferencji i innych zmiennych. Na rysunku 1 zaprezentowano skupienia kategorii cech powiązanych ze strachem przed niewydolnością systemu społecznych ubezpieczeń emerytalnych oraz
kategorii cech niewpływających na zakup produktów finansowych o charakterze
oszczędnościowym w tzw. III filarze pod wpływem tego strachu.
W przypadku klasyfikacji kategorii zmiennych z wykorzystaniem metody
Warda łączenie klas przerywano na podstawie analizy lokalnych maksimów miernika ql zgodnie z propozycją Grabińskiego [Stanimir 2005, s. 90-93]. Zazwyczaj
liczba klas dla poszczególnych preferencji wahała się w przedziale od 11 do 13.
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Wyniki klasyfikacji Warda dotyczące zaprezentowanego na rys. 1 przykładu
przedstawiono na rys. 2.
0,8

Wymiar 2: wartość własna: 0,2578 (12,07% inercji)
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Rys. 1. Graficzna prezentacja powiązań między kategoriami zmiennych demograficzno-społecznych
a inspiracjami do zakupu ubezpieczenia z III filara związanymi z wydolnością systemu ubezpieczeń społecznych
Źródło: obliczenia własne w programie Statistica.
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Rys. 2. Klasyfikacja metodą Warda kategorii zmiennych demograficzno-społecznych oraz inspiracji
do zakupu ubezpieczenia z III filara związanych z wydolnością systemu ubezpieczeń społecznych
Źródło: obliczenia własne w programie Statistica.

Ostateczna interpretacja wyników dotyczyła tych kategorii zmiennych społeczno-demograficznych, które w analizie korespondencji były położone blisko kategorii charakteryzujących preferencje i równocześnie przy wykorzystaniu metody
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Warda znalazły się w tej samej klasie. Na rysunku 3 zilustrowano wyniki tej procedury w odniesieniu do motywu analizowanego na rys. 1-2, natomiast w tab. 2
umieszczono wyniki dla wszystkich motywów.
Tabela 2. Interpretacja wyników uzyskanych z wykorzystaniem analizy korespondencji
w przestrzeni dwuwymiarowej oraz metody Warda (pogrubiono te kategorie zmiennych
społeczno-demograficznych, które były wskazane przez obie metody)
Preferencje
(motywy)
Kieruję się
informacjami
na temat
wydolności
systemu
ubezpieczeń
Planuję ten
wydatek w
budżecie

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
AK
MW
AK
MW
AK
MW
AK
MW
w4, zu8, w4, zu8, doch3,
doch3,
wk3, sc2, wk3, sc2, z4, doch5, z4, doch5
ld0, sc3 ld0, doch1 doch4,
mz3, mz1, sc1
z3, doch6 w1
mz2
mz3

zu8, ld0,
sc3

zu8, ld0,
w4,
doch1,
doch2
ld0, w4

doch3,
mz3,
doch4

Przystępuję ld0, sc3
doch2,
do
doch3,
programów
w4, mz3
emerytalnych
Wykorzystuję w4, ld0, w4, ld0, doch3,
własną
sc3, doch2 doch1, zu8 doch4,
wiedzę
mz3
Kieruję się
ulgami
podatkowymi
Wyszukuję
dużą firmę z
dobrą marką

w4, ld0, w4, ld0, mz3, mz1,
sc3, doch2 doch1, zu8 doch3
zu8,
zu8,
doch1, sc3 doch1,
w4, ld0

mz3,
doch2,
doch3, w4

Korzystam z zu8, ld0, zu8, ld0, mz3,
porad
doch1, sc3 doch1, w4 doch2,
pośrednika
doch3, w4
Kieruję się
branżowym
wykształceniem
pośrednika

ld0, w4, ld0, w4,
doch2, sc3 doch2,
zu8

mz1, mz2,
mz3,
doch3,
doch4

doch3,
mz3
doch2

doch3,
doch4,
mz3,
doch2
mz3, mz1,
doch3,
mz2
mz3,
doch2,
doch3,
doch4
mz3,
doch2,
doch3,
doch4
mz1, mz2,
mz3,
doch3,
doch4,
wk3

wk3 ,sc1 wk3, mz1, doch6, z3
mz2,
doch4,
sc2,
ld1, w1, ld1, w3, z2, zu2,
z4, doch5 ld2, w2
zu4, wk4,
doch7
wk3, sc1 wk3, sc2, z3, z4,
mz1, mz2 doch5,
doch6

z2, zu2,
wk4, mz4
z3, z4,
doch5,
doch6

sc2, wk3, sc2, wk3 z4, doch5, z4, doch5,
sc1, z3
zu4, w1 z3, doch6
sc2, wk3, sc2, wk3 wk4, mz4, wk4, mz4,
sc1
z1, z2,
z2, zu2
zu2,
doch7
sc2, wk3, sc2, wk3, doch8
doch8
z3, doch6, z3, doch6
sc1
sc2, wk3, sc2
sc1

AK – analiza korespondencji w przestrzeni dwuwymiarowej,
MW – metoda Warda.
Źródło: opracowanie własne.
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Wymiar 2: wartość własna: 0,2578 (12,07% inercji)
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Rys. 3. Porównanie wyników uzyskanych w przestrzeni rzutowania 2- i 5-wymiarowej dla powiązań
między kategoriami zmiennych demograficzno-społecznych a inspiracjami do zakupu ubezpieczenia
z III filara związanymi z wydolnością systemu ubezpieczeń społecznych
Źródło: obliczenia własne w programie Statistica.

Wyniki analizy korespondencji pokazują, że motyw strachu przed wydolnością systemu można przypisać grupom społecznym niższej klasy średniej (niskie zarobki w klasie zarobków średnich, kwalifikacje zawodowe
odpowiadające zazwyczaj średniemu zawodowemu wykształceniu) oraz
grupom osób pozostających w związkach małżeńskich. Strach przed wydolnością systemu nie motywuje do zakupu produktów finansowych z III filara
osób o najniższych dochodach, utrzymujących się z renty, w wieku przedemerytalnym, z małych i średnich miast. Można przyjąć, że grupy osób o
najwyższych dochodach, najlepiej wykształconych, stanowiących grupę
docelową większości firm ubezpieczeniowych nie mają jednolitych preferencji. Jednocześnie należy wskazać na grupę silnie zmotywowaną, aczkolwiek nieposiadającą wystarczającego kapitału na zakup tych produktów, w
grupie średnio wykwalifikowanych.

5. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza potwierdza obserwacje zachowań konsumenckich na
rynku prywatnych ubezpieczeń życiowych. Jednocześnie wskazuje na potencjał
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grup, którymi nie interesowały się dotychczas firmy ubezpieczeniowe. Na podkreślenie zasługują ponadto następujące wnioski:
– dostrzeżono zbieżność zbiorów zmiennych niezależnych istotnych w objaśnianiu motywów zakupu przypisywanych tzw. świadomości ubezpieczeniowej
(strach przed niewydolnością systemu, kierowanie się ulgami podatkowymi);
– zgodnie z oczekiwaniami eksperta skłonność do wykorzystywania usług pośrednika przypisano osobom o wysokich kwalifikacjach, wyższym wykształceniu i wysokich dochodach;
– dobre (zgodne z oczekiwaniami) wyniki stosowania analizy pięciowymiarowej
− w analizie dwuwymiarowej pojawiały się wśród cech diagnostycznych grupy respondentów młodych i stanu kawaler/panna, utrzymujących się często z
pozostałych świadczeń − zmienne te tworzyły osobne skupienia w analizie pięciowymiarowej.
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THE EXAMINATION OF THE THIRD KIND OF INSURANCE MARKET
WITH THE USE OF THE CORRESPONDENCE ANALYSIS
Summary
In the paper, the authors undertook an attempt to describe the third kind of insurance market with
the use of the multidimensional correspondence analysis. A main objective of the research was the
answer on the question in which degree preferences of respondents concerning this type of insurances
depend on such variables as: sex, age, civil status, level of education, place of living, occupation, and
number of children. The analysis concerned also the answers on the questions about the motives for
purchasing insurance products of the third kind and motives for the choice of insurance firm.
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BADANIE PODOBIEŃSTWA STRATEGII
INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY
MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK W POLSCE
1. Wstęp
Fundusze inwestycyjne małych i średnich spółek mniej więcej do połowy roku
2007 charakteryzowały się ponadprzeciętną dynamiką wzrostu aktywów. Masowe
nabywanie jednostek uczestnictwa tych funduszy przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych było spowodowane niezwykle atrakcyjnymi, wysokimi
stopami zwrotu zrealizowanymi przez wiele funduszy nawet w krótkim, kilkumiesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Taka sytuacja utrzymywała się głównie w
okresach hossy giełdowej, kiedy akcje małych i średnich firm stanowiły atrakcyjną
formę inwestowania ze względu na ich znaczny potencjał wzrostu. Jednak w okresie dekoniunktury giełdowej, którą z niewielkimi przerwami można obserwować
od lipca 2007 r., akcje takich spółek na ogół szybciej tracą na wartości niż akcje
spółek dużych. W efekcie w przypadku wielu funduszy małych i średnich spółek w
czasie bessy odnotowano straty rzędu 50-60% w skali roku.
Popularność funduszy małych i średnich spółek w okresach wzrostów giełdowych i ich niepopularność w okresach spadków giełdowych skłania do kompleksowej oceny efektywności zarządzania aktywami przez menedżerów funduszy
inwestycyjnych. Jednym z warunków efektywności inwestycji jest m.in. właściwy
dobór walorów portfela inwestycyjnego tak, aby zapewnił on odpowiednio wysoki
dochód w warunkach hossy na giełdzie papierów wartościowych, a zarazem by
ograniczył straty w warunkach spadku na giełdzie. Z tego też względu w niniejszym artykule podjęto próbę porównania struktury portfeli funduszy inwestycyjnych budowanych w latach 2006-2008. Strukturę portfeli tych funduszy analizowano pod względem rodzaju walorów, spółek oraz działów i sektorów gospodarki,
w jakie inwestowali menedżerowie zarządzający funduszami inwestycyjnymi.

158

Marcin Salamaga

Wykorzystując m.in. hierarchiczne metody grupowania oraz wskaźniki podobieństwa struktur, podjęto próbę wyodrębnienia jednorodnych grup funduszy o
zbliżonej strukturze portfeli inwestycyjnych. Otrzymane rezultaty grupowania w
konfrontacji ze wskaźnikami efektywności umożliwiły wskazanie funduszy o zbliżonych strategiach inwestycyjnych. W obliczeniach wykorzystano ogólnodostępne
wskaźniki rynku kapitałowego oraz dane pochodzące ze sprawozdań finansowych
funduszy w latach 2006-2008. W badaniach uwzględniono 9 funduszy inwestycyjnych akcji małych i średnich spółek, cechujących się odpowiednio długimi szeregami czasowymi cen jednostek uczestnictwa: AIG FIO Małych i Średnich Spółek,
DWS FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich
Spółek Plus, ING FIO Średnich i Małych Spółek, Millennium FIO Małych i Średnich Spółek, Pioneer FIO Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer FIO
Średnich Spółek Rynku Polskiego, PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek FIO,
PZU Akcji MiŚ Spółek FIO.
Analizę struktury portfeli inwestycyjny funduszy małych i średnich spółek
przeprowadzono osobno w okresach długotrwałych spadków giełdowych i w okresach wzrostów giełdowych w latach 2006-2008, przy czym w artykule wyeksponowano wyniki odnoszące się głównie do okresów giełdowej hossy.

2. Wyniki badań empirycznych
Do wyodrębnienia jednorodnych grup funduszy ze względu na strukturę portfeli inwestycyjnych pod względem sektorów gospodarki, które reprezentują poszczególne walory tworzące portfele, wykorzystano analizę skupień. Celami tej analizy
są: sprawdzenie, czy i w jakim stopniu wyniki funduszy inwestycyjnych zależą od
działu i sektora gospodarki, których walory (przede wszystkim akcje) nabywają
fundusze inwestycyjne, oraz czy fundusze uzyskujące zbliżone wyniki finansowe
mają podobną branżową strukturę aktywów portfeli inwestycyjnych.
W okresie giełdowej hossy dominującym sektorem gospodarki w branżowym
przekroju portfeli funduszy inwestycyjnych był sektor handlowy. Średni udział
wartości akcji spółek należących do tego sektora w portfelach funduszy małych i
średnich spółek wynosił przeciętnie ok. 20% (por. tab. 1). Następne sektory gospodarki pod względem rozmiarów udziału w portfelach funduszy to budownictwo i
przemysł chemiczny mające średnio po ok. 12% udziału. Taka przeciętna struktura
branżowa portfela inwestycyjnego wydaje się uzasadniona w warunkach wzrostów
giełdowych. Akcje wielu spółek należących do wspomnianych sektorów gospodarki w okresie giełdowej hossy cechują się bowiem dużą dynamiką wzrostu i umożliwiają realizację wysokich stóp zwrotu inwestorom nabywającym takie akcje.
W wyniku analizy struktury branżowej portfeli inwestycyjnych w przekroju
wszystkich badanych funduszy można stwierdzić, iż dominującym sektorem gospodarki, którego walory nabywała większość funduszy inwestycyjnych w okresie giełdowej bessy, jest sektor bankowy. Średni udział walorów tego sektora w portfelach
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funduszy wynosił 14%. Następny sektor gospodarki pod względem udziału w portfelach funduszy to budownictwo (13%). Znaczące pozycje zajmują również przemysł
metalowy, przemysł materiałów budowlanych i informatyka, mające udziały na zbliżonym poziomie, przeciętnie ok. 11% w strukturze portfeli inwestycyjnych.
Tabela 1. Przeciętna branżowa struktura portfela funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek
na rynku wzrostowym w latach 2006-2008
Sektor
Spożywczy
Lekki
Drzewny
Chemiczny
Materiałów budowlanych
Budownictwo
Elektromaszynowy
Metalowy
Inny przemysł
Bankowy
Ubezpieczeniowy
Inne usługi finansowe
Handel
Informatyka
Telekomunikacja
Media
Inne usługi
Inne

Okres
wzrostowy
6,40%
5,79%
4,95%
12,41%
7,63%
12,23%
1,34%
3,06%
1,32%
6,26%
0,92%
2,98%
20,22%
3,12%
1,31%
3,11%
6,22%
0,74%

spadkowy
2,52%
1,70%
1,15%
7,41%
11,21%
13,46%
8,30%
11,18%
0,81%
14,34%
1,61%
3,09%
4,22%
11,13%
2,54%
1,78%
1,84%
1,74%

Źródło: opracowanie własne.

Taka struktura branżowa portfela inwestycyjnego ma uzasadnienie w warunkach intensywnych spadków kursów akcji. Menedżerowie funduszy inwestycyjnych szukają wówczas możliwości inwestowania w akcje spółek należących do
takich sektorów gospodarki, które są w mniejszym stopniu narażone na skutki dekoniunktury giełdowej. Z pewnością do takich sektorów można zaliczyć sektor
bankowy. Z kolei sektor budowlany czy przemysł materiałów budowlanych w ciągu ostatnich 2-3 lat cechowały się bardzo dynamicznym rozwojem w Polsce, zatem
inwestycja w akcje spółek takich sektorów nawet w okresie giełdowej bessy mogła
rokować względnie mniejsze straty niż np. w przemysł lekki czy spożywczy. Jednak odpowiednie branżowe wskaźniki giełdowe (np. indeks WIG-Budownictwo)
każą zrewidować ten pogląd – tutaj spadki wartości odpowiednich spółek były
również bardzo głębokie.
W dalszej kolejności zbadano, które fundusze cechowały się zbliżoną strukturą
branżową portfela inwestycyjnego w okresie rynku wzrostowego w latach 2006-2008. W tym celu przeprowadzono grupowanie funduszy metodą Warda z odległością euklidesową na podstawie przeciętnego udziału walorów z poszczególnych
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działów gospodarki w portfelach inwestycyjnych. Wyniki tego grupowania przedstawiono na rys. 1.
AIG FIO MiŚ Spółek
Pioneer FIO MiŚ Spółek Rynku Pols kiego
DWS Pols ka FIO Top 50 MiŚ Spółek Plus
Pioneer FIO Średnich Spółek Rynku Pols kiego
ING FIO Średnich i Małych Spółek
Millennium FIO MiŚ Spółek
DWS FIO Top 25 Małych Spółek
PZU Akcji MiŚ Spółek FIO
PKO/CS Akcji MiŚ Spółek FIO
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Odległoś ć wiązania

Rys. 1. Dendrogram klasyfikacji funduszy inwestycyjnych według struktury branżowej
aktywów portfeli inwestycyjnych na rynkach wzrostowych
Źródło: opracowanie własne.

W celu wyodrębnienia jednorodnych grup funduszy „odcięcie” dendrogramu
nastąpiło przy odległości wiązania równej cztery. Na podstawie dendrogramu z rys. 1
można wyróżnić następujące jednorodne skupienia funduszy inwestycyjnych ze
względu na strukturę branżową aktywów:
• grupa 1: AIG FIO Małych i Średnich Spółek, Pioneer FIO Małych i Średnich
Spółek Rynku Polskiego, DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek
Plus, Pioneer FIO Średnich Spółek Rynku Polskiego, ING FIO Średnich i Małych Spółek, Millennium FIO Małych i Średnich Spółek,
• grupa 2: DWS FIO Top 25 Małych Spółek, PZU Akcji MiŚ Spółek FIO,
• grupa 3: PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek FIO.
Stopień zróżnicowania powstałych grup oceniono za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Z odpowiednich obliczeń wynika, że do sektorów gospodarki, które istotnie różnicują otrzymane skupienia funduszy inwestycyjnych (na poziomie istotności 0,05), należą: sektor materiałów budowlanych (prawdopodobieństwo testowe p = 0,000), budownictwo (p = 0,041), sektor ubezpieczeniowy
(p = 0,000) oraz sektor bankowy (p = 0,001).
Następnie w celu oceny stopnia podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych wykorzystano miarę podobieństwa struktur (1):
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k =1

gdzie: i, j
– numery porównywanych struktur,
k
– oznacza numer k-tego składnika struktury (k = 1, 2,..., r),
xik, xjk – udziały k-tego składnika w porównywanych strukturach portfeli
odnoszących się odpowiednio do i-tego lub j-tego funduszu.
Najbardziej podobnymi funduszami okazały się: PZU Akcji MiŚ Spółek FIO i
ING FIO Średnich i Małych Spółek (których struktury były zgodne w 86,85%), a
także DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus oraz AIG FIO Małych i Średnich Spółek (zgodność struktur w 86,21%). Najbardziej niepodobnymi
funduszami pod względem branżowej struktury portfela okazały się fundusze: Pioneer FIO Średnich Spółek Rynku Polskiego i DWS FIO Top 25 Małych Spółek
(zgodność struktur tylko w 62,56%), a w dalszej kolejności: DWS FIO Top 25
Małych Spółek i PZU Akcji MiŚ Spółek FIO (zgodność struktur w 68,28 %).
Kolejne grupowanie funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek przeprowadzono na podstawie udziałów akcji poszczególnych spółek w portfelach inwestycyjnych w okresach wzrostów giełdowych. Posłużono się metodą Warda z odległością euklidesową. Otrzymano następujące skupienia funduszy inwestycyjnych:
• grupa 1: AIG FIO Małych i Średnich Spółek, DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus, DWS FIO Top 25 Małych Spółek,
• grupa 2: ING FIO Średnich i Małych Spółek, Millennium FIO Małych i Średnich
Spółek, PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek FIO, PZU Akcji MiŚ Spółek FIO,
• grupa 3: Pioneer FIO Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer FIO
Średnich Spółek Rynku Polskiego.
Analizując skład powstałych skupień funduszy, należy zwrócić uwagę, że subfundusze tych samych TFI znalazły się w jednej grupie (np. fundusze DWS i Pioneer), co niekoniecznie miało miejsce w przypadku grupowania funduszy przeprowadzonego w okresie giełdowych spadków.
Stopień zróżnicowania powstałych grup oceniono za pomocą analizy wariancji.
W tabeli 2 zaprezentowano fragmenty wyników takiej analizy. Ponieważ liczba
spółek, w które inwestowały fundusze, nierzadko sięgała 100, zdecydowano się na
zaprezentowanie fragmentów wyników analizy wariancji, odnoszących się do
spółek o największych udziałach w portfelach inwestycyjnych. Tabela 2 zawiera
jedynie największe (w sensie udziałów) spółki stanowiące łącznie do ok. 30% wartości portfeli inwestycyjnych poszczególnych funduszy. Wytłuszczone wartości
prawdopodobieństw testowych dla statystyki F wskazują (na poziomie istotności
0,05), które ze zmiennych (aktywów) w sposób istotny różnicują utworzone grupy.
Z obliczeń przedstawionych w tab. 2 wynika, że do spółek, których udziały w
portfelu inwestycyjnym istotnie różnicują powstałe skupienia funduszy inwestycyjnych, należą: Ciech SA, Pamapol SA, Polnord SA, TIM SA. Analizując przedstawione wyniki, można zauważyć, że w okresach wzrostów giełdowych znaczny
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udział w portfelu funduszy inwestycyjnych miały m.in. akcje spółek branży budowlanej i materiałów budowlanych (np. Budimex SA, Hydrobudowa Śląsk SA,
Polimex Mostostal SA i inne).
Otrzymany podział funduszy inwestycyjnych na 3 grupy według struktury aktywów w portfelach inwestycyjnych w niewielkim stopniu odzwierciedla wyniki
efektywności zarządzania aktywami tych funduszy mierzone współczynnikiem
Sharpe’a. Na ogół w utworzonych skupieniach obok funduszy z lepszymi wynikami zarządzania aktywami (w sensie współczynnika Sharpe’a) znajdują się fundusze
ze słabszymi wynikami inwestycyjnymi.
Tabela 2. Wyniki analizy wariancji dla spółek wykorzystanych do grupowania funduszy
inwestycyjnych metodą Warda na rynku wzrostowym (fragm.)
Nazwa spółki
Budimex SA
Cersanit SA
Ciech SA
Comarch SA
Dębica SA
Dom Development SA
Erbud SA
Hydrobudowa Śląsk SA
ING Bank Śląski SA
Orbis SA
Pamapol SA
PBG SA
Polimex Mostostal SA
Polnord SA
TIM SA
Vistula SA

grupa 1
1,82%
2,72%
1,77%
1,24%
2,35%
3,18%
1,09%
1,70%
1,92%
2,64%
1,81%
1,54%
1,87%
1,00%
0,93%
2,68%

Średnie w grupach (w %)
grupa 2
grupa 3
3,06%
2,81%
1,96%
0,39%
3,05%
7,75%
0,35%
3,15%
4,30%
3,69%
1,59%
2,90%
0,67%
0,01%
1,71%
3,66%
2,39%
5,51%
5,67%
2,79%
0,25%
0,00%
3,50%
1,63%
1,30%
1,13%
3,95%
0,90%
1,96%
4,68%
1,65%
1,36%

Wartość p
0,8844
0,7130
0,0337
0,4381
0,8854
0,8901
0,8897
0,7373
0,3172
0,3774
0,0080
0,3819
0,9139
0,0449
0,0497
0,6315

Źródło: opracowanie własne (prawdopodobieństwa testowe mniejsze od 0,05 wytłuszczono).

Na przykład w grupie pierwszej obok funduszy AIG FIO Małych i Średnich
Spółek i DWS FIO Top 25 Małych Spółek z podobnymi wynikami współczynnika
Sharpa’a (równymi odpowiednio 2,68 i 2,44) znalazł się fundusz o znacznie niższej
wartości współczynnika Sharpe’a równej 0,678 (średniomiesięczne wartości
współczynnika Sharpe’a obliczono na podstawie miesięcznych stóp zwrotu w
okresie od stycznia 2006 r. do marca 2008 r.). Najbardziej „wyrównaną” grupą
funduszy pod względem wartości współczynnika Sharpe’a wydaje się grupa trzecia
zawierająca fundusze Pioneer FIO Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego,
Pioneer FIO Średnich Spółek Rynku Polskiego, dla których wartości współczynnika Sharpe’a wynoszą odpowiednio: 2,815 i 3,315. Podobne wnioski można otrzymać, analizując również wartości innych mierników efektywności zarządzania
aktywami (np. współczynnik Treynora, współczynnik alfa Sharpe’a). Zatem w
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okresie giełdowej hossy znajduje potwierdzenie następujący fakt: inwestycja funduszy w akcje tych samych branż gospodarczych (nawet w podobnych proporcjach) nie gwarantuje zbliżonego wyniku efektywności zarządzania aktywami.

3. Podsumowanie
W artykule wskazano grupy funduszy inwestycyjnych małych i średnich spółek,
które w podobny sposób kształtowały swój portfel inwestycyjny, miały podobną
strategię inwestycyjną. Nie udało się jednoznacznie wykazać, że pozwalało im to
uzyskać podobny wynik inwestycyjny mający odzwierciedlenie w popularnych
miernikach zarządzania aktywami. W zasadzie taka sytuacja miała miejsce (z nielicznymi wyjątkami) w okresie zarówno giełdowej hossy, jak i bessy. Wydaje się, że
zależności te powinny być zbadane w świetle pełnych danych o nabywanych i zbywanych aktywach przez fundusze w całym okresie inwestycji. Dane takie nie są jednak z oczywistych względów udostępniane przez fundusze inwestycyjne. Wykorzystanie tylko okresowych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych nie pozwala w pełni ocenić umiejętności menedżerów funduszy w zakresie budowania
portfeli inwestycyjnych, które zapewniłyby wysokie dochody w warunkach giełdowej hossy, a zarazem ograniczyłyby straty w warunkach spadków na giełdzie.
Udało się natomiast wykazać, że fundusze inwestycyjne małych i średnich
spółek w nieco odmienny sposób budowały portfele inwestycyjne w okresach
wzrostów i spadków giełdowych. Można zauważyć, że w okresie długotrwałych
spadków giełdowych w portfelach funduszy inwestycyjnych zwiększa się udział
aktywów reprezentujących bardziej „bezpieczne” branże gospodarki. Jednak nie
uchroniło to funduszy małych i średnich spółek przed dużym spadkiem wartości
jednostek uczestnictwa.
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RESEARCH OF THE SIMILARITIES OF INVESTMENT STRATEGIES
OF THE MUTUAL FUNDS INVESTING IN SMALLAND MEDIUM-SIZED COMPANIES IN POLAND
Summary
The paper presents the structure of the mutual funds portfolios in terms of the type of assets, companies, branches and sectors of the economy. The author proposed the application of Ward’s clustering
method and the ratios of structures similarity to classify the mutual funds with a similar pattern of investment portfolios. The author used the market, economic and financial ratios to research the mutual
funds investing in small- and medium-sized companies in Poland between 2006 and 2008.
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ODPORNE METODY W KONSTRUKCJI
PORTFELA WIELOSKŁADNIKOWEGO
1. Wstęp
Odpowiedni dobór składników portfela oraz wyznaczenie ich udziałów ma istotny wpływ na późniejsze wyniki osiągane przez inwestora. Klasyczna metoda wyliczania udziałów poszczególnych składników w portfelu oparta jest na teorii portfela
wielu spółek, której autorem jest Harry Markowitz. Metoda ta bazuje na nieobciążonych estymatorach wariancji i średniej. W przypadku odstępstw od rozkładu normalnego ocena estymatora wariancji może przyjmować dowolne wartości, co w konsekwencji może prowadzić do podjęcia decyzji niekorzystnych dla inwestora.
W praktyce założenie normalności rozkładów stop zwrotu często nie jest spełnione [Jajuga 2000]. W finansowych szeregach czasowych stóp zwrotu obserwuje
się efekt grubych ogonów rozkładu, co oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia wielu nietypowych obserwacji jest większe niż w przypadku rozkładu normalnego. Gdy inwestor tworzy portfel dynamiczny, wtedy wystąpienie jednej dużej obserwacji nietypowej zmusi go do zmiany udziałów w portfelu, co wpłynie na dodatkowe koszty transakcji. Zatem pożądane jest, aby metodę wyliczania udziałów poszczególnych składników portfela oprzeć na bardziej odpornych estymatorach.
Użycie metod odpornych w konstrukcji portfela pozwala na zwiększenie jego
stabilności oraz zmniejszenie wpływu obserwacji nietypowych na wyznaczenie
udziałów poszczególnych akcji. Dobrze skonstruowane portfele odporne nie narażają inwestora na poniesienie dodatkowych kosztów transakcyjnych w takim stopniu jak portfele konstruowane na podstawie estymatorów wariancji i średniej.
W artykule porównano portfele o minimalnej wariancji (MVP) wyznaczone
przy użyciu klasycznej macierzy kowariancji z portfelami wyznaczonymi z zastosowaniem odpornych macierzy kowariancji. Cele pracy to: porównanie ryzyka
omówionych portfeli oraz użycie wybranych odpornych macierzy kowariancji do
wyznaczenia portfeli o minimalnej wariancji. Wszystkie tworzone portfele są port-
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felami zmieniającymi się w czasie. Badania oparto na danych rzeczywistych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Portfele o minimalnym ryzyku z klasycznymi estymatorami
W teorii portfela wielu spółek [Markowitz 1952] wyliczenie optymalnych udziałów w portfelu sprowadza się do odpowiedniego wyestymowania parametrów średniej
i kowariancji. W przypadku portfela o minimalnym ryzyku (minimum variance portfolio) wyznaczenie udziałów opiera się na rozwiązaniu następującego zagadnienia:
min w ' Σw, przy ograniczeniach: w '1 = 1,
w

gdzie: Σ − klasyczny estymator macierzy kowariancji, w − wektor udziałów.
Wykorzystanie klasycznego estymatora macierzy kowariancji (który obarczony
jest błędem estymacji) w odniesieniu do powyższego zagadnienia może prowadzić
do błędnego wyznaczenia wag portfela. Ponadto w razie częstego przebudowywania składu portfela bardzo niska stabilność estymatora [DeMiguel, Nogales 2007]
może spowodować dużą fluktuację wag, czego konsekwencją będzie drastyczne
zwiększenie kosztów transakcyjnych.
Duża wrażliwość estymatora macierzy kowariancji wynika z tego, że jest on
estymatorem największej wiarygodności (NW) dla prób pochodzących z rozkładu
normalnego. Ponadto estymatory NW dla prób pochodzących z rozkładu normalnego mają najmniejszą asymptotyczną wariancję [Kaszuba 2008], stąd dla tych
prób są one najbardziej efektywnymi estymatorami. Bardzo wysoka efektywność
estymatorów NW skutkuje jednakże dużą wrażliwością na niewielkie odchylenia
od założonego rozkładu normalnego. Reasumując, estymatory o wysokiej efektywności dla prób pochodzących z rozkładu normalnego niekoniecznie są estymatorami o wysokiej efektywności dla prób pochodzących z rozkładów bliskich rozkładowi normalnemu [Huber 2004].
Ponieważ w praktyce dzienne stopy zwrotu nie są zgodne z rozkładem normalnym
[Jajuga 2000], taki wniosek powinien być brany pod uwagę przy wyznaczaniu portfeli
na podstawie teorii Markowitza. Aby zmniejszyć ryzyko błędu estymacji oraz zwiększyć odporność na obserwacje odstające, niezbędne jest poszukiwanie nowych metod
pozwalających na konstrukcję efektywniejszych i bardziej stabilnych portfeli.
W dalszej części pracy zaprezentowano alternatywne metody wyznaczania macierzy kowariancji, które nie są oparte na tak mocnych założeniach o normalności, jak
estymatory NW. Ponadto wymienione estymatory nie wymagają dużych prób, co w
konsekwencji może pozwolić na lepsze dopasowanie portfela do sytuacji na rynku.
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3. Metody odpornej estymacji macierzy kowariancji
W tym punkcie przedstawione zostaną dwie metody wyznaczania macierzy
kowariancji. Pierwszą jest metoda minimalnego wyznacznika macierzy kowariancji (Minimum Covariance Determinant − MCD) zaproponowana przez Rousseeuwa [Rousseeuw 1984, s. 877], cechująca się dużą odpornością, wysokim punktem załamania [Ostasiewicz 1998] oraz niską efektywnością. Punkt załamania
(breakdown point) można interpretować jako najmniejszy udział danych zakłócających, dla których estymator może przyjmować dowolnie duże wartości.
Algorytm wykrywania obserwacji odstających za pomocą estymatora MCD
składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie w zbiorze wszystkich N obserwacji
(n-wymiarowych) wyznaczany jest podzbiór h > N/2 obserwacji, dla których wyznacznik klasycznego estymatora kowariancji jest najmniejszy. Szczegółowy algorytm wykrywania tych obserwacji opisany został w pracach: [Maronna 2006;
Rousseeuw, van Driessen 1999]. Kolejnym krokiem prowadzącym do wyliczenia
estymatora MCD jest wyliczenie klasycznych estymatorów średniej i kowariancji

( μˆ , Σˆ ) dla wybranego podzbioru danych. Na podstawie wyliczonych estymatorów
dla zbioru obserwacji nietypowych szacowane są odległości odporne (robust distance): d i = ( xi − μˆ )' Σˆ −1 ( xi − μˆ ).
Odporne odległości są zmodyfikowanymi odległościami Mahalanobisa, w których
macierz kowariancji całego podzbioru danych zastąpiono macierzą kowariancji zbioru h
danych (macierz Σ̂ ). Za pomocą odległości d i identyfikuje się dane odstające przez
przyrównanie do wartości krytycznych rozkładu chi-kwadrat o n stopniach swobody
[Rousseeuw, van Driessen 1999; Orwat 2007]. Po odrzuceniu obserwacji odstających z
pozostałych obserwacji wyliczana jest ocena klasycznego estymatora kowariancji.
Największą odporność (najniższy punkt załamania) estymatora MCD można
uzyskać dla h = [(N + n + 1)/2]. Punkt załamania estymatora MCD wynosi
(N–h)/N. Pomimo wysokiej odporności w swojej klasie estymatorów estymator
MCD ma relatywnie dużą efektywność, co wynika z jego asymptotycznej
normalności [Butler, Davies, Jhun 1993]. Jednak w klasie wszystkich estymatorów
odpornych efektywność tego estymatora może być zbyt niska, gdy dane nie mają
znacznych odstępstw od rozkładu normalnego.
Inną metodą estymacji macierzy kowariancji jest estymacja zwężająca
(shrinkage estimators). Cechą szczególną estymatorów zwężających jest
minimalizacja błędu średniokwadratowego kosztem obciążenia estymatora
[Schäfer, Strimmer 2005]. Mimo zwiększenia obciążenia (klasyczny estymator
kowariancji jest nieobciążony) estymatory zwężające minimalizują wariancję, co w
konsekwencji pozwala na dokładniejsze oszacowanie kowariancji dla małej liczby
obserwacji n-wymiarowych, gdzie n jest duże.
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Kolejną cechą omawianych estymatorów jest brak założeń dotyczących
rozkładu rozważanych zmiennych. Jedynym założeniem jest istnienie kolejnych
momentów tych zmiennych losowych [Schäfer, Strimmer 2005].
Estymatory zwężające wykorzystywane są w biologii do badania zależności
między genami, gdy badana jest mała liczba obserwacji wielowymiarowych. Zatem
próba zastosowania takich estymatorów w analizie portfelowej jest pożądana,
ponieważ częste zmiany na rynku wymuszają na inwestorach analizę coraz mniejszych
szeregów czasowych, natomiast potrzeba dywersyfikacji wymusza konstruowanie
portfela z wielu udziałów. Ponadto wyniki stosowania estymatorów zwężających do
konstrukcji portfela wieloskładnikowego (badania np. w [Ledoit, Wolf 2003]) mogą
skłaniać do dalszego rozwoju tych estymatorów w tym obszarze.
W pracy przedstawiono nowy estymator zwężający z klasy estymatorów
zwężających podany przez Schäffera i Strimmera [2005], wykorzystujący lemat Ledoita
i Wolfa [2003], mówiący o wyborze parametru λ, który gwarantuje minimalny błąd
średniokwadrtowy estymatora zwężającego bez założenia o rozkładzie zmiennych
losowych. Zaprezentowany estymator kowariancji minimalizuje błąd średniokwadratowy. Metoda wyznaczania omawianego zwężającego estymatora macierzy
kowariancji S * = ( sij* ) jest następująca: niech xki będzie k-tą obserwacją zmiennej

losowej X i oraz wkij = ( xki − x i )( xkj − x j ) i wij =
⎧⎪ sii ,
sij* = ⎨ *
⎪⎩rij sii s jj ,

1 n
∑ wkij . Wtedy:
n k =1
gdy i = j ,
gdy i ≠ j ,

oraz
gdy i = j ,

⎧⎪ 1,
rij* = ⎨
ˆ*
⎪⎩ rij min(1, max(0,1 − λ )),

∑ i≠ j
gdzie: λˆ* =

Var (rij )

∑

2
i ≠ j ij

r

n
, oraz Var (rij ) =
(n − 1)3

(1)

gdy i ≠ j ,

∑

n
k =1

( wkij − wij ) 2
sii s jj

.

sii − wariancja próbkowa zmiennej losowej X i , rij − współczynnik korelacji próbkowej.
Ze wzoru (1) wynika, że estymator zwężający macierzy kowariancji nie powoduje zmiany wariancji próbkowej rozważanych składników, natomiast powoduje
zmniejszenie wartości kowariancji próbkowej. Gdy współczynnik λ̂* wynosi 1,
wtedy rozważany estymator jest estymatorem największej wiarygodności.
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4. Badania empiryczne
Wszystkie badania opierały się na notowaniach spółek pochodzących z Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy analizowano dzienne stopy
zwrotu dla cen zamknięcia z okresu od 3.07.2000 do 16.08.2008, co daje 2038 stóp
zwrotu, rozpatrywano więc tylko spółki notowane w wymienionym okresie. Do
analizy wybrano spółki wchodzące w skład segmentów 50 PLUS (spółki, których
kapitalizacja wynosi od 50 do 250 mln euro) i 250 PLUS (spółki, których kapitalizacja przekracza 250 mln euro).
Na potrzeby estymatora MCD usunięto spółki, dla których ośmiotygodniowe szeregi czasowe, począwszy od 3.07.2008, posiadały rozstęp międzykwartylowy równy 0.
Po uwzględnieniu omówionych ograniczeń analizie poddano 18 spółek z segmentu
50 PLUS: 04PRO, 14ZACH,ABG, ALMA, BBICAPNFI, BBIDEVNFI, CENSTALGD, COMARCH, FORTE, IGROUP, JUTRZENKA, LENTEX, MNI,
MOSTALEXP, NAFTA, STALEXP, SYGNITY, WAWEL, oraz 25 spółek z segmentu 250 PLUS: AGORA, ASSECOPOL, BANKBPH, BRE, BUDIMEX, BZWBK,
CERSANIT, ELBUDOWA, FARMACOL, HANDLOWY, INGBSK, KETY,
KGHM, KOPEX, KREDYTB, KRUSZWICA, MENNICA, MILLENNIUM,
MOSTALWAR, MOSTALZAB, PEKAO, PGF, PKNORLEN, SWIECIE, TPSA.
Stacjonarność wszystkich wymienionych szeregów czasowych zbadano za pomocą testu Dickeya-Fullera. Wszystkie wyniki były statystycznie istotne, zatem na
poziomie istotności 0,01 analizowane szeregi są stacjonarne. Zbadano również
normalność badanych spółek testem Shapiro-Wilka. Na poziomie istotności 0,01
odrzucono hipotezę o normalności stóp zwrotu dla wszystkich badanych spółek.
Dla każdego z analizowanych portfeli wyliczano (wcześniej omówionymi metodami) macierz kowariancji (klasyczną macierz kowariancji, macierz MCD, macierz zwężającą), a następnie wyznaczano skład portfela efektywnego o minimalnej
wariancji. Portfele były wybierane w następujący sposób: z każdego segmentu
wybierano losowo 5 spółek, które wchodziły w skład portfela, w każdym segmencie analizowano 102 losowo wybrane portfele. Dla każdego z portfeli stosowano
następujący algorytm: co 2 tygodnie przebudowywano skład portfela na podstawie
danych z ostatnich ośmiu tygodni. Dla każdego przebudowanego portfela wyliczano jego dwutygodniową stopę zwrotu na podstawie danych z najbliższych dwóch
tygodni. Z otrzymanych dwutygodniowych stóp zwrotu z całego okresu dla danego
portfela wyliczono odchylenie standardowe dwutygodniowych stóp zwrotu dla
całego badanego okresu. Ponadto wyliczono odchylenie standardowe dwutygodniowych stóp zwrotu po uwzględnieniu kosztów prowizji w wysokości 0,2% 1 .
Zatem dla każdego z segmentów otrzymano 3 wektory odchyleń standardowych
składające się ze 102 obserwacji:

1

Koszty transakcyjne według tabeli opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska – www.bossa.pl.
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1) x MVP – wektor odchyleń standardowych portfeli składających się ze spółek
z i-tego segmentu, z klasycznym estymatorem macierzy kowariancji,
i
2) x MCD – wektor odchyleń standardowych portfeli składających się ze spółek
z i-tego segmentu, z estymatorem macierzy kowariancji wyliczonym metodą MCD,
i

3) x SH – wektor odchyleń standardowych portfeli składających się ze spółek
z i-tego segmentu, z estymatorem „zwężającym” macierzy kowariancji,
4) i – segment (dla i = 1, 50 PLUS, dla i = 2, 250 PLUS).
Następnie zbadano normalność rozpatrywanych wektorów testem Shapiro-Wilka.
Na poziomie istotności α = 0,01 odrzucono hipotezę o normalności badanych prób.
Kolejnym krokiem była ocena wpływu wybranej metody (użyto testu analizy
wariancji rang Friedmana) na ryzyko portfela mierzone odchyleniem standardowym. Test Friedmana jest nieparametrycznym odpowiednikiem jednoczynnikowej
analizy wariancji dla pomiarów powtarzanych.
Dodatkowo przeanalizowano wpływ kosztów transakcyjnych na wyniki inwestora.
Różnice między stopami zwrotu bez uwzględniania prowizji a stopami zwrotu po
uwzględnieniu prowizji zbadano testem Shapiro-Wilka. Dodatkowo przy użyciu testu
t-Studenta zbadano, czy dana metoda wpływa na obniżenie kosztów transakcyjnych.

5. Wyniki empiryczne
Wyniki badań przedstawiono osobno dla dwóch segmentów. Dla segmentu
250 PLUS wyniki testu ANOVA Friedmana zamieszczono w tab. 1.
Tabela 1. Wyniki testu ANOVA Friedmana dla segmentu 250 PLUS
Zmienna
MVP
MCD
SH

Średnia ranga
1,9510
2,9412
1,1078

Suma rang
199,0000
300,0000
113,0000

Średnia
0,0242
0,0263
0,0238

Odch. std.
0,0026
0,0030
0,0024

Źródło: opracowanie własne.

Dla powyższych danych wartość testu χ2 ANOVA wyniosła 171,78, a poziom
istotności był równy p = 0,0000, co pozwala odrzucić hipotezę zerową. Zatem na
poziomie istotności α = 0,01 można wyciągnąć wniosek, że istnieje statystyczna
różnica pomiędzy odchyleniami standardowymi w zależności od wybranej metody.
Na podstawie otrzymanych wyników można wnioskować, że estymatory zwężające pozwalają na uzyskanie niższego ryzyka niż pozostałe badane estymatory.
Przeanalizowano również wpływ kosztów transakcyjnych dla portfeli MVP i
SH. Badane różnice średnich zbadano testem Shapiro-Wilka. Otrzymane wyniki
nie były istotne na poziomie istotności α = 0,05, zatem przeanalizowane zmienne
miały rozkład normalny. Za pomocą testu F nie odrzucono hipotezy o jednorodności wariancji na poziomie istotności α = 0,05. Następnie różnice średnich zbadano
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testem t-Studenta z ustalonym poziomem istotności α = 0,01. Wynik testu pozwala
wyciągnąć wniosek, że estymator zwężający może powodować istotne obniżenie
kosztów transakcyjnych.
W odniesieniu do segmentu 50 PLUS wyniki testu ANOVA Friedmana zamieszczono w tab. 2.
Tabela 2. Wyniki testu ANOVA Friedmana dla segmentu 50 PLUS
Zmienna
MVP
MCD
SH

Średnia ranga
1,8040
2,9607
1,2353

Suma rang
184,0000
302,0000
126,0000

Średnia
0,0312
0,0351
0,0309

Odch. std.
0,0028
0,0033
0,0028

Źródło: opracowanie własne.

Dla danych z segmentu 50 PLUS wartość testu χ2 ANOVA zmalała w porównaniu z segmentem 250 PLUS i wyniosła 157,73, jednak poziom istotności znów wyniósł p = 0,0000, zatem można odrzucić hipotezę zerową. Na poziomie istotności
α = 0,01 można również w odniesieniu do tego segmentu wyciągnąć wniosek, że
istnieje statystyczna różnica pomiędzy odchyleniami standardowymi w zależności od
wybranej metody. Z otrzymanych wyników można wywnioskować, że estymatory
zwężające pozwalają na uzyskanie niższego ryzyka niż pozostałe badane estymatory,
jednak w tym przypadku różnice między wartościami statystyk były mniejsze.
Przeanalizowano również wpływ kosztów transakcji. Różnice średnich zbadano testem Shapiro-Wilka. Otrzymane wyniki nie były istotne na poziomie istotności α = 0,05, zatem przeanalizowane zmienne miały rozkład normalny. Za pomocą
testu F nie odrzucono hipotezy o jednorodności wariancji na poziomie istotności
α = 0,05. Następnie różnice średnich zbadano testem t-Studenta z ustalonym poziomem istotności α = 0,01. Wynik testu pozwala wyciągnąć wniosek, że estymator zwężający może powodować istotne obniżenie kosztów transakcyjnych.

6. Podsumowanie
Przeprowadzone badania dotyczące notowań spółek z giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dały wynik skłaniający do wykorzystywania nowych modeli opartych na estymatorach zwężających. Ponadto badania wykazały, że w przypadku portfeli z
minimalną wariancją odrzucenie zbyt wielu obserwacji (i uznanie ich za nietypowe)
może powodować efekt odwrotny od zamierzonego. Zatem stosowanie estymatorów
odpornych o wysokim punkcie załamania w tym przypadku nie jest pożądane. Wynik
badań dla estymatorów zwężających skłania jednak do dalszych rozważań nad estymatorami odpornymi mającymi niski punkt załamania i wysoką efektywność. W artykule
wykazano również, że portfele konstruowane na podstawie estymatorów minimalizujących błąd średniokwadratowy pozwalają na większą stabilność udziałów w portfelu, co
w konsekwencji powoduje obniżenie kosztów transakcyjnych.
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ROBUST STATISTICAL METHODS FOR PORTFOLIO CONSTRUCTION
Summary
The article presents a comparison of minimum variance portfolios, determined using the maximum likelihood estimators of the covariance matrix, with portfolios determined using robust estimators of the covariance matrix. The aim of the dissertation is to compare the risks of the discussed
portfolios, and to designate the minimum variance portfolios by applying select robust estimators of
the covariance matrix. All the created portfolios are portfolios which change with time. The research
is based on real data, coming from the Warsaw Stock Exchange. The article demonstrates usefulness
of methods which apply shrinkage estimators.
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EKONOMETRYCZNE MODELOWANIE REGIONALNEGO
WZROSTU GOSPODARCZEGO OPARTEGO NA WIEDZY
1. Wstęp
Podstawowym elementem teorii wzrostu endogenicznego i modeli precyzujących te
teorie jest pojęcie „gospodarka oparta na wiedzy” (knowledge economy). Inwestycje w
wiedzę definiowane są jako wydatki na edukację (w szczególności na szkolnictwo wyższe), na badania i rozwój (B+R) oraz na software. Wiedza naukowa i nakłady na wiedzę
są jednym z czynników produkcji i oddziałują na wzrost gospodarczy w wyniku ich
akumulacji. Nagromadzona wiedza naukowa to skumulowane wyniki badań naukowych
(B+R) oraz poziom społeczeństwa wyrażony przez osiągnięty poziom wykształcenia.
Celem podjętego badania jest ocena wpływu nakładów na rozwój i jego komponenty, takie jak nakłady na środki trwałe, nakłady na B+R oraz ich relacje do PKB,
jako czynnika różnicującego wzrost gospodarczy poszczególnych regionów Polski 1 .
Badanie obejmuje dwa etapy:
• charakterystykę przestrzennego zróżnicowania skłonności do rozwoju regionów;
• ocenę wpływu działalności badawczo-rozwojowej na wzrost gospodarczy regionów.
W zakresie oceny zróżnicowania działalności badawczo-rozwojowej wykorzystano miernik nazwany taksonomiczną miarą skłonności do rozwoju (opartego na
wiedzy), zbudowany na koncepcji uogólnionej miary odległości (GDM). W drugiej
części badania oszacowano podażowe modele wzrostu regionalnego dla danych
panelowych, stosując równania z efektami stałymi (FE) i losowymi (RE) oraz dokonując wszechstronnej weryfikacji na podstawie procedur programu R.
W opisie gospodarki opartej na wiedzy występują dwa główne podejścia metodologiczne 2 :
• prezentacja wielu wskaźników i kroków w kierunku zbudowania jednego
wskaźnika opisującego GOW,
1
Interesujące badania z tego zakresu o charakterze opisowo-statystycznym zostały przedstawione w pracach: [Chojnicki, Czyż 2006; Konkurencyjność Polski…2008; Wiedza a wzrost… 2003].
2
Już od kilku lat Główny Urząd Statystyczny rozwija i udoskonala system badań statystycznych z zakresu innowacji i nauki, dostosowując go do zaleceń OECD i Unii Europejskiej. Corocznie GUS wydaje
publikacje pn. Nauka i technika. Tam też zdefiniowane są podstawowe kategorie związane z GOW.
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•

prezentacja udziału sektorów gospodarki opartej na wiedzy i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej w PKB.
Podstawową kategorią stosowaną w badaniach statystycznych B+R są nakłady
wewnętrzne na tę działalność. Są to nakłady poniesione na prace B+R w jednostce
sprawozdawczej i w roku sprawozdawczym niezależnie od źródła pochodzenia nakładów. Obejmują one nakłady zarówno bieżące, jak i inwestycyjne na środki trwałe
związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji tych środków. Do ustalenia faktycznego zatrudnienia w działalności B+R jako jednostki przeliczeniowe
wykorzystuje się ekwiwalenty pełnego czasu pracy. Przez pojęcie pracowników naukowo-badawczych rozumie się przy tym specjalistów zajmujących się pracą koncepcyjną i tworzeniem nowej wiedzy, wyrobów, usług, procesów metod i systemów,
a także kierowaniem projektami badawczymi związanymi z realizacją tych zadań.
Nakłady na działalność innowacyjną obejmują: nakłady na prace badawcze i
rozwojowe (B+R) wykonane przez własne zaplecze badawcze przedsiębiorstw, jak
również nabyte od innych jednostek. Przedsiębiorstwo innowacyjne to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie (najczęściej trzyletnim) wprowadziło na rynek
przynajmniej jedną innowację techniczną (nowy lub istotnie ulepszony produkt
bądź nowy lub znacznie ulepszony proces technologiczny).

2. Zróżnicowanie działalności badawczo-rozwojowej w regionach
Do oceny zróżnicowania poziomu działalności badawczo-rozwojowej wykorzystano 8 zmiennych diagnostycznych; ich podstawowe charakterystyki przedstawiono
w tab. 1. Na podstawie tych wskaźników zbudowano taksonomiczny miernik, który
nazwano miarą skłonności do rozwoju regionów, wykorzystujący formułę uogólnionej odległości od wzorca [Walesiak 2006] 3 . Miarę obliczono dla każdego roku badanego okresu 1999-2005; jej poziom oraz przestrzenną ilustrację poziomu miary w
województwach dla roku 2005 przedstawiono na rys. 1, natomiast zmiany poziomu
miary dla wybranych lat 1999-2005 zilustrowano na wykresie radarowym (rys. 2).

Rys. 1. Taksonomiczna miara skłonności do rozwoju za rok 2005
Źródło: opracowanie własne.
3

Wszystkie cechy są stymulantami; jako formułę normalizacji zastosowano przekształcenie ilorazowe.
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki zmiennych diagnostycznych
Średnia
arytmetyczna
X1 − liczba jednostek badawczo-rozwojowych na 100 tys. mieszkańców
1999 0,82 podlaskie
5,12 mazowieckie
2,07
2005 1,00 zachodniopomorskie
6,20 mazowieckie
2,38
X2 − zatrudnieni w działalności B+R na tys. osób aktywnych zawodowo
1999 1,10 lubuskie
12,10 mazowieckie
3,77
2005 1,30 świętokrzyskie
10,70 mazowieckie
3,63
X3 − pracownicy naukowo-badawczy na tys. osób aktywnych zawodowo
1999 0,90 świętokrzyskie
7,30 mazowieckie
2,71
2005 1,10 świętokrzyskie
8,00 mazowieckie
3,01
X4 − wartość brutto aparatury naukowo-badawczej w tys. zł na zatrudnionego
1999 1,70 lubuskie
38,70 śląskie
23,25
2005 2,30 świętokrzyskie
82,10 dolnośląskie
45,71
X5 − odsetek nakładów podmiotów gospodarczych na B+R w PKB
1999 0,044 lubuskie
0,474 świętokrzyskie
0,187
2005 0,018 warmińsko-mazurskie
0,305 małopolskie
0,116
X6 − odsetek nakładów na B+R w PKB
1999 0,12 lubuskie
1,50 mazowieckie
0,50
2005 0,08 świętokrzyskie
1,10 mazowieckie
0,41
X7 − nakłady wewnętrzne na B+R w zł na mieszkańca
1999 18,40 lubuskie
394,3 mazowieckie
87,72
2005 15,30 świętokrzyskie
450,4 mazowieckie
103,22
X8 − skumulowane nakłady na B+R w zł na mieszkańca
2005 177 świętokrzyskie
3244 mazowieckie
717,5
Rok

Poziom minimalny

Poziom maksymalny

Współczynnik
zmienności
50,02
48,73
70,21
63,00
59,10
58,09
41,51
52,04
68,79
72,20
64,59
70,15
99,24
98,21
99,36

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z publikacji [Nauka i technika… 2006].

Rys. 2. Zmiany poziomu miary skłonności do rozwoju w latach 1999 i 2005
Źródło: opracowanie własne.
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Uzyskane wyniki potwierdzają silne zróżnicowanie skłonności do rozwoju w
regionach. Najwyższą skłonność do rozwoju wykazuje region mazowiecki, w którym jest zdecydowanie najwięcej jednostek prowadzących prace badawczo-rozwojowe i najwyższe nakłady ogółem, w tym relatywnie wysokie są one w sektorze przedsiębiorstw. Bardzo korzystnie wypada również region małopolski. W
miarę dużą skłonność do rozwoju na tle innych regionów wykazują też regiony:
pomorski, dolnośląski, wielkopolski, łódzki i śląski. Słabiej wypadają na ich tle
regiony: lubelski, kujawsko-pomorski, podkarpacki, podlaski i zachodniopomorski.
Jeszcze niższa skłonność do rozwoju charakteryzuje regiony: opolski, warmińsko-mazurski, lubuski i świętokrzyski. Posiadane zaplecze i niski udział przedsiębiorstw w rozpatrywanej działalności mogą stanowić istotną barierę rozwojową w
tych regionach. Podział regionów na grupy według przyjętych przedziałów miary
GDM wskazuje także, że większą skłonność do rozwoju wykazują regiony mające
silne ośrodki metropolitalne i lepiej rozwinięte gospodarczo, a słabiej wypadają te
mniejsze, nieposiadające takich ośrodków.
Zaobserwować można również pewne zmiany w regionach. Najbardziej wzrosła skłonność do rozwoju w regionach: małopolskim, pomorskim i wielkopolskim.
Niektóre regiony oddaliły się jednak od wzorca, szczególnie świętokrzyski, w którym znacznie spadł udział nakładów przedsiębiorstw na działalność B+R. Zwiększają się przy tym dysproporcje możliwości rozwojowych regionów, regiony słabsze nie wykazują bowiem na tle innych regionów wzrostu skłonności do rozwoju,
natomiast regiony silniejsze przybliżają się do wzorca. Potwierdza to wzrost zróżnicowania miary GDM z 40,4 do 46,6%.

3. Wpływ działalności badawczo-rozwojowej
na wzrost gospodarczy w regionach
Na podstawie przeprowadzonych badań poddano ocenie wpływ zmian w działalności badawczo-rozwojowej na wzrost gospodarczy w regionach. W tym celu przeprowadzono analizę związków korelacyjnych między PKB w regionach i rozpatrywanymi w badaniu zmiennymi. Zastosowano również modelowanie regresyjne PKB,
włączając do czynników wzrostu, obok zatrudnienia i majątku trwałego, zmienną
charakteryzującą sferę B+R w regionach. Okresem badania objęto lata 1999-2005.
Miara taksonomiczna charakteryzująca działalność badawczo-rozwojową okazała się skorelowana z regionalnym PKB na poziomie r = –0,62. Regionalne PKB pozostaje w silnej korelacji z większością rozpatrywanych zmiennych diagnostycznych,
zwłaszcza ze skumulowanymi nakładami na B+R: r = 0,83. Jako zmienną charakteryzującą sferę B+R w regionach do modelu wzrostu PKB wybrano skumulowane
nakłady na tę działalność. Pozostałe dwie zmienne objaśniające to przeciętne zatrudnienie i wartość brutto środków trwałych. Wszystkie zmienne przeliczono w stosunku do liczby mieszkańców. Przyjęto następującą hipotezę modelową:
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ln PKBit = α + β1 ⋅ ln ZATit + β 2 ⋅ ln STit + β3 ⋅ ln BRit + uit ,
gdzie: i = 1, 2,..., N − numer obiektu, t = 1, 2,..., T − numer okresu.
Tabela 2. Oszacowania wpływu skumulowanych nakładów na B+R na PKB za pomocą MNK*
Okres
Stała
ln ST
ln ZAT
ln BR
R2

2005
–2,959
(–6,27)
0,285
(2,32)
0,961
(6,27)
–0,025
(–1,15)
-

2004-2005 2003-2005 2002-2005 2001-2005 2000-2005 1999-2005
–2,629
–2,034
–1,885
–1,849
–1,759
–1,634
(–8,04)
(–6,19)
(–6,48)
(–7,15)
(–7,38)
(–7,06)
0,345
0,451
0,492
0,548
0,591
0,640
(3,92)
(5,24)
(6,57)
(8,34)
(10,15)
(11,49)
0,840
0,614
0,542
0,485
0,427
0,344
(8,27)
(6,40)
(6,73)
(7,52)
(7,93)
(7,10)
– 0,008
0,030
0,041
0,048
0,055
0,075
(–0,62)
(2,45)
(3,78)
(4,73)
(5,61)
(7,08)
0,920
0,911
0,903
0,901
0,897

*Pod ocenami parametrów podano wartości statystyki t.
Źródło: obliczenia własne.

Nakłady na B+R kumulowano dla różnych okresów 4 . Oszacowania parametrów modelu MNK zawarto w tab. 3.
Wpływ zmiennej nakłady na B+R na PKB w krótkim okresie okazuje się mało
istotny dla kształtowania się regionalnego PKB. Wskazują na to wyniki dotyczące
roku 2005 i próby odnoszącej się do okresu 2004-2005. Wpływ ten uwidacznia się,
gdy kumuluje się nakłady w okresie co najmniej trzech lat (próba 2003-2005).
Wpływ ten ulega zwielokrotnieniu w kolejnych latach. Wyraża to ciągłość inwestycji w nowoczesność gospodarki. Elastyczność PKB względem skumulowanych
nakładów na B+R sięga przy tym 0,075. Stwierdzić również można, że zwiększa
się w ostatnim okresie wpływ zatrudnienia na PKB, a maleje wpływ środków trwałych na PKB, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. Pamiętać jednak należy, że we
wcześniejszych latach wzrost gospodarczy w kraju wynikał ze wzrostu wydajności
pracy i że do roku 2002 występował spadek zatrudnienia.
Po włączeniu do rozpatrywanego modelu 5 efektów stałych (fixed effect) równanie jest następujące:
ln PKBit = α i + β1 ⋅ ln ZATit + β 2 ⋅ ln STit + β 3 ⋅ ln BRit + uit ,
gdzie: α i − zróżnicowany wyraz wolny dla regionów (efekt indywidualny).
4
Za stan początkowy przyjęto nakłady w poczynione w pierwszym rozpatrywanym roku, dodając do nich nakłady w następnych latach.
5
Model z efektami stałymi zakłada, że efekty indywidualne αi nie są przypadkowe i możliwe jest ich
oszacowanie. Poszczególne αi można oszacować MNK jako parametry przy zmiennych zero-jedynkowych.
Jeśli jednak T jest bardzo małe, a N duże, to duża liczba zmiennych może spowodować utratę zgodności
estymatora. Zastosowanie znajduje wówczas model z efektami losowymi. W modelu z efektami losowymi
różnice między obiektami odzwierciedla się przez zróżnicowanie części składnika losowego. Wówczas oszacowaniu podlega poziom dyspersji efektów indywidualnych [Maddala 2006, s. 643-654].
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Model z efektami losowymi RE (random effect) z kolei przybiera postać:
ln PKBit = α + β1 ⋅ ln ZATit + β 2 ⋅ ln STit + β3 ⋅ ln BRit + ν it , dla ν it = α i + uit ,
gdzie: α i − efekt indywidualny będący częścią składnika losowego, uit − czysty
błąd losowy.
W tabeli 3 wyniki uzyskane za pomocą obu estymatorów w porównaniu z wynikami uzyskanymi dzięki MNK.
Tabela 3. Oszacowania wpływu skumulowanych nakładów na B+R na PKB metodami dla danych panelowych
Okres analizy 1999-2005
Stała
ln ST
ln ZAT
ln BR
R2
Rho
Theta
Test Walda
Test Breusha-Pagana
Test Hausmana

MNK
–1,634 (–7,055)
0,640 (11,486)
0,344 (7,104)
0,075 (7,084)
0,897

FE
zróżnicowana
0,751 (7,833)
0,139 (1,321)
0,077 (4,464)
0,933*

RE
–1,337 (–4,196)
0,712 (10,254)
0,230 (4,182)
0,085 (6,910)
0,919
0,541
0,671

F = 28,344; p < 0,001
LM = 157,32; p < 0,001
H = 1,292; p = 0,731

*Pomijając efekty indywidualne.
Źródło: obliczenia własne w programie R.

Testy Walda i Breusha-Pagana6 wskazują na występowanie efektów indywidualnych w regionach i istotność ich wariancji. Należy zatem przyjąć, że estymatory FE i
RE są właściwszymi niż MNK estymatorami dla analizowanych danych. Spośród nich,
jak wskazują wyniki testu Hausmana, efektywniejszy jest estymator RE. Na podstawie
oszacowań parametrów tego modelu stwierdzić można, że oddziaływanie nakładów na
B+R na PKB może być nawet większe niż to wskazywał estymator MNK.
Elastyczność PKB względem nakładów na B+R wynosić może nawet 0,085.
Zauważyć także należy przeszacowaną przez estymator MNK elastyczność PKB
względem zatrudnienia. Uzyskane wyniki pozwalają również stwierdzić, że niezmienne w czasie nieobserwowalne charakterystyki indywidualne regionów odpowiadają za 54,1% (ocena Rho) łącznego błędu losowego. Jedną z takich charakterystyk może być położenie geograficzne regionów, na co wskazują oszacowania
indywidualnych parametrów dla regionów w modelu FE. Prowadzi to do modelu
przestrzennej autokorelacji, co wymaga dalszych badań.
6
Test Walda zakłada, że wszystkie wyrazy wolne dla badanych obiektów są równe, przeciwko założeniu, że są one różne. W praktyce rozstrzyga więc on o wyborze estymatora pomiędzy MNK i FE. Test
Breuscha-Pagana jest testem istotności stałości wariancji składnika losowego dla obiektów, rozstrzygający
o wyborze estymatora między MNK i RE. Test Hausmana bada występowanie korelacji pomiędzy zmiennymi objaśniającymi a efektami indywidualnymi. Z założenia taką korelację dopuszcza estymator FE, a nie
dopuszcza jej estymator RE. Natomiast przy theta = 0 estymator MNK jest szczególnym przypadkiem
estymatora RE, a przy theta = 1 estymator FE jest szczególnym przypadkiem estymatora RE.
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ECONOMETRIC MODELLING
OF KNOWLEDGE-BASED REGIONAL ECONOMIC GROWTH
Summary
The paper presents the results of the research verifying the hypothesis on the spatial diversification
of endogenous growth in Polish regions between 1999 and 2005. The research encompasses the characteristics of spatial diversification of the region’s tendency to develop and the evaluation of impact of the
R&D sphere on the regional economic growth. The taxonomic measure of knowledge-based tendency to
develop has been used and supply-based models of regional economic growth have been estimated for
the panel data. A broad verification has been carried out according to the R software procedures.
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MODELE RÓWNAŃ STRUKTURALNYCH
Z WYKORZYSTANIEM ŚRODOWISKA R
1. Wstęp
Modele równań strukturalnych (Structural Equation Modeling − SEM), inaczej
nazywane LISREL (por. np. [Sagan 1996; Mueller 1996]), są ogólną, głównie liniową, wielowymiarową techniką statystyczną. Jest ona bardziej konfirmacyjna niż
eksploracyjna, czyli wykorzystuje się ją do sprawdzania dopasowania określonego
modelu do danych, a nie do budowania pasującego modelu.
SEM jest bardziej ogólną metodą w stosunku do regresji wielorakiej, analizy
ścieżkowej, konfirmacyjnej analizy czynnikowej, analizy szeregów czasowych i
analizy kowariancji. Procedury te zatem mogą być uważane za szczególne przypadki modeli równań strukturalnych.
W SEM oprócz obserwowalnych zmiennych dopuszcza się także ukryte konstrukty, czyli zmienne nieobserwowalne (por. np. [Bollen i Long 1993; Hair i in.
1998; Mueller 1996]. Zależności między ukrytymi konstruktami opisuje model
strukturalny. Najczęściej są to zależności liniowe, chociaż dopuszcza się także
związki nieliniowe. Oprócz wykrycia zależności między ukrytymi konstruktami
badacze dążą także do oszacowania błędu pomiaru. Natomiast zależności między
zmiennymi obserwowalnymi a konstruktami opisuje model pomiarowy.
W artykule przedstawiono wybrane pakiety i funkcje programu R służące do estymacji
modeli równań strukturalnych. Funkcje te zobrazowano na przykładach przytoczonych z
literatury. Celem artykułu jest opisanie oraz porównanie wymienionych funkcji.

2. Pakiety i funkcje programu R
W tabeli 1 przedstawiono wybrane pakiety i funkcje programu R wykorzystywane w SEM.
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Tabela 1. Wybrane pakiety i funkcje programu R wykorzystywane w SEM
Lp.

Problem

1

Metody SEM

2

Alternatywne parametry
modelu

3

Wyznaczanie reszt

4

Graficzna prezentacja
modelu

5

Ocena dopasowania
modelu

Wybrane pakiety i funkcje programu R
Pakiet sem (funkcje: sem, tsls)
Pakiet systemfit (funkcja: systemfit)
Pakiet pls (funkcja: mvr)
Pakiet sem (funkcja: mod.indices)
Pakiet sem (funkcje: residuals.sem, standardized.residuals, standardized.coefficients)
Pakiet stats (funkcja: resiuduals)
Pakiet sem (funkcja: path.diagram (dodatkowo
wymagany jest program Graphviz))
Pakiet stats (funkcje: glm, lm, extractAIC)
Pakiet sem (funkcje: sem, tsls)
Pakiet pls (funkcje: MSEP, RMSEP)

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji programu R.

W SEM ważnym problemem jest wybór metody estymacji parametrów modeli
równań strukturalnych. W tabeli 2 przedstawiono funkcje programu R oraz dostępne w nich metody.
Tabela 2. Metody SEM oraz odpowiadające im funkcje w środowisku R
Metoda
Metoda największej wiarygodności
2SLS (Two-Stage Least Squares)
OLS (Ordinary Least Squares),
WLS (Weighted Least Squares),
W2SLS (Weighted Two-Stage Least Squares),
3SLS (Three-Stage Least Squares),
SUR (Seemingly Unrelated Regressions), 2SLS
(Two-Stage Least Squares)
PLS (Partial Least Squares)

Funkcja
sem
tsls

systemfit

mvr

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji programu R.

Bardzo przydatna jest funkcja mod.indices dostępna w pakiecie sem.
Funkcja ta podaje propozycje zmodyfikowanych parametrów w modelu, które
zwykle prowadzą do modelu lepiej dopasowanego do danych.
Niestety program R nie pozwala na graficzną prezentację modelu SEM. Jednak na
stronie http://www.graphviz.org/ dostępny jest program Graphviz, który umożliwia taką
prezentację. Pomocna jest tutaj funkcja path.diagram zwracająca ciąg poleceń, które
wywołane w programie Graphviz umożliwiają graficzną prezentację modelu.
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3. Przykłady
W celu zobrazowania przedstawionych funkcji przytoczono badanie gospodarki
Stanów Zjednoczonych przeprowadzone przez Kleina w 1950 r. Dane zawierają
obserwacje od 1920 r. do roku 1941 i są dostępne w pakiecie systemfit pod nazwą KleinI. W badaniu wykorzystano zmienne: Year − rok (Y), consump − konsumpcja (C), corpProf − zyski spółek kapitałowych (P), corpProfLag − zyski
spółek kapitałowych w poprzednim roku (P.lag), privWage − prywatny fundusz
płac (Wp), invest − inwestycje (I), capitalLag − kapitał w poprzednim roku
(K.lag), gnp − produkt narodowy brutto (X),
gnpLag − produkt narodowy brutto w poprzednim roku (X.lag), govWage − rządowy fundusz płac (Wg), govExp
− wydatki publiczne (G), taxes − podatki (T), wages − suma prywatnego i rządowego funduszu płac (W), trend − ile lat minęło od 1931 r. (A).
Model KleinI jest opisany następującymi równaniami:

C t = γ 10 + γ 11Pt + γ 12 P.lag t + β11Wt + ς 1t
I t = γ 20 + γ 21Pt + γ 22 P.lag t + β 21K.lag t + ς 2t
Wp t = γ 30 + γ 31A t + β 31X t + β 32 X.lag t + ς 3t

X t = C t + I t + Gt
Pt = X t − Tt − Wp t
K t = K.lag t + I t
Trzy ostatnie równania są tożsamościami, więc ich parametry są znane i nie
wymagają estymacji. Model ten opisano symbolicznie:
r.1 <- C ~ P+ P.lag+W
r.2 <- I ~ P+ P.lag+K.lag
r.3 <- Wp ~ A+ X+X.lag
instruments <- ~ G+T+Wg+A+K.lag+P.lag+X.lag.
W opisie występują zmienne instrumentalne, tj. zmienne, które są nieskorelowane
z błędami w równaniach strukturalnych. W przykładzie są to zmienne egzogeniczne.
W wyniku składni poleceń:
>tsls1 <- tsls(r.1, instruments)
>summary(tsls1)
przeprowadzono estymację pierwszego równania podwójną metodą najmniejszych
kwadratów:
2SLS Estimates
Model Formula: consump ~ corpProf + corpProfLag + wages
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Instruments: ~govExp + taxes + govWage + trend + capitalLag + corpProfLag + gnpLag
Residuals:
Min.
1st Qu.
Median
Mean
3rd Qu. Max.
-1,89e+00 -6,16e-01 -2,46e-01 -6,61e-11 8,85e-01 2,00e+00
Estimate Std, Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 16,55476 1,46798
11,2772 2,587e-09
corpProf
0,01730 0,13120
0,1319 8,966e-01
corpProfLag 0,21623 0,11922
1,8137 8,741e-02
wages
0,81018 0,04474
18,1107 1,505e-12
Residual standard error: 1,1357 on 17 degrees of freedom.
Zatem oszacowany model jest następujący (standardowe błędy szacunku estymatorów parametrów zamieszczono w nawiasach):
consump = 16,55+ 0,02corpProf + 0, 22corpProfLag + 0,81wages + eˆt .
(1,47)
(0,13)
(0,12)
(0,04)
Estymację pierwszego
równania metodą
częściowych najmniejszych
kwadratów można otrzymać za pomocą poleceń:
>mvr1 <- mvr(r.1, data = KleinI)
>summary(mvr1)
>RMSEP(mvr1)
>R2(mvr1)
>coef(mvr1).
W wyniku zastosowania tej procedury otrzymano następujące wyniki:
Fit method: kernelpls
Number of components considered: 3
TRAINING: % variance explained
1 comps 2 comps 3 comps
X
80,75
95,73
100,0
consump 96,90
98,09
98,1
(Intercept) 1 comps 2 comps 3 comps
R2 0,00
0,97
0,98
0,98
coef(mvr1)
consump
corpProf
0,19
corpProfLag 0,09
wages
0,80.
Oszacowane parametry modelu (coef(mvr1)) są zbliżone do poprzedniej estymacji. Dodatkowo wyznaczono współczynnik determinacji R 2 , który przyjmuje
wartości z przedziału [0; 1] i wskazuje, jaka część zmienności zmiennej objaśnianej została wyjaśniona przez zbudowany model. Dla równania pierwszego R 2 jest
bliskie jedynki dla wszystkich parametrów z wyjątkiem stałej.
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Wykorzystując funkcję systemfit, może estymować jednocześnie kilka równań:
>sf <- systemfit(list(r.1, r.2, r.3), data = KleinI,
method = "WLS")
>summary(sf).
W wyniku tych poleceń otrzymano estymację trzech równań metodą ważonych
najmniejszych kwadratów:
method: WLS
N
DF SSR
detRCov OLS-R2
McElroy-R2
system 63 51 45,2069 0,37084 0,977268 0,991302
N DF SSR
MSE
RMSE
R2
Adj R2
eq1 21 17 17,8794 1,051732 1,025540 0,981008 0,977657
eq2 21 17 17,3227 1,018982 1,009447 0,931348 0,919233
eq3 21 17 10,0047 0,588515 0,767147 0,987414 0,985193
The covariance matrix of the residuals used for estimation
eq1
eq2
eq3
eq1 1,05173 0,00000 0,000000
eq2 0,00000 1,01898 0,000000
eq3 0,00000 0,00000 0,588515
The covariance matrix of the residuals
eq1
eq2
eq3
eq1 1,0517323 0,0611432 -0,470419
eq2 0,0611432 1,0189825 0,149681
eq3 -0,4704191 0,1496807 0,588515
The correlations of the residuals
eq1
eq2
eq3
eq1 1,0000000 0,0590626 -0,597935
eq2 0,0590626 1,0000000 0,193288
eq3 -0,5979346 0,1932875 1,000000
WLS estimates for 'eq1' (equation 1) (zamieszczono tylko estymację dla równania 1)
Model Formula: consump ~ corpProf + corpProfLag + wages
Estimate
Std, Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 16,2366003 1,3026983 12,46382 5,6208e-10 ***
corpProf
0,1929344 0,0912102 2,11527 0,049474 *
corpProfLag 0,0898849 0,0906479 0,99158 0,335306
wages
0,7962187 0,0399439 19,93342 3,1597e-13 ***
Signif. codes: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’
0,1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1,02554 on 17 degrees of freedom
Number of observations: 21 Degrees of Freedom: 17
SSR: 17,879449 MSE: 1,051732 Root MSE: 1,02554
Multiple R-Squared: 0,981008 Adjusted R-Squared: 0,977657.

Modele równań strukturalnych z wykorzystaniem środowiska R

185

Estymacja metodą ważonych najmniejszych kwadratów daje podobne wyniki
jak poprzednie metody.
Zastosowane funkcje pozwalają na estymację modeli, które zawierają tylko
zmienne obserwowalne, więc można je stosować głównie do regresji wielorakiej.
Inaczej jest z funkcją sem, która estymuje równania strukturalne ze zmiennymi
obserwowalnymi i latentnymi (ukrytymi). W celu zobrazowania tej funkcji przytoczono badanie przeprowadzone przez Duncana, Hallera i Portesa w 1968 r., dotyczące wpływu rówieśników na aspiracje uczniów szkoły średniej. Zmienne obserwowalne objęte badaniem to:
RSES (FSES) − status socjoekonomiczny respondenta (najlepszego przyjaciela),
RParAsp (FParAsp) − aspiracje rodziców respondenta (najlepszego przyjaciela),
RIQ (FIQ) − iloraz inteligencji respondenta (najlepszego przyjaciela),
REdAsp (FEdAsp) − plany edukacyjne respondenta (najlepszego przyjaciela),
ROccAsp (FOccAsp) − plany zawodowe respondenta (najlepszego przyjaciela).
Zmienne latentne:
RGenAsp (FGenAsp) − ogólne aspiracje respondenta (najlepszego przyjaciela).
Funkcja sem wymaga, aby zależności między zmiennymi były opisane w języku RAM, który symbolicznie koduje diagram ścieżkowy. Zależności między badanymi zmiennymi w opisie RAM:
model.DHP <- matrix(c(
'RParAsp -> RGenAsp', 'gam11', NA,
'RIQ -> RGenAsp', 'gam12', NA,
'RSES -> RGenAsp', 'gam13', NA,
'FSES -> RGenAsp', 'gam14', NA,
'RSES -> FGenAsp', 'gam23', NA,
'FSES -> FGenAsp', 'gam24', NA,
'FIQ -> FGenAsp', 'gam25', NA,
'FParAsp -> FGenAsp', 'gam26', NA,
'FGenAsp -> RGenAsp', 'beta12', NA,
'RGenAsp -> FGenAsp', 'beta21', NA,
'RGenAsp -> ROccAsp', NA, 1,
'RGenAsp -> REdAsp', 'lam21', NA,
'FGenAsp -> FOccAsp', NA, 1,
'FGenAsp -> FEdAsp', 'lam42', NA,
'RGenAsp <-> RGenAsp', 'ps11', NA,
'FGenAsp <-> FGenAsp', 'ps22', NA,
'RGenAsp <-> FGenAsp', 'ps12', NA,
'ROccAsp <-> ROccAsp', 'theta1', NA,
'REdAsp <-> REdAsp', 'theta2', NA,
'FOccAsp <-> FOccAsp', 'theta3', NA,
'FEdAsp <-> FEdAsp', 'theta4', NA),
ncol=3, byrow=TRUE).
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Estymację modelu DHP (Duncana, Hallera i Portesa) metodą największej wiarygodności można otrzymać za pomocą poleceń:
>sem.DHP
<sem(model.DHP,
kor.DHP,
329,
fixed.x=c('RParAsp', 'RIQ', 'RSES', 'FSES', 'FIQ',
'FParAsp'))
>summary(sem.DHP).
W składni funkcji sem wskazano ustalone zmienne egzogeniczne, których wariancja i kowariancja nie jest estymowana (wynosi 0).
Wyniki estymacji za pomocą funkcji sem:
Model Chisquare = 26,70 Df = 15 Pr(>Chisq) = 0,03
Chisquare (null model) = 872 Df = 45
Goodness-of-fit index = 0,98
Adjusted goodness-of-fit index = 0,94
RMSEA index = 0,05 90% CI: (0,01, 0,08)
Bentler-Bonnett NFI = 0,97
Tucker-Lewis NNFI = 0,96
Bentler CFI = 0,98
SRMR = 0,02
BIC = -60,24
Normalized Residuals
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
-0,80 -0,12
0,00 -0,01 0,04
1,57
Parameter Estimates
Estimate
gam11 0,16
gam12 0,25
gam13 0,22
gam14 0,07
gam23 0,06
gam24 0,23
gam25 0,35
gam26 0,16
beta12 0,18
beta21 0,23
lam21 1,06
lam42 0,93
ps11
0,28
ps22
0,26
ps12 -0,02
theta1 0,41
theta2 0,34
theta3 0,31
theta4 0,40

Std Error z value
0,04
4,19
0,04
5,60
0,04
5,02
0,05
1,43
0,05
1,20
0,04
5,14
0,04
7,83
0,04
3,97
0,10
1,91
0,12
1,97
0,09
11,55
0,07
13,07
0,05
6,07
0,04
5,87
0,05
-0,44
0,05
7,89
0,05
6,30
0,05
6,67
0,05
8,66

Pr(>|z|)
2,8019e-05
2,1428e-08
5,0730e-07
1,5350e-01
2,3158e-01
2,6938e-07
4,6629e-15
7,0224e-05
5,5506e-02
4,9255e-02
0,0000e+00
0,0000e+00
1,2999e-09
4,2067e-09
6,6168e-01
2,8866e-15
2,9003e-10
2,5800e-11
0,0000e+00

RGenAsp <--- RParAsp
RGenAsp <--- RIQ
RGenAsp <--- RSES
RGenAsp <--- FSES
FGenAsp <--- RSES
FGenAsp <--- FSES
FGenAsp <--- FIQ
FGenAsp <--- FParAsp
RGenAsp <--- FGenAsp
FGenAsp <--- RGenAsp
REdAsp <--- RGenAsp
FEdAsp <--- FGenAsp
RGenAsp <--> RGenAsp
FGenAsp <--> FGenAsp
FGenAsp <--> RGenAsp
ROccAsp <--> ROccAsp
REdAsp <--> REdAsp
FOccAsp <--> FOccAsp
FEdAsp <--> FEdAsp.

Modele równań strukturalnych z wykorzystaniem środowiska R

187

Obliczone miary dopasowania modelu do danych: GFI (Goodness-of-fit
index), AGFI (Adjusted goodness-of-fit index), BentlerBonnett NFI, Tucker-Lewis NNFI, Bentler CFI bliskie 1 oraz
RMSEA – pierwiastek średniokwadratowego błędu przybliżenia równy 0,5
wskazują na dobre dopasowanie otrzymanego modelu do danych. W kolumnie
Estimate podano oszacowane parametry modelu, natomiast w kolumnie Std
Error ich błędy standardowe.

Rys. 1. Graficzna prezentacja modelu DHP
Źródło: opracowanie na podstawie programu R i Graphviz.

Następnie zastosowano funkcję path.diagram do modelu DHP:
> path.diagram(sem.DHP, min.rank='RIQ, RSES, RParAsp,
FParAsp, FSES, FIQ', max.rank='ROccAsp, REdAsp, FEdAsp,
FOccAsp').
W wyniku zastosowania tej funkcji otrzymano ciąg poleceń, które wywołane w
programie Graphviz umożliwią graficzną prezentację modelu DHP (rys. 1).

4. Podsumowanie
W artykule przedstawiono cztery podstawowe funkcje, które służą do estymacji
parametrów modeli równań strukturalnych: tsls, mvr, systemfit, sem.
Funkcje te różnią się przede wszystkim metodami estymacji oraz modelami, jakie
estymują. Pierwsza funkcja tsls wykorzystuje podwójną metodę najmniejszych
kwadratów do modeli, które zawierają tylko zmienne obserwowalne. Druga funkcja mvr wykorzystuje metodę częściowych najmniejszych kwadratów do modeli
zawierających tylko zmienne obserwowalne. Trzecia funkcja systemfit zawiera
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metody: klasyczną najmniejszych kwadratów, ważoną najmniejszych kwadratów,
podwójną najmniejszych kwadratów, ważoną podwójną najmniejszych kwadratów
i potrójną najmniejszych kwadratów. Może być wykorzystywana do modeli zawierających tylko zmienne obserwowalne, jednak w odróżnieniu od poprzednich funkcji może równocześnie estymować kilka równań. Zatem funkcje tsls, mvr,
systemfit służą do estymacji modeli zawierających tylko zmienne obserwowalne, np. do modeli regresyjnych. Czwarta funkcja sem wykorzystuje metodę
największej wiarygodności dla modeli zawierających zmienne obserwowalne i
latentne. Jako jedyna może być zastosowana do modeli ze zmiennymi ukrytymi, a
zatem np. do konfirmacyjnej analizy czynnikowej.

Literatura
Bollen K.A., Long J.S. (1993), Testing structural equation models, Newbury Park, CA: Sage.
Dalgaard P. (2002), Introductory statistics with R, Springer-Verlag, New York.
Everitt B.S., Hothorn T. (2006), A handbook of statistical analyses using R, Chapman & Hall, London.
Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C. (1998), Multivariate data analysis with readings,
Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
Mueller R.O. (1996), Basic principles of structural equation modeling, an introduction to LISREL
and EQS, Springer, New York.
Sagan A. (1996), Metoda LISREL w badaniach marketingowych cech i struktur latentnych, [w:]
Metody badań marketingowych, X konferencja Katedry Marketingu i Handlu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych, Kraków, s. 44-57.

STRUCTURAL EQUATION MODELS WITH R
Summary
Structural Equation Models (SEM) are multi-equation regression models. These structural equations are meant to represent causal relationship among the variables in the model.
Structural equation modeling is a very general, powerful multivariate analysis technique that includes the specialized versions of a number of other analysis methods as special cases. Factor analysis, path analysis and regression represent special cases of SEM.
In this article, the author presents packages and functions in R system, which computed SEM. The aim
of the article is o characterize these functions and illustrate them with the use of empirical examples.
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TAKSONOMIA 16
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Dorota Rozmus
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

ZASTOSOWANIE MACIERZY WSPÓŁWYSTĄPIEŃ
W METODZIE BAGGING W TAKSONOMII
1. Wstęp
W ostatnich latach podejście wielomodelowe oparte na modelach zagregowanych z powodzeniem stosowane było w klasyfikacji w celu podniesienia dokładności i stabilności metod klasyfikacji. Idea tego podejścia polega na tym, że w pierwszym etapie budowane są liczne pojedyncze i różniące się między sobą modele,
które następnie różnymi operatorami są łączone w model zagregowany. W klasyfikacji najczęściej stosowane jest głosowanie majoryzacyjne, a więc wybierana jest
ta klasa, która najczęściej wskazywana była przez pojedyncze modele. Do najbardziej znanych metod agregacji należą: bagging [Breiman 1996], oparty na losowaniu prób boostrapowych, oraz boosting [Freund 1990], polegający na nadawaniu
wyższych wartości wag błędnie sklasyfikowanym obiektom.
W ostatnich latach idea podejścia wielomodelowego pojawiła się także w taksonomii w celu podniesienia poprawności i odporności algorytmów taksonomicznych.
Zasadniczy cel tego podejścia polega na połączeniu wyników wielokrotnie przeprowadzonego grupowania. Zagadnienie łączenia w taksonomii można sformułować
następująco: mając dane wyniki wielokrotnie przeprowadzonej klasyfikacji, znajdź
zagregowany podział ostateczny o lepszej jakości. Liczne badania w tej dziedzinie
ugruntowały nowy obszar w tradycyjnej taksonomii. Istnieje kilka możliwości zastosowania idei podejścia zagregowanego w dziedzinie uczenia bez nauczyciela:
1) połączenie wyników grupowania uzyskanych za pomocą różnych metod,
2) uzyskanie różniących się między sobą klasyfikacji z zastosowaniem różnych
podzbiorów danych, np. przez losowanie bootstrapowe,
3) zastosowanie różnych podzbiorów zmiennych,
4) zastosowanie wielokrotnie tego samego algorytmu z różnymi wartościami
parametrów lub punktami startowymi (np. losowo wybranymi zalążkami skupień w
metodzie k-średnich).
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Badanie niniejsze wypływa z trzech źródeł. Pierwszym jest zaproponowane
przez Pekalską i Duin [2000] w dyskryminacji podejście oparte na opisie zbioru
obiektów przez podobieństwo (bądź niepodobieństwo). W tradycyjnym zagadnieniu modele klasyfikacyjne budowane są na podstawie zbioru zawierającego zmienne charakteryzujące poszczególne obserwacje. Alternatywą dla tego klasycznego
opisu obiektów może być zaproponowane przez wspomnianych autorów podejście
oparte na macierzy podobieństwa (odległości) między obiektami. W ujęciu tym
obiekty opisywane są przez pewną miarę obrazującą stopień podobieństwa między
obserwacjami ze zbioru danych. Model zatem jest budowany na podstawie tej macierzy, która traktowana jest jako zbiór opisujący obserwacje.
Drugim źródłem jest zaproponowana przez Fred i Jain [2002] idea łączenia
wyników wielokrotnie dokonanej klasyfikacji w celu konstrukcji macierzy współwystąpień. Biorąc jednoczesne wystąpienie pary obiektów w tej samej klasie za
wskazówkę istnienia związku między nimi, pierwotny zbiór obserwacji przekształcany jest w n × n -wymiarową macierz, która opisuje podobieństwo między obiektami. Ostateczne grupowanie dokonywane jest na podstawie uzyskanej macierzy
współwystąpień, która traktowana jest jak zbiór danych.
Trzecim źródłem jest zaproponowane przez Dudoit i Fridlyand [2003] podejście wielomodelowe w taksonomii wykorzystujące ideę metody bagging.
Zasadniczym celem badań jest porównanie zdolności do odkrywania poprawnej struktury klas dla metody bagging w taksonomii zastosowanej dla pierwotnego
zbioru danych oraz skonstruowanej macierzy współwystąpień.

2. Zastosowane algorytmy
W badaniu zastosowane zostało dwuetapowe podejście: najpierw konstruowana
była macierz współwystąpień, która potem posłużyła jako macierz danych dla metody bagging. Dokładniej, etapy badania mogą zostać sformułowane następująco:
• Wielokrotna klasyfikacja. Dla założonej liczby składowych C macierzy
współwystąpień należy dokonać grupowania obiektów np. za pomocą metody
k-średnich, uzyskując różniące się między sobą rezultaty dzięki losowo wybranym zalążkom skupień.
• Agregacja. U podstaw tego podejścia leży założenie, że obiekty należące do
tej samej grupy najprawdopodobniej będą lokowane w tej samej klasie wśród
tych C składowych podziałów. Biorąc zatem współwystąpienie pary obiektów
w tej samej grupie za wskazówkę istnienia związku między nimi, wyniki klasyfikacji uzyskane dzięki wielokrotnie zastosowanej metodzie k-średnich można
przekształcić w macierz współwystąpień o wymiarach n × n :

co _ assoc( a, b) = votesab ,

(1)
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gdzie votesab zlicza, ile razy para obiektów a i b zaliczona została do tej samej
grupy wśród tych C składowych klasyfikacji.
• Ostateczny podział. W celu określenia podziału ostatecznego należy zastosować dowolny algorytm taksonomiczny do skonstruowanej wcześniej macierzy
współwystąpień, traktując ją jak macierz danych.
Kroki służące do konstrukcji macierzy współwystąpień przedstawione są na rys. 1.
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Rys. 1. Konstrukcja macierzy współwystąpień i ostateczna klasyfikacja
Źródło: opracowanie własne.

W badaniu natomiast do tak przygotowanego zbioru danych zastosowana została jedna z zaproponowanych procedur podejścia wielomodelowego w taksonomii, a mianowicie metoda bagging [Dudoit, Fridlyand 2003]. Kroki algorytmu
można ująć następująco:
Dla założonej liczby klas K i założonej liczby prób bootstrapowych B:
1. Dokonaj klasyfikacji obserwacji z pierwotnego zbioru danych S za pomocą
iteracyjno-optymalizacyjnego algorytmu taksonomicznego A, uzyskując w ten
sposób etykiety klas A( xi , S ) = yˆ i dla każdej obserwacji xi , i = 1, …, n.
2. Skonstruuj b-tą próbę bootstrapową S b = ( x1b ,..., xnb ) .
3. Dokonaj klasyfikacji obserwacji w skonstruowanej próbie bootstrapowej S b
za pomocą algorytmu taksonomicznego A, uzyskując podział na klasy: A( xib , S b )
dla każdej obserwacji w zbiorze S b .
4. Dokonaj permutacji etykiet klas przyznanych obiektom w próbie bootstrapowej S b tak, by zachodziła jak największa zbieżność z etykietami klas przyznanych obserwacjom z oryginalnego zbioru danych S. Niech PK oznacza zbiór
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wszystkich permutacji zbioru liczb całkowitych 1,…, K. Znajdź permutację
τ b ∈ PK maksymalizującą:
n

∑ I (τ ( A( x , S
b
i

i =1

b

)) = A( xib , S )) ,

(2)

gdzie I(·) to funkcja wskaźnikowa równa 1, gdy stwierdzenie jest prawdziwe, 0 w
przypadku przeciwnym.
5. Powtórz kroki 2-4 B razy. Ostatecznie zaklasyfikuj i-tą obserwację, stosując głosowanie majoryzacyjne, a więc przydzielając obserwację do tej klasy, dla której zachodzi:
arg max
1≤ k ≤ K

∑

b: xi ∈S

I (τ b ( A( xi , S b )) = k ) .

(3)

b

3. Badania empiryczne
Jak już na początku zostało wspomniane, celem badań empirycznych jest porównanie zdolności do odkrywania poprawnej struktury klas dla:
• metody bagging zastosowanej do oryginalnego zbioru danych,
• metody bagging opartej na macierzy współwystąpień.
Wśród wyników empirycznych zawarto także wyniki dla klasycznej metody
k-średnich, by pokazać, że podejście wielomodelowe jest w stanie zapewnić rezultaty lepsze niż klasyczne podejście bazujące na jednokrotnym zastosowaniu algorytmu taksonomicznego.
Jeżeli chodzi o metodę k-średnich, to parametr k był równy liczbie klas. Zastosowana procedura badawcza w podejściu wielomodelowym była następująca: w
pierwszym kroku konstruowana była macierz współwystąpień. W tym celu dokonano 10-krotnej klasyfikacji zbioru danych z zastosowaniem metody k-średnich. W
drugim kroku do określenia ostatecznego podziału stosowana była zaproponowana
przez Dudoit i Fridlyand metoda bagging, przy czym jako zbiór danych raz stosowany był oryginalny zbiór pierwotnych zmiennych opisujących obiekty, a raz była
to skonstruowana w kroku pierwszym macierz współwystąpień. Liczba składowych (parametr B) w metodzie bagging była równa 50.
Większość obliczeń została wykonana w programie R z zastosowaniem algorytmu kmeans z biblioteki stats, natomiast metodę bagging oprogramowano w
bibliotece clue pod nazwą procedury cl_bag. Do konstrukcji macierzy współwystąpień wykorzystywany był natomiast program autorski.
Do pomiaru poprawności odkrytej struktury klas zastosowano indeks Randa [1971].
W badaniach zastosowano rzeczywiste oraz sztucznie generowane zbiory danych (ich krótka charakterystyka znajduje się w tab. 1). Wśród rzeczywistych zbiorów zastosowano dane standardowo wykorzystywane w dyskryminacji w celu bu-

Zastosowanie macierzy współwystąpień w metodzie bagging w taksonomii

193

dowy i oceny dokładności modelu 1 . Są to zbiory, w których przynależność obiektów do klas jest znana. Ta informacja jest traktowana jako informacja a priori o
liczbie grup; takie podejście jest bardzo często stosowane przez badaczy z dziedziny taksonomii. Sztuczne zbiory natomiast to również standardowo wykorzystywane dane w badaniach porównawczych w taksonomii. Cassini, Shape i Smiley mają
wyraźnie separowalne klasy wygenerowane w przestrzeni dwuwymiarowej, Cuboids natomiast jest problemem czteroklasowym wygenerowanym w trzech wymiarach. Ich charakterystyka znajduje się na rys. 2.
Tabela 1. Charakterystyka zastosowanych zbiorów danych
Zbiór danych
Boston
Ecoli
Glass
Cassini
Cuboids
Shapes
Smiley

Liczba obiektów
506
336
214
500
500
500
500

Liczba cech
13
8
10
2
3
2
2

Liczba klas
4
8
6
3
4
4
4

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Sztuczne zbiory danych; a) Cassini i Cuboids, b) Shapes i Smiley
Źródło: opracowanie własne.
1

Udostępniane są przez Uniwersytet Kalifornijski [Blake, Keogh, Merz 1988].
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Tabela 2. Wartości indeksu Randa
Zbiór danych

metoda k-średnich

Boston
Ecoli
Glass
Cassini
Cuboids
Shapes
Smiley

0,615
0,811
0,680
0,801
0,945
0,836
0,829

INDEKS RANDA
bagging + oryginalny
zbiór danych
0,615
0,830
0,684
0,806
0,996
0,874
0,864

bagging + macierz
współwystąpień
0,665
0,842
0,678
0,815
0,998
0,874
0,884

Źródło: obliczenia własne.

Porównując wyniki empiryczne dla metody bagging opartej na klasycznym
zbiorze danych i metody bagging opartej na macierzy współwystąpień, można
zauważyć, że generalnie macierz współwystąpień pozwala uzyskać wyższe wartości indeksu Randa w porównaniu z podejściem opartym na tradycyjnym zbiorze
danych. Natomiast porównując podejście wielomodelowe z jednokrotnym zastosowaniem metody k-średnich, widzimy, że niemalże za każdym razem metoda
bagging zapewnia lepsze rezultaty. Wyjątkiem jest jedynie zbiór Boston, który w
przypadku metody bagging opartej na oryginalnym zbiorze danych daje taki sam
rezultat jak metoda k-średnich.

4. Wnioski
Należy zauważyć, że wybór dobrego algorytmu taksonomicznego jest znacznie
trudniejszy niż wybór dobrego algorytmu klasyfikacyjnego. Wynika to przede
wszystkim z faktu, że w klasyfikacji mamy do czynienia z zagadnieniem uczenia z
nauczycielem. W taksonomii natomiast nie znamy klas, do których należą obiekty,
a tym samym brak jest określonej z góry struktury, która powinna zostać rozpoznana przez algorytm. Zatem by ominąć ryzyko wyboru niewłaściwego algorytmu
taksonomicznego, można zastosować podejście wielomodelowe w celu połączenia
wyników klasyfikacji różnych algorytmów. Każdy pojedynczy algorytm ma swoje
mocne i słabe strony, ale wydaje się, że ich łączne zastosowanie przyniesie pozytywny efekt kompensacji.
Drugą zaletą podejścia wielomodelowego jest uniezależnienie wyników od
jednej wybranej metody czy też wartości pewnych parametrów tych metod (np.
początkowo wybranych zalążków skupień w metodzie k-średnich). Agregacja wyników zatem pozwala na stabilizację rezultatów grupowania.
Kolejną zaletą podejścia wielomodelowego jest zwiększenie odporności algorytmów taksonomicznych, a więc ich mniejsza wrażliwość na szum i obserwacje oddalone oraz zmienność związaną np. z zastosowaniem metod losowania bootstrapowego.
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Ostatni wniosek, który sformułować można na podstawie wyników empirycznych, jest taki, że generalnie metoda bagging pozwala na poprawę dokładności
klasyfikacji w porównaniu z podejściem tradycyjnym; poprawę można dostrzec
zwłaszcza wtedy, gdy jako zbiór danych zastosujemy macierz współwystąpień.
Chociaż metoda ta została zilustrowana jedynie z zastosowaniem metody
k-średnich do konstrukcji macierzy współwystąpień, w dalszych badaniach do jej
budowy warto zastosować także inne metody, np. metodę c-średnich. Interesującym kierunkiem badań byłoby zastosowanie również i innych schematów losowania, podobnych do losowania adaptacyjnego w metodzie boosting [Freund 1999].
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APPLYING OF CO-OCCURRENCE MATRIX
IN BAGGING IN TAXONOMY
Summary
Ensemble approach has been successfully applied in the context of supervised learning to increase the accuracy and stability of classification. Recently, analogous techniques for cluster analysis
have been suggested.
The main aim of this article is to introduce one of the ensemble techniques in taxonomy [Dudoit,
Fridlyand 2003] and to compare the accuracy of classification with traditional algorithms.
The novelty of this article flows from the fact of joining proposed by Dudoid and Fridlyand
[2003] bagging technique in taxonomy with the concept of describing the objects by co-occurrence
(co-association) matrix [Fred, Jain 2002]. In this matrix objects are described by some distance measure showing the similarity between objects.
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ZASTOSOWANIE NIENADZOROWANYCH SIECI
NEURONOWYCH TYPU GROWING NEURAL GAS
W ANALIZIE SKUPIEŃ
1. Wstęp
Jedną z efektywnych metod analizy skupień są nienadzorowane sieci neuronowe samoorganizujące się (Self Organizing Map, SOM). Do najważniejszych zalet
sieci SOM należą: ich nieparametryczność, niewrażliwość na występowanie wartości skrajnych, odporność na braki danych, a także brak apriorycznej konieczności
ustalenia dokładnej struktury sieci (por. [Kohonen 1997; Migdał-Najman, Najman
2008]). Wadą szczególnie uciążliwą w dużych badaniach empirycznych jest duży
rozmiar sieci, którego konsekwencją jest długi czas uczenia się sieci i spadająca
efektywność grupowania. Jednym z powodów spadku efektywności grupowania
sieci jest fakt, że w dużej sieci SOM wiele neuronów nie bierze udziału w rozpoznawaniu obiektów (tzw. efekt martwych neuronów), co wprowadza do analizy
jedynie zbędny szum. W konsekwencji struktura sieci jest zwykle nadmiarowa, a
proces samouczenia się sieci − niepotrzebnie długi. W analizie dużych problemów
badacz napotka barierę informatyczną, gdy wielkość sieci będzie zbyt duża, aby
móc uruchomić proces samouczenia, nawet na dobrze wyposażonym komputerze.
Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest konstrukcja sieci samouczącej
się, która w procesie nauki sama, zgodnie z potrzebami, będzie korygować swoją
strukturę. Proces samouczenia mógłby się rozpoczynać od sieci o minimalnych
rozmiarach, a następnie sieć powiększałaby swoją strukturę zgodnie z wybranym
kryterium lokalnej lub globalnej optymalności. Konstrukcję sieci tego typu zaproponował B. Fritzke w 1994 r., prezentując nienadzorowaną, samouczącą się sieć
neuronową o zmiennej strukturze typu gaz neuronowy (Growing Neural Gas,
GNG); por. [Fritzke 1994]. Wydaje się, że może być ona pozbawiona wymienionych wad sieci SOM. Jest to rozwinięcie idei klasycznej sieci SOM. Struktura takiej sieci zmienia się dynamicznie w procesie samouczenia się w taki sposób, że
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nowe neurony są wstawiane do sieci jedynie w tym miejscu sieci, w którym występuje największy błąd rozpoznawania wzorców (błąd kwantyzacji).
Celem prezentowanych badań jest weryfikacja hipotezy o wysokim potencjale
sieci typu GNG w analizie skupień. Przedstawione zostaną podstawy teoretyczne
tej metody, jej własności, które na podstawie badan symulacyjnych będą poddane
weryfikacji i ocenie.

2. Budowa sieci GNG
Istotą budowy sieci GNG jest konstrukcja sieci maksymalnie oszczędnej, bez
zbędnych neuronów, rozłożonych jedynie w tej części przestrzeni, w której znajdują się obiekty. Sieć powinna mieć umiejętność odwzorowania skupień w przestrzeni o dowolnym wymiarze i o dowolnej konfiguracji w przestrzeni. Proces samouczenia się sieci GNG rozpoczyna się od zainicjowania dwóch neuronów c1 i c2
losowymi wagami (współrzędnymi z przestrzeni analizowanych obiektów):

A = {c1, c 2} ,

(1)

gdzie A to zbiór neuronów. Aby przyspieszyć proces uczenia, zwykle wagi dobiera się
tak, aby początkowe dwa neurony były od siebie odległe − obejmowały znaczną część
zmienności obiektów w przestrzeni (por. rys. 1). Następnie ustala się połączenie między tymi neuronami i wiek tego połączenia ustala się na 0. W kolejnym etapie testuje
się kryteria stopu algorytmu. Podstawowymi kryteriami są: 1) osiągnięcie maksymalnej, założonej liczby iteracji, 2) osiągnięcie maksymalnego zakładanego błędu uczenia
sieci (możliwe są różne kryteria formalne oceny błędu uczenia sieci (patrz poniżej),
3) osiągnięcie maksymalnej założonej liczby neuronów (maksymalnego rozmiaru sieci).
Spełnienie któregokolwiek warunku kończy pracę algorytmu. Oczywiście w pierwszej
iteracji żadne z kryteriów nie jest spełnione i proces przebiega dalej. Spośród wszystkich analizowanych obiektów losowo wybierany jest jeden:
D = {ξ1 ,..., ξ M } , ξi ∈ℜn ,

(2)

gdzie: D to zbiór M, n wymiarowych obiektów ξ . Wśród istniejących neuronów
poszukiwane są: neuron najbliższy do wybranego obiektu i drugi najbliższy:
s1= arg min c∈A ξ − wc

s 2 = arg min c∈A\{s1} ξ − wc ,

(3)

gdzie: wc to współrzędne neuronu c. Neuron s1 jest nazywany neuronem wygrywającym. Za miarę odległości obiektów od neuronów należy przyjąć wybraną metrykę odpowiednią dla skal pomiarowych wykorzystanych w badaniu. Jeżeli pomiar
był dokonany na skali ilorazowej lub przedziałowej, to zwykle stosuje się odległość euklidesową. Po znalezieniu tych dwóch neuronów sprawdza, się czy były one
połączone. Jeżeli nie, to tworzy się takie połączenie i ustala się jego wiek na 0 ite-
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racji. Następuje teraz etap uczenia się neuronów s1 i s2. W pierwszym kroku wyznaczana jest lokalna miara błędu sieci dla neuronu s1:
2

ΔEs1 = ξ − ws1 .

Rys. 1. Algorytm uczenia się sieci GNG
Źródło: opracowanie własne.

(4)
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Jest to klasyczny błąd kwantyzacji. Poszukuje się następnie wszystkich neuronów połączonych z neuronem s1 i aktualizuje się ich wagi:
Δws1 = ε b (ξ − ws1 )

Δwi = ε n (ξ − ws1 )

( ∀i∈N s1 ) ,

(5)

gdzie: i oznacza i-ty połączony z wygrywającym neuron (por. [Jirayusakul, Auwatanamongkol 2007]). Wiek połączeń między wszystkimi neuronami, których wagi
zostały zaktualizowane, zwiększa się o 1. Następnie usuwa się wszystkie połączenia między neuronami starsze niż założony maksymalny wiek połączenia. Sprawdza się następnie, czy neuron s1 pozostał połączony z jakimkolwiek innym neuronem. Jeżeli utracił wszystkie połączenia, to wraca się do testowania warunków
stopu. Jeżeli połączenia istniały, to rozpoczyna się procedurę wstawiania nowego
neuronu. Szuka się neuronu o maksymalnym błędzie kwantyzacji q i jego neuronu
najbliższego f. Nowy neuron r wstawia się między neuronami q i f , tworząc jego
wagi przez interpolację wag neuronów q i f:
A = A ∪{r} , wr = ( wq + w f ) / 2 .

(6)

Jednocześnie modyfikuje się połączenia między neuronami, usuwając połączenie między q i f, następnie łącząc neurony q z r i f z r. Wiek tych połączeń ustala
się na 0. Wyznacza się także błąd kwantyzacji dla nowego neuronu:
E r = ( Eq + E f ) / 2 .

(7)

Jest to ostatni etap algorytmu, po którym wraca się do testowania warunków stopu.
Postępowanie to gwarantuje, że nowe neurony powstają w tej części przestrzeni obiektów, w której sieć jest najmniej dopasowana do obiektów. Jednocześnie w
tej części sieci, która jest najlepiej dopasowana, neurony się nie uczą (nie modyfikują swoich wag) i tracą połączenia z innymi neuronami, a w konsekwencji są
usuwane. Nie nastąpi taka sytuacja, gdy część obiektów będzie bardzo dobrze odwzorowana przez sieć, a część − bardzo źle. Sieć ma oszczędną strukturę. W początkowej fazie uczy się bardzo szybko (mało neuronów i połączeń). Do oczywistych wad algorytmu zaliczyć należy szereg parametrów, które należy ustalić
a priori. Są to: maksymalna liczba iteracji, maksymalna liczba neuronów i maksymalny wiek połączeń. Jeżeli liczba iteracji będzie zbyt mała, to nie nastąpi prezentacja sieci wszystkich obiektów, a więc uczenie będzie niekompletne. Zbyt duża
spowolni zaś proces uczenia się sieci – sieć dobrze nauczona będzie po prostu
usuwała najlepszy neuron – jego brak spowoduje jednocześnie, że ta część przestrzeni będzie najgorzej odwzorowywała obiekty, a w konsekwencji niemal w to
samo miejsce zostanie wstawiony nowy neuron. Jeżeli ustalimy maksymalną liczbę
neuronów na zbyt niskim poziomie, to nie uzyskamy optymalnego odwzorowania
obiektów na sieci. Zbyt duża liczba nie jest groźna dla algorytmu, ponieważ sieć
GNG osiąga pewną równowagę, gdy sieć poprawnie odwzorowuje obiekty. Jeden
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neuron jest usuwany i jeden dodawany, nie powodując nadmiernego wzrostu sieci.
Warto jednak pamiętać, że średni błąd kwantyzacji dla wszystkich neuronów może
być osiągnięty jedynie wówczas, gdy liczba neuronów różna jest dwukrotności
liczby obiektów. Aby neuron pozostał na sieci, musi być połączony co najmniej z
jednym sąsiadem. Jeżeli maksymalny wiek połączeń będzie zbyt krótki, to neurony
dobrze nauczone będą natychmiast usuwane i algorytm utraci zbieżność. Zbyt wysoka wartość tego parametru spowoduje, że niepotrzebne neurony nie będą usuwane. W konsekwencji sieć będzie się bardzo szybko rozrastać aż do maksymalnej
liczby neuronów i zakończy proces uczenia się. Parametry te są trudne do optymalnego ustalenia a priori, ponieważ brak prostych formalnych zależności między
nimi a jakością uzyskanego grupowania.

3. Własności sieci GNG, badania symulacyjne
W trywialnych przykładach nie ujawniają się zalety sieci GNG. Sieć uczy się
bardzo szybko, na każdy obiekt przypada po kilka neuronów i po niewielkiej liczbie iteracji proces uczenia zatrzymuje się. Zwykle każdy obiekt jest traktowany
jako osobne skupienie, a liczba neuronów jest większa niż obiektów. To oczywiście zaprzecza postulatom analizy skupień, a także oszczędności algorytmu.
W badaniach większej skali tych problemów już nie ma. Liczba neuronów jest w
naturalny sposób mniejsza od liczby obiektów. Jeżeli skupienia są separowalne i
zajmują w przestrzeni niewielki obszar, to liczba neuronów jest mała i tworzą one
dobrze separowalne skupienia (por. rys. 2). Jeżeli skupienia mają porównywalną
liczbę obiektów, a różnią się zajmowaną przestrzenią, to skupienia duże będą odwzorowywane przez większą liczbę neuronów niż skupienia małe (por. rys. 3).

Rys. 2. Pierwszy zbiór testowy
Źródło: opracowanie własne.
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Jednocześnie liczba neuronów odwzorowujących jedno skupienie rośnie wraz
ze wzrostem liczby obiektów w skupieniu, nawet jeżeli skupienia zajmują identyczną przestrzeń.
Na rysunku 4 znajduje się 5 skupień różniących się liczbą obiektów odp.
N = 300, 500, 1000, 1500, 2000. Liczba neuronów odwzorowujących obiekty w tych
skupieniach jest równa odp. c = 7,7,10,12,14. Zależność ta nie jest liniowa. Liczba
neuronów przyrasta bardzo wolno wraz ze wzrostem liczby obiektów w skupieniu.

Rys. 3. Drugi zbiór testowy
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Liczba obiektów w skupieniach a liczba neuronów odwzorowująca obiekty
Źródło: opracowanie własne.
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Wspomniane dwie cechy są bardzo mocną stroną sieci GNG. Wskazują na jej
oszczędność obliczeniową. Nowe neurony są wstawiane jedynie wtedy, gdy są naprawdę
potrzebne, i tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Sieć nie ma tendencji do nadmiernego
rozrostu. Struktura sieci tworząca się w trakcie procesu samouczenia się sieci ma także tę
zaletę, że pozwala sieci dopasować się do dowolnego kształtu skupień w przestrzeni.
Na rysunku 5 przedstawiono 3 zbiory przykładowych obiektów i nauczone sieci GNG. Jak można zauważyć, nie ma żadnych zbędnych neuronów w tej części
przestrzeni, w której nie ma żadnego obiektu. Sieć dopasowała się do bardzo
skomplikowanych kształtów skupień (por. rys. 5).
Poza wymienionymi zaletami sieć GNG ma także wiele trudnych do wyeliminowania wad. Badania symulacyjne wskazują, że sieć GNG nie jest w stanie rozróżnić
skupień o strukturze rozmytej. Jeżeli odległości między obiektami z różnych skupień
są porównywalne do typowych odległości między obiektami w skupieniach, to sieć
GNG nie rozróżni tych skupień (por. rys. 6). Na rysunku 6 strzałkami zaznaczono
przykładowe odległości między obiektami w skupieniach, które są znacząco większe
niż odległości między obiektami sąsiednich skupień. W konsekwencji sieć wszystkie
obiekty traktuje jak jedno skupienie. Liniami na tym wykresie zaznaczono połączenia
neuronów, które powinny zaniknąć, aby skupienia zostały rozdzielone.

Rys. 5. Dopasowanie sieci GNG do dowolnego kształtu skupień w przestrzeni
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 6. Sieć GNG a skupienia o strukturze rozmytej
Źródło: opracowanie własne.
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Innym ważnym problemem jest silna zależność zdolności do wyróżniania skupień sieci GNG od liczby neuronów. Zbyt mała liczba neuronów spowoduje niemożliwość rozdzielenia skupień, ponieważ sieć nie będzie zdolna do usuwania
połączeń między neuronami. Jednocześnie zbyt duża liczba neuronów spowoduje,
że sieć zacznie wyróżniać jako skupienia każde lokalne zagęszczenie obiektów w
przestrzeni. Duża liczba neuronów powoduje, że sieć traci zdolność do uogólniania. Niestety sterowanie liczbą neuronów jest utrudnione w algorytmie uczenia się
sieci GNG. Możliwe jest jedynie założenie maksymalnej liczby neuronów i maksymalnej liczby epok, w których neuron nieuczący się nie zostaje usunięty. O rzeczywistej liczbie neuronów decydują konfiguracja obiektów i stosunek szybkości
dodawania nowych neuronów do szybkości ich usuwania w sieci.

4. Wnioski
Sieć samoucząca się jest ważnym narzędziem analizy skupień. Ma wiele rzadko
spotykanych zalet i kilka wad, które wymagają szczególnej uwagi badacza. Główne
zalety sieci GNG są następujące: 1) zdolność do samodzielnej modyfikacji struktury
sieci zgodnej z przyjętym kryterium optymalizacji; 2) sieć w znacznym stopniu autonomicznie ustala optymalną liczbę neuronów; 3) sieć całkowicie samodzielnie ustala
liczbę skupień; 4) potrafi dopasować się do każdego kształtu skupień; 5) uczenie się
sieci jest relatywnie szybkie; 6) nie wymaga dużej mocy obliczeniowej. Najważniejszymi wadami sieci GNG są: 1) znaczna liczba parametrów sterujących pracą algorytmu; 2) brak formalnych kryteriów ustalania wartości tych parametrów przy jednoczesnej dużej wrażliwości sieci na zmianę ich wartości; 3) słabe własności sieci dla
nieseparowalnych skupień; 4) brak standardowego oprogramowania utrudniający
powszechniejsze stosowanie tej metody analizy skupień. Wady 1 i 2 do pewnego
stopnia można zredukować, powtarzając analizę kilkukrotnie przy różnych zestawach parametrów, każdorazowo mierząc homogeniczność uzyskanych skupień jednym ze znanych wskaźników (por. [Migdał-Najman, Najman 2005]). Ponieważ sieć
uczy się bardzo szybko, nie jest to bardzo uciążliwe postępowanie.
Niezależnie od wad w ocenie autora zalety sieci GNG zdecydowanie przeważają. Pełniejsza ocena tej sieci wymaga dalszych badań, jednak już teraz można
stwierdzić, że jest to cenne narzędzie w analizie skupień.
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APPLYING OF GROWING NEURAL GAS NEURAL NETWORKS
IN CLUSTER ANALYSIS
Summary
One of the more effective methods in cluster analysis are unsupervised neural networks, for
example Self Organizing Map, SOM. The problem which can appear in large data sets is a priori the
network’s structure. SOM could be time consuming and require powerful computers, it has tendency
to twine and possess many neurons which do not take part in learning. It seems that unsupervised
growing neural gas (GNG) with dynamic structure does not have these disadvantages.
The main goal of research presented in this paper is hypothesis verification that the GNG network has large potential in cluster analysis. Theoretical principles, properties of this method, simulation research and opinions are presented.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁASNOŚCI
NIENADZOROWANYCH SIECI NEURONOWYCH
TYPU SELF ORGANIZING MAP
I GROWING NEURAL GAS W ANALIZIE SKUPIEŃ
1. Wstęp
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech inteligencji jest zdolność do uczenia się. Umiejętność ta jest uważana za podstawową cechę zarówno człowieka, jak i
całego społeczeństwa. Dlatego wydaje się rzeczą oczywistą, że systemy sztucznej
inteligencji powinny przejawiać zdolność uczenia się (por. [Hołyński 1989]).
Sztuczne sieci neuronowe uczy się na dwa sposoby. Jedną z nich jest uczenie bez
nadzoru (uczenie nienadzorowane, uczenie bez nauczyciela, samouczenie sieci –
unsupervised learning). Niekiedy cel uczenia nie jest określony w postaci konkretnych, prawidłowych przykładów. Proces uczenia sieci polega na wykryciu istotnych
cech zbioru uczącego i wykorzystaniu ich do grupowania sygnałów wejściowych na
klasy, które sieć potrafi rozróżniać. Sieć potrafi wykorzystać obserwacje wejściowe i
zbudować na ich podstawie algorytm działania automatycznie wykrywający klasy
powtarzających się sygnałów wejściowych i rozpoznawać te typowe wzorce sygnałów. Podczas samouczenia cała wiedza, jaką sieć może zdobyć, zawierać się musi w
pokazywanych sieci obiektach wejściowych. Obiekty te tworzą pewne klasy podobieństwa; są wśród nich takie, które są do siebie podobne, i odmienne, należące do
innej klasy. Sieć sama wykrywa wzorce, właściwości, regularności, kategorie w danych wejściowych i koduje je w celu otrzymania wyjścia. Samouczenie się sieci
neuronowych to bezwzorcowy proces odwzorowania wielowymiarowej przestrzeni
wejściowej obiektów w niskowymiarową przestrzeń małej liczby jednostek funkcjonalnych, neuronów, z zachowaniem topograficznego podobieństwa obiektów.
Sztuczna sieć doskonali sposób rozwiązywania określonego zadania, nie mając do
dyspozycji wzorców zadań wraz z rozwiązaniami. Okazuje pewien poziom samoorganizacji. Dążenie do samoorganizacji jest cechą samouczącej się sieci neuronowej.
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Proces samouczenia i samoorganizacji zachodzi tylko wtedy, jeśli w wejściowym
ciągu danych uczących istnieje pewna prawidłowość, na której może oprzeć się sieć
(por. [Tadeusiewicz 1998; Duch i in. 2000; Masters 1996]).
Coraz częściej w analizie skupień znajdują zastosowanie nienadzorowane
sztuczne sieci neuronowe (por. [Migdał-Najman, Najman 2008]). Do tej grupy
sieci należą między innymi: Self Organizing Map Kohonena (SOM) i Growing
Neural Gas (GNG) B. Fritzkego. Celem prezentowanych badań jest wskazanie
różnic między tymi sieciami i porównanie ich własności, szczególnie z punktu
widzenia analizy skupień.

2. Self Organizing Map
Self Organizing Map – SOM − to mapa samoorganizująca się, nazywana również siecią lub mapą Kohonena, samoorganizującym się odwzorowaniem, mapą
cech (Self Organizing Feature Map – SOFM) 1 , a w okresie powstania znana pod
nazwą topology preserving map (por. [Berthold, Hand 1999; Kohonen 1997; Fort,
Pages 1995; Yin 2002; Fausett 1994; Deboeck, Kohonen 1998]). Zaproponowana i
rozwinięta ok. 1982 r. przez fińskiego profesora Teuvo Kohonena jest obecnie
jedną z bardziej znanych nienadzorowanych modeli sztucznych sieci neuronowych.
Sieć SOM wzorowana jest na zjawisku biologicznym nazywanym retinotopy 2 (por.
[Flanagan 1996]). SOM jest jedną z bardziej popularnych i efektywnych aplikacji
data mining, stosowaną głównie do klasyfikacji, grupowania, redukcji wymiarowości, wyszukiwania anomalii i odchyleń od wartości typowych, wizualizacji wielowymiarowych zbiorów danych i badania dynamiki zjawisk (por. [Papadimitriou i
in. 2002; Delgado 2000; Fessant, Midenet 2002; Deventer, Moolman, Aldrich
1996; Migdał-Najman, Najman 2004]).
W wyjściowej przestrzeni cech umieszczone zostają neurony, które lokalnie
aproksymują analizowane obiekty. Każdy taki „lokalny aproksymator” to jeden neuron. Neurony uporządkowane są w pewną strukturę nazywaną siecią, w której są ze
sobą w określonych związkach. Sieć jest wstępnie „rozrzucona” w przestrzeni obiektów (por. rys. 1). Następnie sieci pokazywane są kolejne obiekty. Neuron, który
1

Sieć Kohonena nazywana jest również mapą samoorganizującą się Kohonena (Kohonen Self
Organizing Map – KSOM), samoorganizującą się mapą odwzorowań topologicznych Kohonena,
mapą topograficzną (topographic map), odwzorowaniem (mapą) cech znaczących, procesem samoorganizującym się (self-organizing process), a ostatnio pojęcie SOM traktowane jest szerzej i nazywane
jest visualisation-induced SOM − ViSOM.
2
W języku angielskim retina oznacza siatkówkę. Oko człowieka składa się między innymi z
warstwy mózgowej, zwanej częścią wzrokową siatkówki, która jest światłoczuła. W siatkówce występują światłoczułe komórki nerwowe nazywane pręcikami i czopkami. Ich wypustki dochodzą do
komórek dwubiegunowych łączących się z komórkami zwojowymi, których aksony skupiają się w
tarczy nerwu wzrokowego. Opisane zjawisko przypomina sieć SOM, która przez neurony w warstwie
wejściowej (odpowiedniki pręcików i czopków) odbiera sygnały wejściowe (siatkówka odbiera sygnały świetlne) i przekazuje przetworzone sygnały do neuronów w warstwie wyjściowej (komórki
nerwowe nerwu wzrokowego w odpowiednim obszarze mózgu).
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znajduje się najbliżej danego obiektu, jest neuronem „zwycięzcą” i to on podlega
uczeniu (zmianie wag, współrzędnych w przestrzeni). Uczą się także sąsiedzi tego
neuronu − proporcjonalnie do odległości, w jakiej znajdują się od neuronu zwycięskiego. Część neuronów nigdy nie jest zwycięzcą i odgrywa rolę „pośredników”,
pozwalając sieci na pełniejsze rozciągnięcie się w przestrzeni. Są to tzw. neurony
martwe. W dużych sieciach ich udział może być znaczny (por. rys. 1).
Na rysunku 1 przedstawiono wybrany etap uczenia się sieci SOM. Niemal
wszystkie neurony (duże punkty na sieci), które nie nakładają się na obiekty, nie
biorą udziału w uczeniu się sieci. Są zbędne i przyczyniają się jedynie do wydłużenia czasu uczenia się sieci.

Rys. 1. Sieć neuronowa typu SOM w przestrzeni cech
Źródło: opracowanie własne.

Sieć SOM może mieć strukturę łańcucha, prostokąta lub kwadratu. Każda przyjęta struktura sieci ma inne własności i jej wybór dla danego problemu badawczego
ma kluczowe znaczenie. Sieć SOM o strukturze łańcucha przy niewielkiej liczbie
wymiarów bardzo szybko się uczy. Przy znanej liczbie skupień (nawet w przybliżeniu) wystarczy jeden neuron na każde skupienie. Wadą tej struktury jest trudność
w ustaleniu właściwej liczby neuronów. Przyjęcie zbyt małej liczby neuronów
spowoduje, że sieć nie poradzi sobie w podziale zbioru na skupienia, zbyt duża
może „wykryć” wiele lokalnych „zagęszczeń” obiektów. Struktura prostokątna
sieci SOM pozwala na rozpoznawanie skupień eliptycznych, „rozwlekłych” w
dowolnym wymiarze. Znajduje zastosowanie w przypadku zbiorów o niewielkiej
liczbie wymiarów i gdy skupienia mają różną konfigurację geometryczną. Najczęściej stosowaną strukturą sieci jest sieć kwadratowa, która pozwala na rozpoznawanie skupień o dowolnej konfiguracji geometrycznej, będąc jednocześnie doskonałym narzędziem wizualizacji danych wielowymiarowych. Jednocześnie struktura
kwadratowa jest najmniej oszczędna i najdłużej się uczy.
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3. Growing Neural Gas
Podstawowych wad sieci SOM pozbawiona jest sieć typu GNG zaproponowana w 1994 r. przez B. Fritzkego (por. [Fritzke 1994]). Sieci tego typu z założenia
nie mają stałej czy założonej a priori struktury. Struktura sieci jest tworzona w
procesie uczenia się sieci, począwszy od najprostszej, złożonej jedynie z 2 neuronów, do bardziej złożonej. Struktura takiej sieci zmienia się dynamicznie w procesie samouczenia się w taki sposób, że nowe neurony są wstawiane do sieci jedynie
w tym miejscu sieci, w którym występuje największy błąd rozpoznawania wzorców (błąd kwantyzacji). W przypadku sieci GNG ustala się jedynie maksymalną
złożoność sieci (maksymalną liczbę neuronów), a także maksymalny wiek neuronów niebiorących udziału w uczeniu (por. [Jirayusakul, Auwatanamongkol 2007]).

4. Analiza porównawcza sieci SOM i GNG
Do podstawowych zalet sieci SOM należy zaliczyć: brak założeń probabilistycznych dla zmiennych, dużą odporność na braki danych i występowanie wartości nietypowych, możliwość rozdzielenia skupień nieseparowalnych liniowo, możliwość wizualnej oceny wpływu poszczególnych zmiennych na efekt grupowania,
bardzo dobrą wizualizację danych wielowymiarowych w dwóch lub trzech wymiarach. Do podstawowych wad sieci SOM zaliczymy: konieczność założenia a priori
jej struktury (łańcuch pojedynczy, łańcuch wielokrotny, sieć prostokątna, kwadratowa itp.) przy braku obiektywnych przesłanek dotyczących tego, jak to należy
zrobić w praktyce. W analizie dużych zbiorów danych może się okazać, że konieczna będzie sieć o tysiącach neuronów – a jednocześnie duża ich liczba może
być „martwa”. Spowoduje to znaczne spowolnienie procesu uczenia i efektywność
samej sieci. Występuje także wrażliwość sieci SOM na zastosowaną funkcję sąsiedztwa. Istnieje wiele możliwych do zastosowania funkcji przy jednoczesnym
braku obiektywnych kryteriów ich wyboru.
Kolejną wadą sieci SOM jest występujący czasami efekt skręcania się sieci w
przestrzeni. Skręcenie się sieci oznacza wzajemne przecinanie, krzyżowanie się
powiązań neuronów (por. rys. 3a). Może się zdarzyć, że położone blisko siebie
obiekty w przestrzeni sygnałów wejściowych nie będą reprezentowane w sieci
przez sąsiadujące ze sobą neurony. Prowadzić to będzie w konsekwencji do błędnego rozpoznawania skupień.
Do podstawowych zalet sieci GNG należy: brak „martwych” neuronów, dynamiczna struktura sieci powstająca w procesie uczenia, to, że sieci tego typu uczą
się bardzo szybko i pozwalają na łatwą identyfikację skupień. Nie ma także efektu
skręcania się sieci GNG. Do podstawowych wad zaliczymy zaś trudności w ustaleniu a priori parametrów sieci (maksymalna liczba neuronów, maksymalny wiek
neuronów nieuczących się, maksymalna liczba iteracji, częstotliwość wstawiania
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nowych neuronów), a także brak możliwości wizualizacji analizowanego problemu
na podstawie powstałej sieci, a także samej sieci.
Jeżeli dla danego problemu zostanie założona właściwa struktura sieci SOM, to
proces uczenia jest relatywnie szybki, sieć charakteryzuje się niewielką liczbą martwych neuronów, a na jedno skupienie obiektów przypada mała liczba neuronów
(czasami wystarczy jeden neuron, por. rys. 2a). Jeżeli struktura sieci zostanie założona błędnie, to w najlepszym przypadku sieć będzie po prostu niepotrzebnie duża,
a w najgorszym zaś nie uda się rozpoznać skupień (por. rys. 2b). Sieć GNG sama
poszukuje optymalnej struktury (por. rys. 2c). Przy optymalnej liczbie neuronów
każde (sferyczne) skupienie będzie reprezentowane przez 2 neurony lub co najwyżej kilka neuronów (ich dokładna liczba zależy od konfiguracji skupień w przestrzeni). Jeżeli zostanie ustalona zbyt duża liczba neuronów i liczba iteracji uczących, to każde skupienie będzie reprezentowane przez większą (zwykle niepotrzebnie) liczbę neuronów. Rozpoznawanie skupień obiektów przez sieć GNG jest
znacznie łatwiejsze niż w sieci SOM (o ile skupienia są separowalne). Każdy zbiór
neuronów niepołączonych z innym zbiorem stanowi jedno skupienie. Sieć GNG
ma zdolność rozpoznania skupień o dowolnej konfiguracji w przestrzeni, nawet
przy relatywnie niskiej liczbie neuronów. Sieć SOM trudniej rozpoznaje skupienia
niesferyczne (choć potrafi to zrobić) i wymaga w tym celu znacznie większej liczby neuronów. Przykład analizy zaprezentowany jest na rys. 3. Obie sieci mają podobną liczbę neuronów. Sieć GNG bezbłędnie (indeks Randa = 1) rozpoznaje
wszystkie skupienia (warto zauważyć, że prezentowany problem dyskwalifikuje
niemal wszystkie algorytmy analizy skupień), a sieć SOM wyraźnie ma za małą
liczbę neuronów, aby rozwiązać problem. Cztery sferyczne skupienia są rozpoznane bezbłędnie, jednak dwa pozostałe są podzielone dość przypadkowo.
Porównanie zdolności obu sieci do prawidłowego ustalenia skupień w wielowymiarowym zbiorze danych wypada na korzyść sieci GNG. Mimo obiektywnych
trudności w ustaleniu optymalnych parametrów pracy sieci GNG uzyskuje ona
zwykle lepsze wyniki.
Na rysunku 4 przedstawiono typowe zachowanie obu sieci w analizie skupień 3 .
Sieć SOM prawidłowo wskazała na 5 skupień i bezbłędnie rozpoznała 4 sferyczne
skupienia. Popełnia jednak błędy w końcach środkowego skupienia. Jest to związane z tym, że neurony, które odpowiadają za obiekty tam się znajdujące, leżą w
strukturze sieci obok siebie, a obiekty w przestrzeni są od siebie odległe i należą do
3 różnych skupień. Sieć GNG równie łatwo rozpoznaje skupienia sferyczne. Potrafi
w znacznym stopniu prawidłowo rozpoznać skupienie środkowe. Popełnia błąd w
jego górnej części. Zbyt duża liczba neuronów powoduje, że małe i lokalne zmniej3
Prezentowane sieci służą ilustracji ich ogólnych własności omawianych w tekście. Analizowane zbiory nie mają charakteru benchmarku. Sieć SOM o heksagonalnej strukturze połączeń, 8×8
neuronów, gaussowska funkcja sąsiedztwa, 2000 iteracji uczących, sieć GNG o maksymalnej liczbie
neuronów równej 50, nowy neuron wstawiany co 400 iteracji, maksymalny wiek połączenia to 390
iteracji, maksymalna liczba iteracji wynosi 20 000.
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szenie gęstości obiektów w tym skupieniu zostało zinterpretowane jako punkt dzielący skupienie na 2 części. Formalna ocena obu grupowań znajduje się w tab. 1.

a)

b)

c)

Rys. 2. Sieci samouczące się: a) SOM o optymalnej liczbie neuronów,
b) SOM o nadmiarowej liczbie neuronów, c) GNG o właściwej liczbie neuronów
Źródło: opracowanie własne.

a)

b)

Rys. 3. Sieci samouczące się: a) SOM, b) GNG
Źródło: opracowanie własne.

a)

b)

Rys. 4. Sieci samouczące się: a) SOM, b) GNG
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1. Wskaźniki oceny podobieństwa wyników grupowań dla sieci GNG i SOM
Sieć /wskaźnik
GNG
SOM

Jaccard
0,9081
0,8543

Rand
0,9807
0,9682

Rand korygowany Fowkles Mallows
0,9398
0,9526
0,9015
0,9225

Źródło: opracowanie własne.

Można uznać, że obie sieci poradziły sobie dość dobrze z tym trudnym problemem, niemniej jednak sieć GNG uzyskuje lepsze wyniki.

5. Wnioski
Ogólne wnioski dotyczące porównania obu algorytmów można zapisać w postaci tab. 2. Zakładając, że potrafimy ustalić przynajmniej suboptymalne wartości
parametrów samouczenia się obu sieci, okazuje się, że sieć GNG jest zawsze szybsza, nigdy nie powstają martwe neurony, nigdy się nie skręca i łatwo identyfikuje
skupienia o dowolnej konfiguracji w przestrzeni, o ile są one separowalne. Sieć
GNG będzie popełniać niewielkie błędy na krawędziach skupień, gdy obiekty
trudno jednoznacznie zaliczyć do skupień (efekt rozmycia).
Tabela 2. Porównanie własności sieci SOM i GNG
Własności
Struktura sieci
Liczba krytycznych parametrów
sterujących
Jakość grupowania
przy optymalnych parametrach
Szybkość uczenia
Skalowalność algorytmu
Wymagania pojemności pamięci
Dowolna konfiguracja skupień
Martwe neurony
Skręcenie się sieci
Rozmycie skupień

Sieć SOM

Sieć GNG

stała
4

zmienna
4

wysoka

znakomita

przeciętna
kwadratowa
duża
tak
tak
tak
dopuszczalne (małe błędy)

szybka
liniowa
mała
tak
nie
nie
dopuszczalne (możliwe połączenie
sąsiednich skupień)
Skupienia nieseparowalne
dopuszczalne (małe błędy) niedopuszczalne (połączenie
wszystkich nieseparowalnych skupień)
Wizualizacja danych wielowymiarowych tak
nie
Wizualizacja sieci
tak
nie
Narzędzie eksploracji danych
tak
nie
Źródło: opracowanie własne.

Liczba subiektywnie ustalanych parametrów kontrolujących pracę obu algorytmów jest jednakowa. Sieć SOM okaże się skuteczniejsza w wyróżnianiu skupień, gdy będą one silnie rozmyte lub nieseparowalne. Sieć SOM pozwoli także na
pogłębioną eksplorację i wizualizację danych i samej sieci, co przy zastosowaniu
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sieci GNG nie jest możliwe. Wraz ze wzrostem rozmiarów sieci czas obliczeń i
pojemność pamięci komputerów rośnie w przypadku sieci SOM w kwadracie liczby neuronów, a w przypadku sieci GNG − liniowo. W analizie dużych zbiorów
danych może to mieć decydujące znacznie.
Sieć SOM ma szersze zastosowanie w analizie danych niż sieć GNG i jest narzędziem eksploracji danych, w tym jest narzędziem analizy skupień. Sieć GNG
jest wyspecjalizowanym narzędziem analizy skupień i w tym zakresie w większości przypadków jest skuteczniejsza niż sieć SOM.
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A COMPARISON OF QUALITY
UNSUPERVISED NEURAL NETWORKS SELF ORGANIZING MAP
AND GROWING NEURAL GAS IN CLUSTER ANALYSIS
Summary
The article discusses two methods of cluster analysis which were based on the unsupervised
learning like Self Organizing Map (SOM) and Growing Neural Gas (GNG). The author presents basic
features of both algorithms, in particular their advantages and disadvantages from the perspective of
cluster analysis. The neural network SOM has possessed more applications in data analysis than
GNG, it is a technique exploration data and the tool of cluster analysis. The GNG is a specialized tool
of cluster analysis and is more effective than SOM in most cases.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
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PROBLEM DOBORU ZMIENNYCH DO MODELU
DYSKRYMINACYJNEGO BUDOWANEGO METODĄ
WEKTORÓW NOŚNYCH
1. Wstęp
Metoda wektorów nośnych (SVM – Support Vector Machines) należy do grupy
eksploracyjnych metod statystycznej analizy wielowymiarowej. Wyniki badań empirycznych pokazują, że jest ona jedną z najdokładniejszych metod dyskryminacji [Abe
2005]. W przypadku wielu metod wykazano, że zidentyfikowanie i usunięcie zmiennych nieistotnych dla danego zadania dyskryminacji implikuje zbudowanie modelu,
który daje mniejsze błędy klasyfikacji na zbiorach testowych (co oznacza, że model ma
lepszą zdolność poprawnego klasyfikowania nowych obiektów). Ponadto oprócz możliwości poprawy dokładności klasyfikacji problem doboru zmiennych jest bardzo istotny również ze względu na: czas obliczeń, złożoność modelu oraz interpretowalność
wyników klasyfikacji [Weston i in. 2001]. Słaba interpretowalność postaci modelu jest
największą wadą metody wektorów nośnych, której działanie określa się mianem czarnej skrzynki. Wprawdzie metoda SVM identyfikuje obserwacje istotne dla danego
zadania dyskryminacji (tzw. wektory nośne), jednak z postaci modelu nie można
wprost odczytać, które zmienne są istotne, a które redundantne.
Aktualnie w wielu ośrodkach naukowych prowadzone są badania nad sposobami
pozyskiwania wiedzy o badanym zjawisku z modelu zbudowanego metodą wektorów nośnych. Wpisując się w tę tematykę, w artykule zaproponowano modyfikację
znanej metody doboru zmiennych do modelu przez stworzenie ich rankingu i eliminację zmiennych redundantnych. Zbadano również, wykorzystując empiryczne badania symulacyjne, czy usunięcie ze zbioru zmiennych objaśniających tych, które
zidentyfikowano jako nieistotne, ma wpływ na poprawność klasyfikacji nowych
obserwacji w modelach SVM. Informacja o tym, które ze zmiennych objaśniających
mają największy wpływ na otrzymaną klasyfikację obiektów, a także które zmienne

Problem doboru zmiennych do modelu dyskryminacyjnego...

215

można uznać za nieistotne w danym zadaniu dyskryminacji, jest szczególnie ważna
dla decydentów i znacznie wspomaga proces podejmowania decyzji.
Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w pracy I. Guyon i in. [Feature Extraction…
2006] wyróżnić można trzy podejścia do problemu doboru zmiennych do modelu:
• filtrowanie zmiennych (filters) – techniki doboru zmiennych niezależne od metody
klasyfikacji z wykorzystaniem różnych miar współzależności (np. współczynnika
korelacji liniowej Pearsona, statystyki χ 2 ). Filtrowanie zmiennych odbywa się na
etapie przygotowania danych przed zastosowaniem metody klasyfikacji;
• symulacyjne przeszukiwanie podzbiorów zmiennych (wrappers) – techniki wielokrotnie wykorzystujące metodę klasyfikacji do oceny jakości modeli budowanych na
różnych zestawach zmiennych, np.: strategia wspinaczki, selekcja, eliminacja;
• metody zagnieżdżone (embedded methods) – kryterium doboru zmiennych jest
osadzone w algorytmie metody (jest jego integralną częścią).
W dalszej części pracy wykorzystana zostanie jedna z metod symulacyjnego
przeszukiwania podzbiorów zmiennych (metoda eliminacji), gdyż strategia ta pozwala na analizę porównawczą modelu z kompletem zmiennych oraz modeli ze
zredukowaną ich liczbą. Ponadto podejście to jest intuicyjne i łatwo można uzasadnić końcowy wybór zestawu zmiennych i odpowiadającego mu modelu. Przed
omówieniem zaproponowanej metody doboru zmiennych krótko przedstawione
zostaną: idea oraz algorytm metody SVM. Bardziej szczegółowy opis metody wektorów nośnych znaleźć można w [Vapnik 1998; Cristianini, Shawe-Taylor 2000;
Trzęsiok 2004].

2. Metoda wektorów nośnych – krótki opis algorytmu
W przypadku zadania dyskryminacji z dwiema klasami dany jest zbiór uczący

D=

{ ( x , y ) ,…, ( x
1

1

N

}

, y N ) , gdzie x i ∈ R d oraz y i ∈ {−1,1} – wartości zmiennej

opisującej klasę obiektu. Metoda wektorów nośnych, realizując nieliniową klasyfikację, w pierwszej kolejności transformuje obserwacje z oryginalnej przestrzeni
danych w przestrzeń o dużo większym wymiarze, w której obiekty są rozdzielane
hiperpłaszczyznami. Ze względu na nieliniowość przekształcenia przestrzeni danych liniowemu rozdzieleniu danych w nowej przestrzeni cech odpowiada nieliniowa ich dyskryminacja w przestrzeni pierwotnej.
Jeżeli przez ϕ oznaczymy nieliniową transformację przestrzeni danych, to zadanie dyskryminacji polega na wyznaczeniu optymalnej hiperpłaszczyzny:

β ⋅ ϕ ( x) + β 0 = 0 ,
rozdzielającej

klasy

zbioru

uczącego

(1)

{ (ϕ (x ), y ) ,…, (ϕ (x
1

1

N

}

), y N ) ,

gdzie

ϕ (x i ) ∈ Z oraz y i ∈ {−1,1} dla i = 1,… , N . W przypadku, gdy w nowej przestrzeni
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cech obrazy obserwacji są liniowo separowane, zadany problem nie ma jednoznacznego rozwiązania – istnieje nieskończenie wiele hiperpłaszczyzn rozdzielających klasy. W celu zapewnienia jak największej zdolności modelu do poprawnego
klasyfikowania nowych obiektów, poszukuje się hiperpłaszczyzny optymalnej, tj.
położonej jak najdalej obserwacji z obu klas. Jak pokazano m.in. w [Cristianini,
Shawe-Taylor 2000], rozważane zagadnienie można zapisać w postaci zadania
optymalizacyjnego:
N
⎧
2
1
β + C ∑ ξi ,
2
⎪min
β,β
i =1
(2)
⎨ 0
⎪ξ ≥ 0, y i ( β ⋅ ϕ (x i ) + β ) ≥ 1 − ξ , i = 1,…, N .
0
i
⎩ i

Nierównościowe ograniczenia w (2) postaci y i ( β ⋅ ϕ (x i ) + β 0 ) ≥ 1 z geome-

trycznego punktu widzenia stanowią warunki separowalności, tzn. wymuszają, aby
wyznaczona hiperpłaszczyzna rozdzielała klasy. Wprowadzone zmienne
ξ1 ,…, ξ N ≥ 0 są realizacją postulatu uelastycznienia metody, gdyż osłabiają wymaganie, aby wszystkie obserwacje ze zbioru uczącego były poprawnie klasyfikowane (rozdzielone) przez hiperpłaszczyznę.
Zadanie (2) rozwiązać można metodą mnożników Lagrange’a. Funkcję dyskryminującą otrzymujemy, wykorzystując formułę definiującą optymalną hiperpłaszczyznę rozdzielającą klasy
⎡
⎤
(3)
f ( x) = sign ⎢ ∑ α i y iϕ (x i ) ⋅ ϕ (x) + βˆ0 ⎥ ,
⎣ i∈I SV
⎦
której postać zależy wyłącznie od tych wektorów xi ze zbioru uczącego, którym
odpowiadają niezerowe współczynniki Lagrange’a w rozwiązaniu zadania optymalizacyjnego (2) (zbiór indeksów tych wektorów został oznaczony we wzorze (3)
symbolem I SV ). Obserwacje te nazywamy wektorami nośnymi. Ponadto w metodzie wektorów nośnych wykorzystuje się funkcje z rodziny funkcji jądrowych,
definiujące iloczyn skalarny w pewnej przestrzeni cech. Tym samym postać funkcji transformującej ϕ nie musi być znana. Wystarczy bowiem postać iloczynu
skalarnego K(u, v ) = ϕ (u) ⋅ ϕ ( v ) w przestrzeni Z. W metodzie wektorów nośnych
najczęściej wykorzystuje się funkcje jądrowe Gaussa, wielomianowe, sinusoidalne
lub liniowe (zob. [Trzęsiok 2004]).
W przypadku większej liczby klas można wyznaczyć wiele funkcji (modeli)
dyskryminujących klasy parami, a wskazanie przynależności danej obserwacji do
klasy ustalać, wykorzystując regułę majoryzacji (głosowania modeli cząstkowych).
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3. Metoda doboru zmiennych do modelu SVM
Najprostsza z metod symulacyjnego przeszukiwania podzbiorów zmiennych –
przeszukiwanie wyczerpujące (budowanie i porównywanie zdolności predykcyjnych
wielu modeli zbudowanych na wszystkich możliwych podzbiorach zbioru zmiennych) – gwarantuje znalezienie rozwiązania optymalnego globalnie (najlepszego
zestawu zmiennych), lecz ze względu na wykładniczą złożoność obliczeniową takiego algorytmu, związaną z koniecznością zbudowania 2d wszystkich podzbiorów
zbioru zmiennych objaśniających, metoda ta nie może być efektywnie stosowana.
W dalszej części zaproponowana zostanie dwuetapowa metoda doboru zmiennych do modelu SVM. W pierwszym etapie zbudowany zostanie ranking zmiennych objaśniających bazujący na metodzie eliminacji zmiennych, w drugim zaś
zidentyfikowane zostaną zmienne nieistotne.
W metodzie eliminacji zmiennych punktem wyjścia jest zestaw zmiennych, z
którego iteracyjnie usuwane zostają zmienne objaśniające – po jednej w każdym
kroku iteracji aż do momentu, gdy zbiór zmiennych jest pusty. Otrzymujemy rozwiązanie optymalne lokalnie – unikamy jednak przeszukiwania wszystkich możliwych podzbiorów zmiennych. W każdym kroku usuwana jest zmienna, która w
najmniejszym stopniu zmienia wartość ustalonego wcześniej kryterium. W literaturze (zob. [Feature Extraction… 2006; Rakotomamonjy 2003]) najczęściej jako
kryterium wykorzystuje się minimalny błąd klasyfikacji modelu uwzględniający
wszystkie możliwe obserwacje, również nowe, których przynależność do klas nie
jest znana. Kryterium to ma jednak jedynie charakter teoretyczny, gdyż jego wartość jest nieznana. Jest ona estymowana np. z wykorzystaniem metody sprawdzania krzyżowego (CV – Cross–Validation). Otrzymaną metodą sprawdzania krzyżowego wartość błędu oznaczać będziemy przez CVerr.
Wykorzystanie błędu CVerr oznacza jednak konieczność budowania dodatkowo wielu modeli na poszczególnych częściach zbioru uczącego z wyłączeniem
jednej części, co implikuje dodatkowy wzrost czasu obliczeń. Można tego uniknąć,
wprowadzając inne kryterium wyboru zmiennej usuwanej z zestawu zmiennych w
i-tym kroku. Klasyfikację obserwacji ze zbioru uczącego (rozumianą jako wskazania przynależności obiektów do klas), otrzymaną na podstawie modelu zbudowanego na pełnym zestawie zmiennych, można potraktować jako wzorzec, z którym
porównywane będą dalej wszystkie inne klasyfikacje dla modeli ze zredukowaną
liczbą zmiennych. Gdy ustalony zostanie model wzorcowy, budowanych będzie
wiele modeli, za każdym razem z wyłączeniem ze zbioru zmiennych jednej. Porównujemy zgodność klasyfikacji każdego modelu ze zredukowaną liczbą zmiennych z modelem wzorcowym. Za miarę zgodności klasyfikacji można przyjąć np.
miarę Randa. Maksymalna wartość tej miary wskazuje model (ze zredukowanym
zestawem zmiennych), którego klasyfikacja w najmniejszym stopniu różni się od
modelu z kompletem zmiennych. Tym samym wskazuje, która z tymczasowo wy-

Michał Trzęsiok

218

łączanych zmiennych powinna zostać usunięta w i-tym kroku procedury. Algorytm
procedury przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Algorytm budowy rankingu zmiennych objaśniających w modelach SVM wykorzystujący
metodę eliminacji zmiennych z maksymalną wartością indeksu Randa jako kryterium eliminacji
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5

Zbuduj model SVM na zbiorze uczącym D, wykorzystując pełen zestaw zmiennych i
dobierając optymalnie wartości parametrów metody (otrzymana klasyfikacja będzie
stanowić wzorzec). Utwórz pomocniczy zbiór uczący S będący kopią zbioru D.
Wygeneruj wiele zmodyfikowanych zbiorów uczących na bazie S, wyłączając za każdym razem jedną zmienną z pierwotnego zbioru S. Następnie na tych zbiorach zbuduj
modele SVM z parametrami identycznymi jak w kroku 1.
Porównaj zgodność klasyfikacji modeli otrzymanych w kroku 2 z modelem wzorcowym z kroku 1, wykorzystując indeks Randa.
Zidentyfikuj model z wyłączoną zmienną, dla którego wartość indeksu Randa jest największa. Usuń ze zbioru S tę zmienną.
Powróć do kroku 2. Powtarzaj procedurę dopóki w S pozostanie jedna zmienna.

Źródło: opracowanie własne.

Rezultatem powyższej procedury jest ranking zmiennych. Zmienna, która pozostaje na końcu procedury iteracyjnej, ma największą moc dyskryminacyjną.
W drugim etapie na podstawie rankingu identyfikowany jest zbiór zmiennych
nieistotnych. Wiadomo, że najmniej istotna zmienna została usunięta w pierwszym
kroku budowy rankingu. Żeby jednak określić liczbę zmiennych w rankingu, które
można uznać za redundantne, należy uzupełnić procedurę iteracyjną o miarę zdolności predykcyjnych modelu. W tym celu krok 4 algorytmu z tab. 1 należy zmodyfikować, wprowadzając po usunięciu zmiennej dodatkowe polecenie: „oblicz błąd
klasyfikacji modelu CVerr metodą sprawdzania krzyżowego”. Zauważyć należy,
że koszt obliczeń jest wciąż niższy niż w przypadku kryterium eliminacji
„min(CVerr)”, gdyż w jednej iteracji algorytmu błąd ten obliczany jest tylko raz,
kiedy zidentyfikowana i usunięta została kolejna zmienna.
Mając dane wartości błędu CVerr dla każdego modelu z zestawem zmiennych o
liczebności od 1 do d, można wybrać model z najmniejszą wartością CVerr, a
zmienne w nim nieuwzględnione uznać za nieistotne. Jednakże pomiar CVerr – błędu klasyfikacji metodą sprawdzania krzyżowego – jako że jest wartością uśrednioną,
s
jest obarczony błędem estymacji (tzw. błędem standardowym pomiaru) SE =
,
m
gdzie m – liczba części, na które był dzielony zbiór uczący przy stosowaniu metody
sprawdzania krzyżowego, s – odchylenie standardowe błędu klasyfikacji obliczanego
dla różnych części walidacyjnych wyróżnionych ze zbioru uczącego.
Uwzględniając, że błąd CVerr obarczony jest błędem SE, wybierany jest nie
ten model, któremu odpowiada najmniejszy błąd klasyfikacji, lecz model z najmniejszą liczbą zmiennych, którego błąd jest nie większy niż min(CVerr ) + SE ,
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czyli minimalny błąd klasyfikacji powiększony o błąd standardowy pomiaru (zob.
[Hastie, Tibshirani, Friedman 2001]).

4. Przykłady ilustrujące procedurę doboru zmiennych
do modelu SVM
Przedstawiona metoda doboru zmiennych przedstawiona oraz zweryfikowana
zostanie za pomocą symulacji komputerowych na zbiorach danych zaprojektowanych do badania własności metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Są to
zbiory danych rzeczywistych, zaczerpnięte z bazy zlokalizowanej w Uniwersytecie
Kalifornijskim 1 , zawarte w bibliotece mlbench programu statystycznego R.
Zbiory Vehicle, Sonar, Satellite i Glass zawierają odpowiednio: 846,
208, 6435 i 214 obserwacji charakteryzowanych 18, 60, 36, 9 zmiennymi objaśniającymi z wyróżnionymi 4, 2, 6 i 7 klasami. Wszystkie badania empiryczne przeprowadzone zostały z wykorzystaniem programu statystycznego R oraz autorskich
procedur napisanych w języku programu R.
Wyniki pierwszego etapu przedstawionej metody doboru zmiennych dla zbioru
Vehicle przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Wynik działania procedury doboru zmiennych na zbiorze Vehicle
Numer
iteracji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Usunięta
zmienna
7
11
5
9
12
18
2
4
6
3
16
15
13
1
10
8
17
14

Indeks
Randa
1,0000
1,0000
0,9988
0,9965
0,9942
0,9930
0,9917
0,9930
0,9847
0,9767
0,8990
0,8569
0,8535
0,8449
0,8342
0,6962
0,6249
0,5596

Błąd klasyfikacji
CVerr
0,1655
0,1537
0,1536
0,1643
0,1749
0,1856
0,2151
0,2435
0,2187
0,2329
0,2482
0,2801
0,3451
0,3215
0,3098
0,5319
0,8073
0,7600

Źródło: opracowanie własne.
1

Dostępne przez: ftp://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-learning-databases.

Błąd standardowy
pomiaru SE
0,0111
0,0125
0,0105
0,0086
0,0069
0,0070
0,0154
0,0082
0,0098
0,0063
0,0166
0,0266
0,0104
0,0122
0,0171
0,0430
0,0276
0,0227
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0.2

0,40
0,30

0,35

CV-błąd klasyfikacji modelu

0.6
0.5
0.4
0.3

CV-błąd klasyfikacji modelu

0.7

0.8

0,45

W tabeli 2 widać, że w pierwszym kroku procedury eliminacji została usunięta
zmienna nr 7, gdyż jej wykluczenie w ogóle nie zmieniło klasyfikacji obiektów ze
zbioru uczącego (indeks Randa równy 1). Z kolei najmniejszy błąd klasyfikacji liczony
metodą sprawdzania krzyżowego z podziałem zbioru na 5 części otrzymano dla modelu z usuniętą zmienną nr 7 i nr 11. Pomiar ten CVerr = 0,1536 jest jednak obarczony
błędem standardowym równym SE = 0,0109. Po dodaniu tych wartości otrzymujemy
0,1645, co oznacza, że za najlepszy należy przyjąć model otrzymany po trzecim kroku
procedury (z trzema usuniętymi zmiennymi [redundantnymi] o numerach: 7, 11 i 5).
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w przypadku tego modelu, oprócz tego, że charakteryzuje się on mniejszą złożonością niż model z kompletem zmiennych, dodatkowo
jego błąd klasyfikacji jest mniejszy niż błąd modelu zbudowanego na pełnym zestawie
zmiennych. Czytając drugą kolumnę tab. 2 od dołu w górę, uzyskuje się ranking
zmiennych (od najbardziej istotnej zmiennej nr 14 do najmniej istotnej – nr 7).
Wyniki procedury zarówno dla zbioru Vehicle, jak i dla pozostałych zbiorów w bardziej syntetycznej formie przedstawiono na rys 1.
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Uwaga: na osi rzędnych zaznaczono błędy klasyfikacji CVerr (wraz z odpowiadającymi im wartościami błędów standardowych pomiaru – pionowe odcinki). Na osi odciętych zaznaczono liczbę
zmiennych objaśniających w modelu. Wartość kryterium wyboru modelu: min(CVerr ) + SE , została
zaznaczona poziomą linią.

Rys. 1. Wynik działania procedury doboru zmiennych do modelu SVM na zbiorach:
Vehicle, Glass, Sonar i Satellite
Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku zbioru Glass usunięcie którejkolwiek zmiennej powoduje istotne zwiększenie błędu klasyfikacji, więc pozostawić należy model z kompletem
zmiennych. W zbiorze Sonar najmniejszy błąd klasyfikacji CVerr uzyskano dla
modelu, w którym wyeliminowano 7 zmiennych objaśniających, natomiast uwzględnienie błędu standardowego pomiaru pozwala na dodatkowe usunięcie jeszcze 3.
Podobnie jak w przypadku zbioru Vehicle model ze zredukowaną liczbą 50
zmiennych (otrzymany w wyniku zastosowania procedury) charakteryzuje się mniejszym błędem niż model zbudowany na pełnym zestawie 60 zmiennych objaśniających. W zbiorze Satellite najmniejszy błąd klasyfikacji CVerr uzyskano dla
modelu, w którym wyeliminowano 6 z 36 zmiennych, natomiast uwzględnienie błędu standardowego pomiaru wskazuje na model zbudowany na 27 zmiennych. Znów
podobnie jak w przypadku zbioru Vehicle i Sonar model ze zredukowaną liczbą
zmiennych charakteryzuje się mniejszym błędem klasyfikacji niż model zbudowany
na pełnym zestawie zmiennych, choć różnica nie jest w tym przypadku znaczna.

5. Podsumowanie
Zaproponowano metodę doboru zmiennych objaśniających do modeli SVM.
Jako wynik opisanej procedury otrzymywany jest łatwy w interpretacji ranking
zmiennych. Metoda oprócz rankingu pozwala na niearbitralny podział zmiennych
na redundantne i istotne. Wykorzystanie indeksu Randa jako kryterium eliminacji
zmiennych zamiast błędu liczonego metodą sprawdzania krzyżowego znacznie
zmniejsza czas realizacji procedury. Przedstawiona metoda pozwala na pozyskanie
dodatkowej, ważnej wiedzy o badanym zjawisku z modeli SVM, które na ogół bez
użycia dodatkowych narzędzi trudno jest interpretować. Usunięcie zmiennych nieistotnych zmniejsza złożoność modelu SVM oraz może wiązać się z polepszeniem
zdolności predykcyjnych modelu.
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VARIABLE SELECTION IN SUPPORT VECTOR MACHINES
Summary
Support Vector Machines (SVM) belong to the group of Data Mining methods and are considered
as a black box method. Some authors suggest that variable selection is usually not necessary for SVMs,
i.e. building the model on a set of variables including some (but not too many) redundant variables does
not change the generalization ability. Once the model is built, it is still valuable to recognize the relative
importance of predictor variables. The paper presents the simple modification of the backward elimination technique for feature selection and empirically shows that deleting the redundant variables can
improve the classification accuracy and reduce the complexity of SVM models.
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SIECI NEURONOWE DLA DANYCH SYMBOLICZNYCH:
PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY
1. Wstęp
Jedną z najczęściej stosowanych struktur sieci neuropodobnych jest wielowarstwowa
sieć perceptronowa [Duda, Hart, Stork 2001, s. 282]. Celem artykułu jest zaprezentowanie metod transformacji zmiennych symbolicznych na potrzeby perceptronu wielowarstwowego (MLP) [Rossi, Conan-Guez 2002] oraz porównanie wpływu wyboru metody
transformacji na błąd klasyfikacji na przykładzie zbiorów ze zmiennymi zakłócającymi i
obserwacjami odstającymi. Perceptron wielowarstwowy dla danych symbolicznych
wymaga, aby danymi wejściowymi były obiekty symboliczne opisywane wyłącznie
przez zmienne w postaci przedziałów liczbowych. W artykule przedstawiono sposoby
zamiany przedziałów liczbowych (transformacji) w liczby rzeczywiste na potrzeby perceptronu wielowarstwowego dla danych w ujęciu klasycznym.
W części empirycznej artykułu porównano metody pozwalające na zastosowanie
przedziałów liczbowych w MLP na przykładowych danych symbolicznych. Wykorzystano sztucznie wygenerowane zbiory obiektów opisywane przez zmienne symboliczne
w postaci przedziałów liczbowych (z wykorzystaniem procedury cluster.Gen z
pakietu clusterSim dla programu R), w tym także zbiory ze zmiennymi zakłócającymi i obserwacjami odstającymi (outliers). Do uczenia sieci neuronowej (perceptronu
wielowarstwowego) wykorzystano pakiet neural dla programu R (procedury mlptrain i mlp). Do oceny wyników wykorzystano błąd średniokwadratowy (MSE).

2. Typy zmiennych w analizie danych symbolicznych
W przypadku obiektów symbolicznych możemy mieć do czynienia z rodzajami
zmiennych, takimi jak [Analysis of symbolic… 2000, s. 2-3]:
1) ilorazowe, przedziałowe, porządkowe, nominalne;
2) kategorie, np. biały, zielony;
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3) przedziały liczbowe, rozłączne lub nierozłączne, np. ilość spalanej benzyny
na 100 km w pewnym samochodzie (6 litrów; 13 litrów);
4) lista kategorii – tu przykładem może być typ nadwozia samochodu pewnej
marki: sedan, hatchback, minivan, coupé, co oznacza, że dostępny jest on w czterech różnych wariantach nadwozia;
5) lista kategorii z wagami (prawdopodobieństwami), gdzie oprócz listy kategorii
występują wagi (prawdopodobieństwa), z jakimi obiekt posiada wybraną kategorię, np.
jeżeli wybrać zmienną wybrane kolory nadwozia dla pewnej marki i modelu samochodu:
biały (0,45), zielony (0,30), czarny (0,15), to oznacza to, że możemy kupić samochód w
kolorze białym i zielonym, natomiast kolor czarny jest o wiele mniej spotykany. Sytuacja
taka może wynikać m.in. z polityki producenta czy popularności kolorów;
6) zmienne strukturalne [Analysis of symbolic… 2000, s. 33-37] – w literaturze
przedmiotu wyróżnia się oprócz wyżej wymienionych typów zmiennych także
zmienne strukturalne:
a) zmienne o zależności funkcyjnej lub logicznej pomiędzy poszczególnymi
zmiennymi, gdzie a priori ustalono reguły funkcyjne lub logiczne decydujące o
tym, jaką wartość przyjmie dana zmienna,
b) zmienne hierarchiczne, w których a priori ustalono warunki, od których zależy, czy zmienna dotyczy danego obiektu, czy też nie,
c) zmienne taksonomiczne, w których a priori ustalono systematykę, według
której przyjmuje ona swoje realizacje.
W artykule Rossiego i Conana-Gueza [2002] zaproponowano rozwiązania dla
perceptronu wielowarstwowego, które umożliwiają analizowanie obiektów symbolicznych opisywanych jedynie przez zmienne w postaci przedziałów liczbowych
[Rossi, Conan-Guez 2002, s. 427].

3. Perceptron wielowarstwowy
Perceptron wielowarstwowy, który jest jednym z rodzajów sieci neuronowych
[Duda, Hart, Stork 2001, s. 324-326], jest siecią jednokierunkową (feed-forward
neural network), która dobrze sprawdza się w klasyfikacji czy dyskryminacji zbiorów o niezbyt dobrze wyodrębnionej strukturze klas. Z punktu widzenia statystyki
sieć neuronowa to pewna klasa modeli liniowych lub nieliniowych, zależnie od
struktury sieci [Gatnar 2008, s. 46].
Dla zrozumienia działania perceptronu wielowarstwowego konieczne jest
przedstawienie opisu działania pojedynczego neuronu (zob. rys. 1).
Sygnał wejściowy xi = [ xi1 ,… , xiL ] jest przekształcany w sygnał wyjściowy za
pomocą funkcji aktywacji (activation function) – oznaczonej na rys. 1 jako h – oraz
wektora wag w = [ w0 , w1 ,… , wL ] . Waga w0 oznacza wagę przypisaną elementowi 1
na rys. 1. Jest to dodatkowy sygnał wejściowy, który oznacza próg aktywacji [Gatnar 2008, s. 46; Duda, Hart, Stork 2001, s. 285].
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Rys. 1. Model pojedynczego neuronu
Źródło: [Gatnar 2008, s. 46].

Dla każdego z wejść neuronu dokonywane jest przekształcenie sygnału wejściowego zgodnie ze wzorem [Gatnar 2008, s. 46]:
L
⎛
⎞
y = h ⎜ w0 + ∑ wi xiL ⎟ ,
l =1
⎝
⎠

(1)

gdzie: w0 – waga przypisana dodatkowemu sygnałowi wejściowemu, wi – i-ta waga,
xil – i-ty sygnał wejściowy dla l-tej zmiennej, l = 1, …, L – numer zmiennej.
Typowymi funkcjami aktywacji, których dobór wpływa na właściwość uczenia
się sieci, są funkcje [Gatnar 2008, s. 46-47; Duda, Hart, Stork 2001, s. 285, 308-309]:
1. Progowa (unipolarna, skoku jednostkowego):

⎧1 gdy u > 0
h(u ) = ⎨
,
⎩0 gdy u ≤ 0

(2)

⎧ 1 gdy u > 0
h(u ) = ⎨
,
⎩−1 gdy u ≤ 0

3

L
⎛
⎞
gdzie: u = ⎜ w0 + ∑ wi xiL ⎟ .
l =1
⎝
⎠
2. Bipolarna (signum):

gdzie: oznaczenia jak we wzorze 2.
3. Identycznościowa:
h(u ) = u.

(4)

Marcin Pełka

226
4. Liniowa:

h(u ) = ku ,

(5)

gdzie: k – jest stałą, różną od zera.
5. Sigmoidalna:
h(u ) =

1
.
1 + exp(−u )

(6)

6. Tangens hiperboliczny:
⎛ u ⎞ 1 − exp(u )
.
h(u ) = tgh ⎜ ⎟ =
⎝ 2 ⎠ 1 + exp(u )

(7)

Na rysunku 2 przedstawiono model perceptronu z jedną warstwą ukrytą.

Rys. 2. Model perceptronu z jedną warstwą ukrytą
Źródło: [Gatnar 2008, s. 49; Duda, Hart, Stork 2001, s. 290].

Perceptron wielowarstwowy jest siecią jednokierunkową, w której nie występują sprzężenia zwrotne. Zmienne Z k nie są bezpośrednio obserwowalne i tworzą
tzw. warstwę ukrytą (hidden layer). Algorytm uczenia perceptronu wielowarstwowego wykorzystuje tzw. wsteczną propagację błędu (error backpropagation) [Gatnar 2008, s. 49; Duda, Hart, Stork 2001, s. 288].
Ogólnie wsteczną propagację błędu można ująć w dwóch krokach [Gatnar
2008, s. 52]:
1. Krok w przód (forward pass), który polega na obliczeniu wartości teoretycznych zgodnie z funkcjami aktywacji dla obserwacji ze zbioru uczącego.
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2. Krok wstecz (backward pass), w którym oblicza się wartość błędu dla każdego wiersza ze zbioru uczącego, a następnie dokonywana jest minimalizacja
funkcji błędu [Gatnar 2008, s. 50]:
N

Q ( w, v ) = ∑ Qi ( w, v ),

(8)

i =1

gdzie: Q ( w, v ) – miara błędu dopasowania,
– wektory parametrów dla neuronów w warstwach sieci.
w, v
Następnie minimalizuje się funkcję błędu dopasowania metodą gradientową.
Otrzymane gradienty pozwalają na modyfikację wag synaptycznych zgodnie ze
wzorami [Gatnar 2008, s. 50]:
N

∂Qi ( w, v )

i =1

∂wkl( r )

wkl( r +1) = wkl( r ) − η ∑
N

v (jkr +1) = v (jkr ) − η ∑
i =1

gdzie: wkl( r +1) , wkl( r ) , v (jkr +1) , v (jkr )

η

,

(9)

∂Qi (w, v )
,
∂v (jkr )

(10)

– wagi synaptyczne w warstwach sieci, odpowiednio o wymiarach L × K oraz K × J ,
– współczynnik szybkości uczenia, parametr z
przedziału (0; 1).

4. Adaptacja zmiennych symbolicznych w postaci przedziałów
liczbowych na potrzeby perceptronu wielowarstwowego
Adaptacja zmiennych symbolicznych w postaci przedziałów liczbowych na potrzeby perceptronu wielowarstwowego sprowadza się do przekodowania (transformacji) zmiennych symbolicznych w klasyczne. W artykule Rossiego i Conana-Gueza
[2002] zaproponowano trzy podejścia do zamiany przedziałów liczbowych zmiennej
symbolicznej w zmienne klasyczne [Rossi, Conan-Guez 2002, s. 428-429], takie jak:
1. Metoda ekstremów – w metodzie tej przedział liczbowy zmiennej zastępowany jest przez dwie zmienne klasyczne po jednej dla każdego z krańców przedziału liczbowego, np. zmienna pojemność silnika V1 (1200; 1800) zostanie zastąpiona dwiema zmiennymi: V1min = 1200 i V1max = 1800. Problematyczne wydaje się
w tym przypadku sztuczne zwiększenie liczby zmiennych.
2. Metoda środków – przedział liczbowy zmiennej zastępowany jest środkiem
tego przedziału, np. spalanie paliwa na 100 km V1 (6; 8) zostanie zastąpiona
zmienną V1środ = 7. W tym przypadku istnieje możliwość zastąpienia przedziałów o
różnej rozpiętości, lecz o tym samym środku tą samą liczbą.

228

Marcin Pełka

3. Metoda próbkowania (losowania) – w metodzie tej przedział liczbowy
zmiennej jest zastępowany zmienną losową o rozkładzie jednostajnym o krańcach
równych krańcom zmiennej symbolicznej. Na przykład zmienna preferowana cena
samochodu V1 (25 000; 36 000) zostanie zastąpiona zmienną V1prob = 26 373,88.
W metodzie tej autorzy nie podają, ilu losowań należy dokonać. Na potrzeby badań
empirycznych przyjęto wynik jednego losowania.

5. Badania symulacyjne
Na potrzeby porównania zamiany zmiennych symbolicznych w postaci przedziału liczbowego, które zaproponowano w artykule Rossiego i Conana-Gueza,
przygotowano pięć modeli o znanej strukturze klas (do generowania modeli wykorzystano polecenie cluster.Gen z pakietu clusterSim dla R):
1. Model 1 – 400 obiektów podzielonych na dwie dobrze separowalne klasy o wydłużonym kształcie. Obiekty opisywane są przez dwie zmienne symboliczne w postaci przedziałów liczbowych. Zmienne te są losowane niezależnie z dwuwymiarowego rozkładu
normalnego o średnich (0, 0), (1, 5) oraz macierzy kowariancji ∑ (σ jj = 1,σ jl = −0,9) .
Brak zmiennych zakłócających czy obserwacji odstających.
2. Model 2 – model 1, do którego dodano 15 obserwacji odstających.
3. Model 3 – model 1, do którego dodana została jedna zmienna zakłócająca
oraz 15 obiektów odstających.
4. Model 4 – 400 obiektów podzielonych na pięć niezbyt dobrze separowalnych klas. Obiekty są opisywane przez trzy zmienne symboliczne w postaci przedziałów liczbowych, zmienne są losowane niezależnie z wielowymiarowego rozkładu normalnego o średnich (5, 5, 5), (-3, 3, -3), (3, -3, 3) oraz macierzy kowariancji, gdzie σ jj = 1 (1 ≤ j ≤ 3), σ jl = 0,9 (1 ≤ j ≠ l ≤ 3) . Brak zmiennych zakłócających czy obiektów odstających.
5. Model 5 – model 4, do którego dodano 20 obiektów odstających.
W każdym z modeli zbiór uczący to 300 obiektów, a zbiór testowy to 100 obiektów.
Dla każdego z modeli dokonano dziewięciu różnych symulacji różniących się:
liczbą iteracji, liczbą warstw i neuronów w perceptronie oraz współczynnikiem
uczenia. Charakterystykę poszczególnych symulacji zawarto w tab. 1.
Tabela 1. Charakterystyka ścieżek symulacji
Numer symulacji
I
II
III
Liczba iteracji (w tys.)
3
3 30
Liczba warstw
1
1
1
Liczba neuronów w warstwach
2
2
3
Współczynnik uczenia
0,2
0,6 0,2
Funkcje aktywacji
sigmoidalne
Źródło: opracowanie własne.

IV
30
1
4
0,2

V
3
2
2
0,2

VI
30
2
4
0,2

VII
3
3
2
0,2

VIII
30
3
2
0,6

IX
30
3
2, 1, 2
0,2
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Dodatkowo w ramach poszczególnych symulacji porównano trzy metody zamiany przedziałowych zmiennych symbolicznych w klasyczne: metodę ekstremów, metodę środków, metodę próbkowania.
Tabela 2. Wyniki badań symulacyjnych
Numer modelu
Symulacja
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1

2

3

E) 0,09
S) 0,16
L) 0,13
E) 0,23
S) 0,06
L) 0,32
E) 0,13
S) 0,23
L) 0,04
E) 0,05
S) 0,13
L) 0,05
E) 0,39
S) 0,31
L) 0,32
E) 0,15
S) 0,16
L) 0,13
E) 0,45
S) 0,56
L) 0,49
E) 0,23
S) 0,44
L) 0,38
E) 0,38
S) 0,47
L) 0,29

E) 0,25
S) 0,12
L) 0,09
E) 0,22
S) 0,08
L) 0,09
E) 0,18
S) 0,14
L) 0,16
E) 1,15
S) 1,08
L) 0,51
E) 0,25
S) 0,12
L) 0,10
E) 0,16
S) 0,38
L) 0,96
E) 0,26
S) 0,29
L) 0,48
E) 0,10
S) 0,12
L) 0,07
E) 0,18
S) 0,09
L) 0,10

E) 2,42
S) 2,40
L) 2,35
E) 2,54
S) 2,41
L) 2,97
E) 2,24
S) 2,35
L) 1,05
E) 0,92
S) 1,09
L) 1,16
E) 2,60
S) 2,14
L) 2,62
E) 1,48
S) 1,29
L) 1,44
E) 2,49
S) 2,51
L) 2,71
E) 1,51
S) 1,46
L) 1,56
E) 1,59
S) 1,35
L) 1,01

4
E) 0,51
S) 0,05
L) 0,06
E) 0,47
S) 0,03
L) 0,08
E) 0,003
S) 0,002
L) 0,004
E) 0,001
S) 0,001
L) 0,002
E) 0,41
S) 0,01
L) 0,02
E) 0,002
S) 0,0003
L) 0,0002
E) 0,97
S) 0,004
L) 0,01
E) 0,28
S) 0,09
L) 0,14
E) 0,27
S) 0,01
L) 0,02

5
E) 0,30
S) 0,35
L) 0,47
E) 0,15
S) 0,34
L) 0,20
E) 0,24
S) 0,38
L) 0,35
E) 0,27
S) 0,24
L) 0,16
E) 0,18
S) 0,34
L) 0,45
E) 0,09
S) 0,12
L) 0,10
E) 0,18
S) 0,35
L) 0,36
E) 0,11
S) 0,28
L) 0,27
E) 0,21
S) 0,14
L) 0,22

E – metoda ekstremów, S – metoda środków, L – metoda próbkowania.
Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem procedur mlptrain i mlp z pakietu neural dla R.

Wyniki uzyskane za pomocą metod zamiany przedziałowych zmiennych symbolicznych w zmienne klasyczne oceniono, biorąc pod uwagę wszystkie modele i
symulacje jednocześnie. Najlepsza z metod to ta, dla której MSE (błąd średniokwadratowy) jest najniższy. Wyniki dotyczące wartości MSE dla poszczególnych
modeli i symulacji zawarto w tab. 2.

6. Wnioski
Za najlepszą metodę zamiany przedziałowych zmiennych symbolicznych na
klasyczne na użytek perceptronu wielowarstwowego w ujęciu wszystkich modeli i
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symulacji należy uznać metodę próbkowania. Kolejne miejsce zajmuje metoda
ekstremów, natomiast najgorsze wyniki przyniosła metoda średnich.
Perceptron wielowarstwowy pozwala dość trafnie klasyfikować dane symboliczne o wyraźnej i niezbyt dobrze rozróżnialnej strukturze klas bez zmiennych
zakłócających i obiektów odstających. Równie dobrze rozróżnia on klasy, gdy w
zbiorze zmiennych znajdują się zmienne zakłócające lub gdy mamy do czynienia z
obserwacjami odstającymi. Niestety, gdy mamy do czynienia zarówno ze zmiennymi zakłócającymi, jak i z obserwacjami odstającymi, perceptron wielowarstwowy nie zawsze pozwala dokładnie wykryć przynależność obiektów do klas.
Dalszym kierunkiem badań nad perceptronem wielowarstwowym dla danych
symbolicznych powinno stać się podejście wielomodelowe.
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NEURAL NETWORKS FOR SYMBOLIC
DATA: MULTILAYER PERCEPTRON
Summary
The aim of this paper is to present and compare methods that allow to classify symbolic data
with application of multilayer perceptron. In the article, basic terms of neural networks and transformation methods of symbolic interval-valued variables are presented.
The article presents and compares in the empirical part simulation experiment results based on artificial
data generated with application of cluster.Gen procedure from cluster.Sim package for R software.
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DANE SYMBOLICZNE W KLASYFIKACJI OCZEKIWAŃ
PRACODAWCÓW WOBEC ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW
INŻYNIERSKICH I MENEDŻERSKICH*
1. Wstęp
Znajomość oczekiwań pracodawców powinna ułatwić absolwentom start zawodowy. Dlatego coraz więcej czasu poświęca się przygotowaniu profili kształcenia tak, aby odpowiadały one oczekiwaniom pracodawców. Właściwe przygotowanie absolwenta jest zjawiskiem niełatwym ze względu na zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz wymagania pracodawców. Wymaga ono również porównywalnych kwalifikacji, a porównywalność jest możliwa tylko po wprowadzeniu
powszechnie akceptowanych norm.
Charakterystyki oczekiwań pracodawców mogą być przedstawione jako
zmienne symboliczne w postaci wariantów cech z przyporządkowanymi im wagami. Celem przedstawionych rozważań jest klasyfikacja kierunków studiów ze
względu na ocenę umiejętności absolwentów dokonaną przez pracodawców. Dzięki
niej możliwe jest wskazanie cech charakteryzujących poszczególne grupy oraz wyjaśnienie, jakimi czynnikami różnią się wyodrębnione grupy kierunków. Podstawą
interpretacji będą zmienne biorące udział w procesie klasyfikacji. W przedstawionych rozważaniach w klasyfikacji absolwentów wykorzystano specyficzne dane.

2. Zmienne symboliczne
W rozważanym przypadku wykorzystano zmienną symboliczną 1 , która jest
odwzorowaniem przyporządkowującym poszczególnym obiektom kolejne warianty zmiennej z ustalonymi wagami, czyli:
1
Dyskusyjny pozostaje problem nazewnictwa tak określonych zmiennych, por. prace [Wilk
2006, s. 224-236; Machowska-Szewczyk 2008, s. 240-248; Malerba, Esposito, Monopoli 2002, s. 31-33; Walesiak 1983, s. 26-28].
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X i : Ok →
gdzie: i ∈ {1, 2,..., K } i

(( x , p
i1

k

( xi1 ) ) ,..., ( xim , pk ( xim ) ) ) ,

m

∑ p ( x ) =1.
j =1

k

ij

Zmienne z wagami przez swój specyficzny charakter i nietypową strukturę
uniemożliwiają zastosowanie klasycznych miar odległości, a także miar przeznaczonych do analizy podobieństwa obiektów opisanych innymi typami zmiennych.
W tym przypadku pojedynczemu obiektowi jest przypisany więcej niż jeden wariant zmiennej, a wariantom przypisane są wagi pk ( xij ) – częstości występowania
wariantu xij [Brito, de Carvalho 2002, s. 13].
Podobieństwo obiektów Ok oraz Ol względem zmiennej z wagami mierzy się
przez porównanie rozkładów prawdopodobieństwa zmiennej dla poszczególnych
obiektów [Malerba, Esposito, Monopoli 2002, s. 33]. Dwa obiekty są więc tym
bardziej podobne, im mniej różnią się co do wartości wag poszczególnych wariantów, tzn. im bardziej proporcjonalne są ich rozkłady prawdopodobieństwa. Do
oceny podobieństwa między obiektami Ok oraz Ol względem zmiennej Xi można
wykorzystać m.in. odległość Minkowskiego:
1

p ⎞p
⎛ m
d ip ( Ok , Ol ) = ⎜ ∑ pk ( xij ) − pl ( xij ) ⎟ ,
⎝ j =1
⎠

(1)

gdzie: p ≥ 1.
Kolejnym etapem jest wyznaczenie funkcji odległości dla zdefiniowanych
obiektów strukturalnych. Stosowane w praktyce miary odległości zmiennych są w
większości adaptacją miar sformułowanych dla rozkładów prawdopodobieństwa
oraz klasycznych miar podobieństwa obiektów, a także miar wykorzystywanych w
segmentacji obrazów (por. [Wilk 2006, s. 228]). W przedstawionych rozważaniach
odległość między dwoma tak zdefiniowanymi obiektami jest zagregowaną wartością odległości Minkowskiego obiektów względem kolejnych zmiennych opisaną
poniższym wzorem [Malerba, Esposito, Monopoli 2002, s. 36]:
1

p ⎞p
⎛ K
d ( Ok , Ol ) = ⎜ ∑ (ωi ⋅ d i ( Ok , Ol ) ) ⎟ ,
⎝ i =1
⎠
i
p

gdzie: ωi ∈ [ 0;1]

(2)
K

jest wagą odległości obiektów względem zmiennej Xi , a

∑ω
i =1

i

=1.

Po wyznaczeniu macierzy odległości możliwe jest zastosowanie klasycznych
metod klasyfikacji. Jedną z najpopularniejszych jest metoda Warda [Ward 1963],
w której procedura grupowania składa się z n-1 kolejnych kroków, gdzie n stanowi
liczbę elementów wyjściowego zbioru. Na etapie zerowym tworzone są grupy jed-
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noelementowe ze wszystkich elementów badanej zbiorowości. W kolejnych krokach algorytmu łączone są dwie grupy (z powstałych w poprzednim kroku procedury) w jedną grupę tak, aby zminimalizować sumę kwadratów odchyleń wszystkich obiektów z tych dwóch grup od środka ciężkości nowej grupy, która powstanie w wyniku połączeń tych dwóch grup (na każdym etapie łączenia grup obiektów
ze wszystkich możliwych do łączenia grup obiektów łączy się w jedną grupę te
grupy, które w rezultacie tworzą grupę obiektów o najmniejszym zróżnicowaniu ze
względu na opisujące je zmienne). W wyniku zastosowania powyższej procedury
zgrupowane zostają wszystkie elementy w jedną całość. W sytuacjach, gdy chce
się zakończyć procedurę przed uzyskaniem jednej grupy, za kryterium zatrzymania
przyjmuje się odpowiedni (czasami subiektywnie wyznaczony) wskaźnik poziomu
odcięcia. Problem doboru poziomu odcięcia można ominąć, stosując indeks spójności grup, którego wybór jest kwestią sporną. Dyskusję na ten temat przeprowadzono w pracach [Halkidi i in. 2001; Migdał-Najman, Najman 2005]. Najpopularniejszym ze stosowanych obecnie jest indeks Calińskiego-Harabasza [1974]:
CH ( N C ) =

tr ( B ) ⋅ ( n − N C )
,
( N C − 1) ⋅ tr (W )

(3)

gdzie: tr(B) – ślad macierzy międzyklasowej,
tr(W) – ślad macierzy wewnątrzklasowej,
NC – liczba klas w danym kroku analizy,
n
– liczba danych poddanych analizie.
Według tego indeksu na każdym kroku analizy wyznacza się ślad macierzy
kowariancji międzyklasowej oraz ślad macierzy kowariancji wewnątrzklasowej. Za
optymalną liczbę klas uznaje się tę, dla której wyznaczony indeks CH osiąga wartość max (największą).

3. Analizy numeryczne
W drugiej połowie 2007 r. w Katedrze Zarządzania Politechniki Łódzkiej przeprowadzono badania ankietowe dotyczące zapotrzebowania na pracę oraz kwalifikacji inżynierów i menedżerów w województwie łódzkim. Badania ankietowe
przeprowadzono na próbie losowo wybranych 500 pracodawców z województwa
łódzkiego – każdy z nich oceniał umiejętności zatrudnianych absolwentów. W analizie wykorzystano dane uzyskane w wyniku tego badania, które dotyczyły oceny
przygotowania absolwentów:
• w zakresie wiedzy kierunkowej: znajomość specjalistycznej wiedzy (pojęć procesów) – x1; umiejętność rozwiązywania problemów typowych dla dziedziny – x2;
obsługi specjalistycznej aparatury, maszyn i urządzeń – x3; obsługi specjalistycznych programów komputerowych – x4; prowadzenia projektów, pracy w zespole
projektowym – x5; znajomość regulacji prawnych dotyczących dziedziny, np. norm
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jakości UE z dziedziny – x6; analizy techniczno-ekonomicznej (np. kosztorysowanie, harmonogramowanie) – x7; działalności badawczo-rozwojowej – x8;
• w zakresie wiedzy ogólnej: języki obce – x9; ekonomika, organizacja przedsiębiorstw, finanse, marketing, handel – x10; zarządzanie jakością, produkcją, logistyka – x11; materiałoznawstwo – x12; ochrona środowiska – x13; ergonomia –
x14; potrzeby niepełnosprawnych – x15; etyka – x16; obsługa komputera – x17;
• w zakresie umiejętności miękkich: porozumiewanie się ze specjalistami z własnej dziedziny – x18; porozumiewanie się ze specjalistami z innych dziedzin –
x19; porozumiewanie się z niespecjalistami (personelem) – x20; prowadzenie
negocjacji – x21; praca w grupie – x22; motywowanie, kierowanie – x23; samodzielność – x24; kreatywność – x25; analityczne myślenie – x26; poszukiwanie i
gromadzenie informacji – x27; świadomość samokształcenia – x28.
Ocenę stopnia przygotowania absolwentów w trzystopniowej skali (dobrze,
średnio, źle) pracodawcy przeprowadzili dla następujących kierunków studiów
(szerzej na ten temat w pracach [Staniec, Żółtowski 2008; Staniec 2008; Szmit,
Staniec, Żółtowski 2008]:
– inżynieria chemiczna i inżynieria środowiska,
– automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja,
– technologia chemiczna, chemia,
– technologia żywności, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria biochemiczna,
– wszystkie specjalności menedżerskie,
– budownictwo,
– włókiennictwo,
– informatyka,
– mechanika.
Ocena stopnia przygotowania absolwentów jest mierzona na słabej skali. Użyta
skala pomiarowa ma wpływ na liczbę informacji dostarczanych przez zmienną. W
opisanym przypadku ocenę umiejętności absolwenta dokonaną przez pracodawców
przedstawiono jako specyficzny rodzaj zmiennej symbolicznej, gdzie każda z nich
przyjmuje różne warianty, a poszczególnym wariantom przypisane są wagi w postaci częstości występowania. Każdy z wariantów został przedstawiony w postaci
listy kategorii porządkowych. Dla każdego obiektu określono zestawy zmiennych i
odpowiadające im wagi. Przykładowe zmienne symboliczne dla absolwentów kierunku technologia żywności, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria biochemiczna przedstawiono w tab. 1.
Następnie wyznaczono dla analizowanych kierunków studiów miary podobieństwa opisane regułą (1) i za ich pomocą wyznaczono macierz odległości, której elementy są zagregowaną wartością odległości Minkowskiego analizowanych kierunków studiów względem kolejnych zmiennych opisaną wzorem (2). Dla macierzy
odległości Minkowskiego zastosowano do klasyfikacji umiejętności absolwentów
poszczególnych kierunków metodę Warda. Powstały dendrogram pozwala określić
odległości między skupieniami oraz wyodrębnić zarówno elementy najbardziej
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Tabela 1. Zmienne symboliczne dla absolwentów kierunku technologia żywności, biotechnologia,
ochrona środowiska, inżynieria biochemiczna
Nr
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22
x23
x24
x25
x26
x27
x28

Zmienna
znajomość specjalistycznej
wiedzy (pojęć procesów)
rozwiązywanie problemów
typowych dla dziedziny
obsługa specjalistycznej
aparatury, maszyn i urządzeń
obsługa specjalistycznych
programów komputerowych
prowadzenie projektów, praca w
zespole projektowym
znajomość regulacji prawnych
dotyczących dziedziny, np. norm
jakości UE z dziedziny
analizy techniczno-ekonomiczne
(np. kosztorysowanie,
harmonogramowanie)
działalność badawczo-rozwojowa
języki obce
ekonomika, organizacja
przedsiębiorstw, finanse,
marketing, handel
zarządzanie jakością, produkcją,
logistyka
materiałoznawstwo
ochrona środowiska
ergonomia
potrzeby niepełnosprawnych
etyka
obsługa komputera
porozumiewanie się ze
specjalistami z własnej dziedziny
porozumiewanie się ze
specjalistami z innych dziedzin
porozumiewanie się z
niespecjalistami (personelem)
prowadzenie negocjacji
praca w grupie
motywowanie, kierowanie
samodzielność
kreatywność
analityczne myślenie
poszukiwanie i gromadzenie
informacji
świadomość samokształcenia

Źródło: opracowanie własne.

Warianty zmiennej z udziałem procentowym
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podobne w danej grupie, jak i elementy najmniej pasujące do skupienia pod względem zastosowanego kryterium grupowania. Analizując diagram (rys. 1), zauważono,
że nie ma kierunków istotnie odróżniających się od pozostałych. Zatem dla wszystkich wyznaczono indeks Calińskiego-Harabasza według formuły (3), a jego wartości
przedstawiono na rys. 2. Maksymalną wartość przyjmuje on dla trzech klas.
Odległ. euklidesowa

bud
bżoś_g
man_g
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ele_g
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Rys. 1. Skupienia kierunków według Warda
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Wartości indeksu CH
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone analizy wskazują jednoznacznie na konieczność utworzenia
trzech klas. Nazwy utworzonych klas określono na podstawie ocen umiejętności
absolwentów poszczególnych kierunków studiów w trzech wyróżnionych grupach:
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wiedza kierunkowa, ogólna i umiejętności miękkie, dokonanych przez pracodawców. W wyniku klasyfikacji otrzymano trzy klasy:
• klasa 1: dobrzy absolwenci
– technologia żywności, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria biochemiczna (boś_g),
– wszystkie specjalności menedżerskie (man_g),
– budownictwo (bud);
• klasa 2: przeciętni absolwenci
– technologia chemiczna, chemia (che_g),
– informatyka (inf),
– automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja (ele_g);
• klasa 3: słabi absolwenci
– inżynieria chemiczna i inżynieria środowiska (iśch_g),
– włókiennictwo (włó),
– mechanika (mech).
Na podstawie otrzymanych klas można wyciągnąć następujące wnioski:
– klasa 1: dobrzy absolwenci – to absolwenci oceniani dobrze przez pracodawców
pod względem wiedzy kierunkowej, wiedzy ogólnej oraz umiejętności miękkich,
– klasa 2: przeciętni absolwenci – to absolwenci oceniani dobrze przez pracodawców pod względem wiedzy kierunkowej, średnio pod względem wiedzy
ogólnej oraz źle pod względem umiejętności miękkich,
– klasa 3: słabi absolwenci – to absolwenci oceniani średnio przez pracodawców
pod względem wiedzy kierunkowej, źle pod względem wiedzy ogólnej i umiejętności miękkich. Warto zaznaczyć, iż na kierunki z tej grupy wybierają się
najsłabsi absolwenci szkół średnich, nie cieszą się one również popularnością,
co widać już w procesie rekrutacji.
Porównując otrzymane wyniki z programami studiów realizowanymi na poszczególnych kierunkach, stwierdzono, że:
– w programach kształcenia na kierunkach, które zgrupowano w klasie 1, znajdują
się nie tylko przedmioty kierunkowe, ale również przedmioty pozwalające na
rozszerzenie wiedzy ogólnej i te, które rozwijają i oceniają umiejętności miękkie,
– w programach kształcenia na kierunkach, które zgrupowano w klasie 2, znajdują
się przede wszystkim przedmioty kierunkowe i wymagane przez standardy
kształcenia przedmioty ogólne, brak zaś w nich przedmiotów rozwijających
umiejętności miękkie – na które pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę,
– w programach kształcenia na kierunkach, które zgrupowano w klasie 3, znajdują
się przedmioty kierunkowe i specjalnościowe oraz wymagane przez standardy
kształcenia przedmioty ogólne, brak w nich przedmiotów pozwalających na rozwijanie umiejętności miękkich. Percepcja studentów na tych kierunkach nie pozwala na przyswojenie oferowanej wiedzy w pełni. Średnia na dyplomach na Politechnice Łódzkiej dla tych kierunków jest najniższa.
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4. Podsumowanie
Wyniki badań wskazują, iż pracodawcy oceniają absolwentów dobrze pod
względem konkretnych umiejętności związanych z danym kierunkiem, zatem programy kształcenia przygotowują dobrze w zakresie wiedzy kierunkowej. Jednak
obecnie pracodawcy oczekują od absolwentów również wiedzy wykraczającej poza
standardy kształcenia. Wynika to przede wszystkim z funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, rozwoju nauki, techniki i technologii itp. Zatem konieczne jest wprowadzenie do programów kształcenia umiejętności miękkich, tj. umiejętności interpersonalnych i predyspozycji osobowościowych niezbędnych (lub przydatnych) w pracy zawodowej, np.: komunikatywności, umiejętności pracy w grupie, systematyczności, kreatywności.
Wydaje się również, że wykorzystanie ocen jako zmiennych z wagami w postaci częstości wystąpień pozwoliło na otrzymanie jednorodnych klas, wyraźne
określenie cech wspólnych i różnicujących dla tych klas oraz odniesienie się również do programów kształcenia.
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THE SYMBOLIC DATA IN THE CLASSIFICATION OF EXPECTATIONS
OF EMPLOYERS FOR GRADUATES IN ENGINEERING
AND MANAGEMENT
Summary
The aim of the deliberations is to classify graduates of various courses due to the assessment of
their skills by employers, and pointing out common characteristics and features that diverse different
courses. An original approach in the article refers to using rates as a specific type of variables. The
results of the classification for the data presented allow to obtain homogeneous groups of courses and
to clearly define common and differing features.
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WYKORZYSTANIE METOD EKSPLORACYJNEJ ANALIZY
TEKSTU DO IDENTYFIKACJI ZMIENNOŚCI KONCEPCJI
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1. Wstęp
Dynamiczny rozwój Internetu spowodował znaczne zwiększenie dostępności
zbiorów danych, szczególnie dokumentów tekstowych. To niewątpliwie pozytywne zjawisko stwarza również wiele problemów w rozmaitych dziedzinach życia.
Na przykład w przypadku działalności naukowej rzetelnie prowadzone badania w
wielu przypadkach wymagają od badacza przeanalizowania niespotykanej dotąd
liczby tekstów, co częstokroć przekracza jego możliwości percepcyjne.
W rozwiązaniu wyżej opisanego problemu pomocne okazują się metody i
środki informatyki. Należy jednak zaznaczyć, że dokumenty tekstowe stanowią
spore wyzwanie przy próbie ich automatycznego przetwarzania. Do czynników
utrudniających to zadanie należy zaliczyć: brak spójnych reguł interpretacyjnych,
niejednoznaczność terminologiczną (synonimy i homonimy) czy potencjalną wewnętrzną sprzeczność dokumentów tekstowych, wyrażającą się w kolokwialnym
stwierdzeniu, że „papier zniesie wszystko”. Jednak obecnie wspomniana zwiększona dostępność dokumentów stanowi nie tyle hamulec, ile motywację do opracowywania metod pozwalających na automatyzację przynajmniej pewnej części
procesu interpretacji dokumentów tekstowych.
Dziedziną, której przedmiotem zainteresowania jest automatyzacja pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych, jest eksploracyjna analiza tekstu (EAT)
[Hearst 1999] lub – zapożyczając brzmienie terminu z języka angielskiego – text
mining. Przedmiot zainteresowań EAT można zdefiniować jako [Hearst 2003]:
„odkrywanie przez komputer nowych, wcześniej nieznanych informacji, dzięki
automatycznemu wydobywaniu informacji z różnych źródeł tekstowych”. I chociaż
można polemizować z jakością powyższej definicji, trudno nie zgodzić się co do
jej istoty, według której metody i środki informatyki są pomocne w selekcji i ze-
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stawianiu danych uzyskiwanych z dokumentów tekstowych, co znacznie ułatwia
człowiekowi wyciąganie z tych zestawień wartościowych wniosków i spostrzeżeń.

2. Hipoteza badawcza
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań opisanych w pracy [Grabowski
2008], a dotyczących wykorzystania EAT do weryfikacji hipotezy o naukowej
legitymizacji dziedziny systemów informacyjnych zarządzania (SIZ).
Od połowy lat 90. w literaturze dotyczącej SIZ zauważa się głosy kwestionujące naukową legitymizację dziedziny bądź jej broniące. Do najbardziej znanych
artykułów tego nurtu należy zaliczyć prace [Benbasat, Weber 1996] (po stronie
krytyków) oraz [Lyytinen, King 2004] (po stronie obrońców).
Benbasat i Weber [1996] wskazywali, że główną przeszkodą w uzyskaniu naukowej legitymizacji dziedziny SIZ jest jej interdyscyplinarność oraz brak tzw.
rdzenia teoretycznego, przy czym nie zdefiniowano, co oznacza to pojęcie. W pracy [Grabowski 2008] podjęto próbę określenia rdzenia teoretycznego dziedziny
SIZ jako teorii zapożyczonych i rozwijanych na jej gruncie. Do rdzenia teoretycznego zaliczono następujące teorie szczegółowe: teorię rozumnego działania (theory
of reasoned action) oraz jej rozwinięcie w postaci teorii planowego działania (theory of planned behavior) i jej szczególne zastosowanie w SIZ, tj. model przyswojenia technologii (technology acceptance model), teorię kosztów transakcyjnych
(tarnsaction cost theory), teorię agencyjną (agency theory) oraz inne teorie perspektywy ekonomii, teorie kontyngencji (contingency theory) oraz teorię zasobową
(resource based theory). Wśród artykułów o wyraźnie zaznaczonych szczegółowych inspiracjach teoretycznych dominuje perspektywa behawioralna.
W odpowiedzi na tzw. dyskurs niepokoju [Benbasat, Weber 1996] Lyytinen i
King [2004] wykazali, że czynnikami legitymizującymi naukowość danej dziedziny są: (1) istotność rozważanych problemów, (2) jakość rezultatów uzyskiwanych
z prowadzonych badań oraz (3) plastyczność dziedziny będąca odzwierciedleniem
zdolności do podejmowania problemów badawczych oraz dawania na nie odpowiedzi w zmieniających się okolicznościach, zwłaszcza w wymiarze czasowym.

Niniejszy artykuł ma na celu zweryfikowanie trzeciego z postulatów Lyytinena i
Kinga. Plastyczność dziedziny SIZ będzie tutaj rozumiana jako zmienność koncepcji
rozważanych w dziedzinie SIZ w całej jej historii, tj. w ciągu ostatnich 30 lat.

3. Materiał empiryczny
W celu weryfikacji postawionej w poprzednim punkcie hipotezy badawczej
zgromadzono zbiór streszczeń 1 artykułów naukowych opublikowanych w reno1

W niektórych przypadkach wykorzystanie streszczenia artykułu zamiast jego pełnej wersji
przynosi lepsze rezultaty. Do takich przypadków można zaliczyć np. identyfikację kluczowych zagadnień zawartych w dużych zbiorach publikacji naukowych. W innych zadaniach EAT, jak np.
klasyfikacja i grupowanie dokumentów, trudno jest jednoznacznie określić, jaka forma jest lepsza,
choć pewną przewagę wykazuje pełny tekst [Zheng i in. 2005; Cohen i in. 2005].

242

Mariusz Grabowski

mowanych czasopismach akademickich dotyczących dziedziny SIZ. Za kryterium
określające rangę danego czasopisma przyjęto punktację zawartą w dokumentach
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [MNiSW 2007a; MNiSW 2007b].
W stosunku do badań opisanych w artykule [Grabowski 2008], opartych na analizie streszczeń, które ukazały się w latach 1977-2006 na łamach „MIS Quarterly”, zbiór
empiryczny został rozszerzony o cztery tytuły. Zabieg ten miał na celu zwiększenie
reprezentatywności próby badawczej w wymiarze ilościowym przez dołączenie artykułów z innego periodyku amerykańskiego oraz przekrojowym przez dołączenie periodyków europejskich. W rezultacie przeprowadzonych modyfikacji zbiór empiryczny zawiera streszczenia 2351 artykułów opublikowanych w latach 1997-2006 w pięciu
periodykach naukowych dziedziny SIZ: dwóch amerykańskich i trzech europejskich2 .
Nazwy czasopism, wartości punktacji MNiSW, wartości wskaźnika Impact
Factor za rok 2007, lata rozpoczęcia publikacji, liczbę artykułów oraz miejsce
(kraj) publikacji zestawiono w tab. 1.
Tabela 1. Czasopisma naukowe w zbiorze empirycznym
Lp.
1
2
3
4
5

Tytuł
„MIS Quarterly”
„Information Systems Research”
„Journal of Information Technology”
„Information Systems Journal”
„European Journal of Information Systems”

MNiSW
30
24
24
20
20

IF
4.731
2.537
1.239
1.543
0.862

Od
1977
1990
1986
1991
1992

Liczba
691
378
645
191
446

Miejsce
USA
USA
Wlk. Brytania
Wlk. Brytania
Wlk. Brytania

Źródło: opracowanie własne na podstawie [MNiSZ 2007b] oraz JCR 2006 [Internet 1].

Chociaż trudno jest zweryfikować empirycznie reprezentatywność opisanego
wyżej zbioru dokumentów, to jednak wydaje się, że zbiór ten w sposób zadowalający
prezentuje kompleksowość problematyki w 30-letniej historii SIZ i nadaje się do
weryfikacji hipotezy o zmienności rozważanych koncepcji dziedzinowych, zawiera
bowiem dwa najbardziej prestiżowe periodyki amerykańskie oraz trzy periodyki
europejskie o najwyższych wskaźnikach Impact Factor oraz najwyższej punktacji
MNiSW [Benbasat, Zmud 2003; Katerattankul, Han, 2003]. Również procentowy
udział artykułów amerykańskich (46%) oraz europejskich (54%) jest zbliżony.

4. Procedura badawcza
W celu uwzględnienia wymiaru czasowego analizowanego zbioru dokumentów
podzielono go na 30 podzbiorów, w których znalazły się artykuły opublikowane w
określonych latach (1977-2006). Jednak ze względu na to, że okres jednego roku
wydaje się zbyt krótki, aby przyjąć go za podstawową jednostkę analizy, postanowiono przyjąć okres pięcioletni. Aby w jak największym stopniu odzwierciedlić
2

Ze względu na rangę oraz język publikacji są to wyłącznie periodyki brytyjskie.
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dynamikę koncepcji, zrezygnowano z całkowicie arbitralnego podziału badanego
okresu na pięcioletnie podokresy. W zamian zastosowano znaną w prognozowaniu
szeregów czasowych koncepcję ruchomego okna. Szerokość okna obejmuje pięć
lat. Okno takie reprezentuje rok leżący w jego środku (po jego lewej stronie znajdują się dwa lata poprzedzające, a po prawej dwa lata następujące).

Rys. 1. Metoda przesuwnego okna
Źródło: opracowanie własne.

Okno przesuwane jest o jeden rok od momentu, gdy jego lewa krawędź umiejscowiona jest na początku okresu 3 , tj. w roku 1978, aż do momentu, gdy jego prawa krawędź znajdzie się na roku 2006. W ten sposób analizie będzie poddane
25 okresów o środkach od roku 1980 do roku 2004.
Dla każdego okresu przeprowadzona jest analiza ważności koncepcji przy użyciu metody LSA (Latent Semantic Analysis) [Deerwester i in. 1990] realizowanej z
wykorzystaniem algorytmu SVD (Singular Values Decopmposition) [Metody statystycznej… 2004]. W badaniach skorzystano z implementacji zawartej w pakiecie
Statistica 8.0. Poniżej opisano szczegółową procedurę badawczą.
1. Przyjęto, że koncepcje są odzwierciedlone przez terminy, a te z kolei składają się ze słów. Zgodnie z podstawowym założeniem EAT o braku informacji
a priori o analizowanych tekstach nie definiowano fraz ani synonimów;
2. Dokonano redukcji do rdzenia języka angielskiego oraz zastosowano mechanizm listy wyłączeń języka angielskiego. Do macierzy częstości włączono
określony termin jedynie w przypadku, jeśli wystąpił w co najmniej 3% plików.
Zabieg ten ma na celu wykluczenie z analizy terminów przypadkowych;
3. Analizę przeprowadzono dla wszystkich dostępnych postaci macierzy częstości zaimplementowanych w module text mining pakietu Statistica 8.0, tj. oryginalnej (X), binarnej (Xbin), logarytmicznej (Xlog) i ważonej logarytmicznej (Xidflog).
W dalszej części niniejszego opracowania poszczególne postacie macierzy częstości będą nazywane wariantami metody SVD;

3
Ze względu na spójność analizy oraz niewielką dostępność danych w początkowych okresach analizy zdecydowano się dołączyć dane z roku 1997 do okna o środku umiejscowionym w roku 1980.
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4. Dokonano uporządkowania (malejącego) ważności terminów według wskaźnika ważności terminu opisanego wzorem:

wˆ irel =

wˆ i
,
wˆ1

gdzie: wˆ i to ważność i-tego terminu otrzymanego za pomocą metody SVD, ŵ1 to
ważność najważniejszego terminu otrzymanego za pomocą metody SVD. Tak
znormalizowany wskaźnik przyjmuje wartości w przedziale < 0;1 > .
5. Dokonano modyfikacji niektórych słów do formy rzeczownikowej dla
zwiększenia czytelności określonego terminu [Abramowicz 2008].
W trakcie badań przyprowadzono 100 analiz (25 analiz dla każdej postaci macierzy częstości).

5. Rezultaty badań
W tabelach 2 i 3 zamieszczono rankingi najważniejszych terminów w poszczególnych okresach wraz z wartościami miernika wˆ irel . Wyniki uzyskane przy użyciu
Tabela 2. Najważniejsze koncepcje SI w ujęciu dynamicznym (na podstawie macierzy X)
1980
system
information
management
mis
1985
system
information
management
development
1990
system
information
management
use
1995
system
information
model
user
2000
system
information
model
research

1,00
0,67
0,59
0,51
1,00
0,85
0,63
0,54
1,00
0,86
0,60
0,54
1,00
0,98
0,82
0,71
1,00
0,96
0,82
0,80

1981
system
information
management
mis
1986
system
information
management
decision
1991
system
information
use
management
1996
system
information
model
user
2001
information
system
research
model

Źródło: opracowanie własne.

1,00
0,65
0,64
0,50
1,00
0,85
0,57
0,50
1,00
0,89
0,64
0,63
1,00
1,00
0,89
0,65
1,00
0,97
0,78
0,75

1982
system
information
management
development
1987
system
information
management
decision
1992
system
information
user
model
1997
information
system
model
research
2002
information
system
research
model

1,00
0,70
0,64
0,52
1,00
0,84
0,58
0,56
1,00
0,90
0,70
0,65
1,00
0,98
0,87
0,64
1,00
0,97
0,89
0,74

1983
system
information
management
development
1988
system
information
management
decision
1993
system
information
model
user
1998
system
information
model
research
2003
information
system
research
knowledge

1,00
0,69
0,62
0,51
1,00
0,86
0,59
0,51
1,00
0,95
0,75
0,72
1,00
0,98
0,83
0,69
1,00
0,98
0,88
0,86

1984
system
information
management
development
1989
system
information
management
decision
1994
system
information
model
user
1999
system
information
model
research
2004
information
system
research
knowledge

1,00
0,78
0,60
0,51
1,00
0,89
0,59
0,52
1,00
0,94
0,81
0,72
1,00
0,97
0,81
0,75
1,00
0,98
0,87
0,81
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metod Xbin oraz Xlog są bardzo zbliżone do tych, które zostały uzyskane przy użyciu metody X. We wszystkich analizowanych okresach metody te za najważniejsze
uznały terminy information oraz system, w niektórych przypadkach zamienione
jedynie miejscami. Dlatego biorąc pod uwagę ograniczenia niniejszego opracowania, zamieszczono jedynie rezultaty uzyskane przy użyciu dwóch wariantów metody SVD: X oraz Xidflog. Ograniczono się przy tym jedynie do zaprezentowania jedynie czterech najważniejszych pojęć.
Tabela 3. Najważniejsze koncepcje SI w ujęciu dynamicznym (na podstawie macierzy Xidflog)
1980
audit
dss
office
decision

1981
1,00
0,98
0,89
0,89

dss
word
network
office

1,00
0,86
0,75
0,75

decision
dss
group
support

1985
dss
decision
data
job
1990
group
decision
software
user
1995
group
learn
user
model
2000
outsourcing
software
knowledge
group

1982
1,00
0,95
0,85
0,82

dss
job
network
office

1,00
0,97
0,87
0,81

decision
group
dss
support

1,00
0,97
0,93
0,92

dss
group
user
expert

1986

1,00
0,89
0,82
0,81
1,00
0,85
0,85
0,85
1,00
0,89
0,86
0,81

1991
group
expert
user
knowledge
1996
outsourcing
group
software
decision
2001
erp
team
outsourcing
knowledge

1,00
0,73
0,69
0,68
1987
1,00
0,81
0,79
0,77
1992

1,00
0,94
0,82
0,81
1,00
0,97
0,95
0,95

1997
outsourcing
group
decision
investment
2002
erp
outsourcing
trust
knowledge

1,00
0,99
0,94
0,93
1,00
0,97
0,84
0,81
1,00
0,98
0,94
0,88

1983
dss
1,00
language 0,78
job
0,75
strategic 0,68
1988
decision 1,00
group
0,92
user
0,82
support 0,81
1993
expert
1,00
group
0,97
user
0,90
software 0,85
1998
outsour- 1,00
software 0,99
group
0,98
decision 0,90
2003
knowled 1,00
outsour- 0,96
trust
0,93
erp
0,90

1984
dss
graphical
language
decision
1989
decision
group
user
software
1994
group
expert
user
job
1999
outsourknowledge
software
group
2004
trust
erp
knowledge
software

1,00
0,87
0,72
0,71
1,00
0,94
0,85
0,82
1,00
0,87
0,83
0,81
1,00
0,89
0,88
0,88
1,00
0,98
0,98
0,95

Źródło: opracowanie własne.

Analizując dane zawarte w tab. 2 i 3, można zauważyć, że wyniki uzyskane
dzięki metodzie Xidflog zdają się potwierdzać hipotezę o plastyczności dziedziny
SIZ. Plastyczność dziedzinowa wyraża się w zmienności rozważanych koncepcji.
Początkowo, w latach 80., dominowała problematyka wspomagania decyzji (decision, dss), przy czym w drugiej połowie lat 80. zyskała ona wymiar zespołowy (group). Początek kolejnej dekady w jeszcze większym stopniu akcentował problematykę
zespołowego podejmowania decyzji (group), rozwijana była przy tym problematyka
systemów doradczych (expert). Druga połowa lat 90. wraz z postępującą globalizacją
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zwróciła uwagę na zjawisko outsourcingu IT (outsourcing). W pierwszej połowie
pierwszej dekady XXI wieku dziedzina SIZ przeniosła główny punkt zainteresowania na problematykę systemów klasy ERP (erp), zarządzania wiedzą (knowledge)
oraz zagadnień związanych z zaufaniem (trust), które nabrało szczególnego znaczenia wraz z dynamicznym rozwojem biznesu elektronicznego. Chociaż metoda Xidflog
wydaje się w największym stopniu odzwierciedlać zmienność koncepcji w rozpatrywanym okresie, to należy zaznaczyć, że również pozostałe warianty (X, Xbin,
Xlog) odzwierciedlają pewne trendy. Nie tyle określają one rozważaną problematykę, ile definiują kontekst rozważań. Można np. zauważyć, że w początkowym
okresie rozwoju dziedziny SI (lata 80.) ważne miejsce zajmowały kwestie związane z zarządzaniem (management). Nieco później akcen towano aspekty behawioralne, kładąc nacisk na kwestie związane z użyciem (use). W latach 90. zwracano
uwagę na problematykę związaną z modelowaniem (model), a przełom wieków i
początkowe lata obecnego stulecia przyniosły duże zainteresowanie problematyką
badawczą (research). Wobec tego można wyciągnąć wniosek, że dziedzina SIZ
podlega ewolucji. Przenosi akcent z kwestii praktycznych na teoretyczno-badawcze, o czym świadczy awans w rankingu pojęcia research, a spadek pojęcia
management. Potwierdza to niewątpliwie rozwój dziedziny jako dyscypliny akademickiej.
Zaprezentowana w niniejszym artykule metoda może być również pomocna w
określaniu istotnych problemów badawczych. Dzięki niej można np. wzbogacić
funkcjonalność oprogramowania bibliotecznego stanowiącego platformę dostępową do publikacji naukowych.
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THE APPLICATION OF TEXT MINING METHODOLOGY
IN THE IDENTIFICATION OF PLASTICITY OF CONCEPTS
CONTAINED IN LARGE SETS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS
Summary
The paper presents the application of text mining methodology in the identification of the concept plasticity in the field of information systems over the period of 30 years. A procedure that links
the moving window technique with LSA algorithm (latent semantic analysis) [Deerwester et al. 1990]
is proposed. Abstracts from all electronically available articles (2348), published in five renowned
scientific journals of information systems domain: MIS Quarterly, Information Systems Research,
Journal of Information Technology, Information Systems Journal and European Journal of Information Systems are used as a database for the research.
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POMIAR WARUNKÓW I PREFERENCJI
MIESZKANIOWYCH EMERYTÓW
1. Wstęp
Proces starzenia się polskiego społeczeństwa będzie determinował w przyszłości
nowe jakościowo i ilościowo potrzeby mieszkaniowe. Wydłużający się przeciętny czas
trwania życia skutkuje coraz liczniejszą grupą jednoosobowych gospodarstw domowych seniorów dożywających późnych lat w pogarszającej się z wiekiem kondycji
fizycznej. Uwzględniając dodatkowo zmiany socjologiczno-kulturowe w polskim społeczeństwie, odchodzenie od tradycji rodzin wielopokoleniowych, zaangażowanie
zawodowe ludzi młodych oraz dużą mobilność młodego pokolenia, można zauważyć,
że osoby starsze pozostają samotne, bez codziennego wsparcia osób bliskich. Mieszkania nieprzystosowane do różnego rodzaju dysfunkcji fizycznych seniorów, specyficznych potrzeb dla tej grupy wiekowej, a także zbyt duże do utrzymania powierzchnie mieszkalne oraz rosnące koszty eksploatacyjne stanowią przesłankę analizy sytuacji mieszkaniowej osób starszych oraz ich oczekiwań w stosunku do optymalnego ich
zdaniem mieszkania (standardu, wielkości czy udogodnień dla seniorów).
Badaniem ankietowym przeprowadzonym w marcu 2008 r. objęto 80 osób z wykształceniem co najmniej średnim, pobierających świadczenie emerytalne, skupionych
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Stargardzie Szczecińskim. Kwestionariusz dotyczył dwóch grup zagadnień: obecnej sytuacji mieszkaniowej respondentów oraz ich preferencji w odniesieniu do nowych w Polsce form budownictwa mieszkaniowego przystosowanego do potrzeb osób starszych. Wstępne analizy oraz rozmowy pilotażowe
skłoniły do wyboru w końcowej fazie badania dwóch form budownictwa mieszkaniowego: wydzielonego osiedla dla seniorów z pełną infrastrukturą towarzyszącą oraz budynku
apartamentowego przygotowanego do pobytu osób starszych. Ponieważ udogodnienia w
postaci obsługi medycznej nie były przedmiotem kontrowersji w dyskusji poprzedzającej
badanie, a dodatkowo niektóre z rozwiązań technicznych są wręcz narzucane przepisami
prawa budowlanego, w badaniu skoncentrowano się przede wszystkim na lokalizacji
takiej zabudowy (z niej wynikają możliwości wykonania infrastruktury towarzyszącej)
oraz na problematyce „samodzielności zamieszkiwania”.
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2. Charakterystyka respondentów i ich sytuacji mieszkaniowej
Spośród badanych osób 66 wypełniło ankiety w sposób kompletny. Stały się one
przedmiotem dalszej analizy. Kobiety stanowiły 78,8% ankietowanych, natomiast
mężczyźni stanowili 21,2% badanej zbiorowości. Badane osoby miały 53-64 lata, przy
czym przeciętny wiek badanego wyniósł 64 lata i był dość niski w stosunku do ustawowego wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce (kobiety 60 lat, mężczyźni
65 lat). Na taki wynik wpłynął niewątpliwie wysoki odsetek kobiet w badanej grupie.
Respondenci w większości okazali się właścicielami mieszkań, które zajmują (w
tym blisko 48% badanych to właściciele spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego). Zaledwie 18,46% badanych mieszka w mieszkaniu, które nie
jest ich własnością (spółdzielcze lokatorskie 9,23%, TBS 6,15%, komunalne 3,08%).
Taka struktura własności skłania w przyszłości do dalszych badań dotyczących odwróconej hipoteki jako sposobu finansowania kosztów utrzymania mieszkania. Ponad 84% respondentów zajmuje mieszkanie samodzielnie lub z drugą osobą (gospodarstwa dwuosobowe stanowią 55,36% ogółu badanych, a jednoosobowe − 28,57%).
61% ankietowanych mieszka samotnie lub ze współmałżonkiem. Motywy wspólnego zamieszkiwania z dziećmi, rodzicami lub innymi członkami rodziny są bardzo
zróżnicowane, począwszy od przesłanek ekonomicznych („tak jest taniej” – tak
stwierdziło 9,76%, „nie stać mnie na zakup swojego mieszkania” – tak odpowiedziało 7,32% badanych), po względy praktyczne („tak jest wygodniej” – tak odpowiedziało 7,32% badanych) czy pielęgnowanie tradycji wspólnego zamieszkiwania rodzinny wielopokoleniowej (w przypadku 4,88% ankietowanych). Choroba, niepełnosprawność i inne zdarzenia losowe jako przyczyna wspólnego zamieszkiwania seniorów z innymi członkami rodziny wystąpiły w 4,88% przypadków. Odsetek ten może
wzrastać w przyszłości wraz z wiekiem seniorów, a wraz z nim zwiększać się będą
obawy przed utratą samodzielności i samowystarczalności.
Respondenci są ogólnie zadowoleni ze swojej aktualnej sytuacji mieszkaniowej,
ponad 62,5% określa ją jako zdecydowanie pozytywną, 35% − jako raczej pozytywną,
natomiast zaledwie 2,5% wskazało ocenę raczej negatywną. Nie było wśród respondentów oceniających zdecydowanie negatywnie obecne warunki mieszkaniowe. Opinie dotyczące nowych form budownictwa dla seniorów zamieszczono w tab. 1.
Tabela 1. Oceny respondentów dotyczące form zabudowy mieszkaniowej dla seniorów
Warianty
Osiedle seniorów (chronione
z infrastrukturą towarzyszącą)
Apartamenty w budynkach
z dodatkowymi ułatwieniami
dla seniorów
Samodzielne pokoje z obsługą
hotelową
Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie
pozytywna

Raczej
pozytywna

Raczej
negatywna

Zdecydowanie
negatywna

57,14%

34,29%

5,71%

2,86%

60,87%

30,43%

8,7%

0%

50%

25%

18,7%

6,25%
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Wykorzystując uzyskane w badaniu odpowiedzi, skonstruowano sześć zmiennych obrazujących sytuację mieszkaniową respondentów; statystyki tych zmiennych zaprezentowano w tab. 2. Obliczono również współczynniki korelacji liniowej Pearsona, które okazały się istotne dla miesięcznych kosztów utrzymania
mieszkania w przeliczeniu na osobę oraz dla miesięcznego dochodu na osobę
(–0,63), a także powierzchni użytkowej mieszkania w przeliczeniu na jedną osobę
w gospodarstwie domowym (0,68). Występuje również współzależność pomiędzy
powierzchnią użytkową mieszkania w przeliczeniu na osobę oraz liczbą pokoi w
mieszkaniu przypadających na osobę w gospodarstwie domowym (0,66).
Tabela 2. Statystyki opisowe zmiennych charakteryzujących sytuację mieszkaniową respondentów
Dochód
netto na
Wiek
osobę na
Miary
m-c (w zł)
X1
X2

x
64,4
S(x)
5,7
Vs % 0,2
A
8,8
Me
64,0
Min 53,0
Max 79,0

Powierzchnia
użytkowa
mieszkania
na osobę (w m2)
X3

1008,96
503,57
0,97
49,91
900,00
216,67
2400,00

36,47
21,69
2,24
59,46
26,50
14,00
140,00

Liczba
Koszty utrzymania Koszty utrzymapokoi w
mieszkania jako %
nia mieszkania
mieszkaniu
miesięcznego
na osobę
na osobę dochodu netto (w zł) na m-c (w zł)
X4
X5
X6
1,63
0,84
1,25
51,39
1,50
0,50
4,00

37,39
15,99
1,32
42,77
33,33
11,11
92,31

326,64
119,92
1,27
36,71
300,00
150,00
700,00

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawione zmienne posłużyły do grupowania obiektów metodą Warda z
odległością euklidesową (rys. 1). W celu poprawy czytelności wykresu odcięto
górną skalę na osi OY, ograniczając ją do przedziału 0-3 (pierwotnie 0-20) kosztem jednego węzła. W efekcie uzyskano pięć grup obiektów.

Odległość wiąz.

3

2

1

O66
O65
O62
O61
O58
O57
O48
O47
O45
O42
O39
O38
O14
O11
O8
O2
O31
O55
O16
O15
O13
O33
O27
O60
O46
O25
O17
O29
O30
O12
O43
O37
O34
O3
O63
O56
O53
O51
O40
O7
O36
O32
O6
O52
O5
O20
O49
O19
O54
O50
O35
O21
O18
O41
O24
O44
O23
O64
O59
O22
O10
O9
O28
O4
O26
O1

0

Rys. 1. Grupowanie respondentów metodą Warda z odległością euklidesową
ze względu na warunki mieszkaniowe seniorów
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Mediana wybranych zmiennych charakteryzujących sytuację mieszkaniową respondentów
z podziałem na grupy podobnych obiektów

Grupa
1
2
3
4
5

Wiek
X1
65,0
64,0
62,0
61,0
65,0

Liczba
Koszty utrzymania
Koszty
Dochód Powierzchnia
pokoi w
mieszkania jako %
utrzymania
netto na
użytkowa
osobę na mieszkania na mieszkaniu miesięcznego dochodu mieszkania na osobę
netto (w zł)
na m-c (w zł)
m-c (w zł) osobę (w m2) na osobę
X2
X3
X4
X5
X6
900,00
26,00
1,50
33,33
300,00
1050,00
24,00
1,25
29,17
300,00
900,00
30,00
1,50
33,33
350,00
600,00
26,50
1,50
38,89
300,00
900,00
36,00
1,00
33,33
300,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmienną najsilniej różnicującą grupy respondentów były: wiek oraz powierzchnia mieszkania na osobę, najmniej zaś − miesięczne koszty utrzymania
mieszkania na osobę (tab. 3).

3. Analiza preferencji mieszkaniowych emerytów
z wykorzystaniem metody AHP oraz conjoint analysis
W kolejnej części badania respondentom przedstawiono dwie możliwości zamieszkania w obiektach przystosowanych dla osób starszych. Opisano je dwoma
cechami. Zmienna X1 dotyczy lokalizacji (w centrum miasta, poza centrum), natomiast zmienna X2 opisuje dwa warianty zamieszkiwania (samodzielne, niesamodzielne – dla uproszczenia oznaczone w ankiecie jako hotelowe). Zbiór atrybutów
oraz ich poziom wytypowano na podstawie ankiety pierwszej, w której te dwie
cechy wskazywano najczęściej jako decydujące o standardzie i jakości mieszkania
dla seniorów. Lokalizacja w centrum miasta jest utożsamiana przez respondentów
z bliskością komunikacji miejskiej, ośrodków kultury, opieki medycznej oraz
obiektów handlowych, natomiast lokalizacja poza centrum miasta − z terenami
zielonymi, większą przestrzenią, większą ofertą spędzania czasu na świeżym powietrzu. W każdym definiowanym przypadku lokalizacja dotyczy obiektu chronionego, z zapewnioną opieką medyczną. Druga zmienna podkreśla istotny dla badanych fakt samodzielności zamieszkiwania (oddzielne mieszkanie w budynku lub na
osiedlu seniorów) lub niesamodzielnego (w pokoju lub pokojach z aneksem kuchennym i sanitarnym z dodatkowymi usługami bytowymi w postaci zbiorowego
żywienia, utrzymania czystości i innych usług, stąd umowne określenie tej cechy
jako forma hotelowa). Celowo nie wprowadzano zmiennej dotyczącej kosztów
utrzymania w takich obiektach, która prawdopodobnie zniechęciłaby respondentów
do „oderwania się” od własnych realiów finansowych i jednostronnego postrzegania przedstawionych propozycji. Celem badania było zbadanie preferencji seniorów w odniesieniu do mało powszechnych w Polsce możliwości zaspokajania po-
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trzeb mieszkaniowych. Zaproponowano zatem zbiór czterech hipotetycznych wariantów (Z1, Z2, Z3, Z4), który jest wynikiem liczby zmiennych i liczby poziomów
zmiennych [Walesiak, Bąk 2004, s. 36]. Grupa respondentów nie skłaniała się do
zaproponowania większej liczby zmiennych czy wariantów zmiennych. Efektem
pierwszego etapu jest określenie średnich użyteczności całkowitych poszczególnych wariantów oraz wyznaczenie średnich użyteczności cząstkowych dla poziomu
każdej zmiennej. Respondenci porównywali parami zaproponowane cztery warianty, oznaczając stopień preferowanego wariantu na skali od 1-9 zgodnie z przedstawionym poniżej schematem (tab. 4).

Z1
Z1
Z1
Z2
Z2
Z3

Lokalizacja
X1
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
poza centrum

Forma
zamieszkania
X2
samodzielne
samodzielne
samodzielne
hotelowe
hotelowe
hotelowe

Numer respondenta
…………
SKALA OCEN
9 ….. 2 1 2 ….. 9

Lokalizacja
X1
centrum
poza centrum
poza centrum
poza centrum
poza centrum
poza centrum

Forma
zamieszkania
X2
hotelowe
samodzielne
hotelowe
samodzielne
hotelowe
hotelowe

Wariant

Wariant

Tabela 4. Arkusz badania ankietowego dla metody AHP

Z2
Z3
Z4
Z3
Z4
Z4

Źródło: opracowanie własne.

Hierarchizacji badanych profili dokonano, wykorzystując metodę AHP 1 [Saaty,
Vergas 2001] polegającą na ustaleniu wag przez porównywanie parami kryteriów
oraz na ocenie ważności danego wariantu dla respondenta (im wyższa ocena punktowa, tym wariant wybrany jest istotniejszy od drugiego). Wartość „1” przypisywana jest w sytuacji braku dominacji. Uzyskane w ten sposób ankiety zostały zapisane w formie macierzy [A]4x4 o wartościach równych współczynnikom dominacji
Pij = 0,1,…,9 oraz i,j = 1,…,4, według formuły:

⎧ Pij
⎪
aij = ⎨ 1
⎪P
⎩ ij

gdy

i

dominuje nad

j

gdy

j dominuje nad

i

.

W efekcie otrzymano 66 macierzy, dla których wyznaczono wartości wektorów
własnych (w) oraz wartości własne macierzy ( λmax ) 2 . Dla każdego respondenta r =
1,…,66 uzyskano w ten sposób cztery wektory własne (wz), które następnie podlegały normalizacji według procedury: w z = wz

1
2

4

∑w
z =1

z

, gdzie z = 1,2…,4.

AHP − Analytic Hierarchy Process.
W tym celu wykorzystano pakiet obliczeniowy Mathcad7 Professional.
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Kolejnym krokiem metody AHP jest sprawdzenie wiarygodności uzyskanych
wyników (spójności ocen badanych), wykorzystując tzw. Random Consistency
Index (RCI), według formuły: RCI = λmax − n n − 1 , gdzie n = 4. Wartości znormalizowanych wektorów własnych oraz RCI 3 zamieszczono w tab. 6.
Średnia arytmetyczna znormalizowanych wektorów własnych wyznaczona dla
każdego badanego wariantu Z1, Z2, Z3, Z4 pozwala na wyznaczenie średniej użyteczności całkowitej (Y), a po uporządkowaniu umożliwia wyznaczenie hierarchii
użyteczności poszczególnych wariantów.
Do oszacowania użyteczności cząstkowych poziomów atrybutów wykorzystano estymację parametrów (użyteczności cząstkowych) klasyczną metodą kwadratów modelu regresji wielorakiej o postaci: Y = α 0 + α1 ⋅ X 1 + α 2 ⋅ X 2 , gdzie: Y −
zmienna objaśniana (średnia użyteczność całkowita), X1, X2 – zmienne objaśniające
(atrybuty), α 0 ,α1 ,α 2 − parametry modelu.
Przyjęta procedura wymaga przekodowania niemetrycznych zmiennych objaśniających za pomocą zmiennych sztucznych. W badaniu wykorzystano kodowanie
zero-jedynkowe według formuły [Walesiak, Bąk 2004, s. 39], w której zmienna
przyjmuje wartość jeden, gdy poziom zmiennej niemetrycznej występuje w danym
profilu, natomiast zero w przeciwnym razie.
Tabela 5. Kodowanie zero-jedynkowe zmiennych niemetrycznych
Zestaw
Z1
Z3
Z4
Z2

Y

X1

0,494
0,184
0,179
0,221

1
0
0
1

Warianty
zmiennej X1
centrum
poza centrum
poza centrum
centrum

X2
1
1
0
0

Warianty
zmiennej X2
samodzielne
samodzielne
hotelowe
hotelowe

Źródło: opracowanie własne.

∧
Uzyskano model o postaci: Y = 0,115 + 0,170 ⋅ X 1 + 0,135 ⋅ X 2 przy współ(0,111) (0,128)
(0,128)
2
czynniku determinacji R = 74,23%.
Średnie użyteczności cząstkowe dla zmiennej o dwóch poziomach [Walesiak,
Gatnar 2004, s. 149] wyznaczono dla każdej z nich jako iloczyn wartości współczynnika zmiennej sztucznej (odpowiednio 1 lub 0) przez współczynnik zmiennej
niezależnej w modelu regresji (odpowiednio 0,170 dla X1 oraz 0,135 dla X2).

3
RCI nie powinno przekraczać wartości 0,2, ponieważ świadczy to o rozbieżności wyborów dokonywanych przez respondentów.

Iwona Foryś

254

Tabela 6. Wartości znormalizowanych wektorów własnych oraz RCI dla n = 66 respondentów
LP
Z1
Z2
Z3
Z4
RCI
LP
Z1
Z2
Z3
Z4
RCI
LP
Z1
Z2
Z3
Z4
RCI
LP

1
0,676
0,058
0,177
0,090
0,149
18
0,675
0,141
0,141
0,061
0,155
35
0,688
0,060
0,138
0,050
0,084
52

2
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
19
0,657
0,227
0,115
0,050
0,161
36
0,671
0,066
0,163
0,131
0,042
53

3
0,620
0,146
0,295
0,078
0,115
20
0,625
0,300
0,127
0,059
0,201
37
0,620
0,146
0,295
0,078
0,115
54

4
0,666
0,057
0,204
0,105
0,184
21
0,688
0,060
0,138
0,050
0,084
38
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
55

5
0,675
0,060
0,157
0,126
0,017
22
0,678
0,051
0,187
0,049
0,128
39
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
56

6
0,671
0,066
0,163
0,131
0,042
23
0,662
0,085
0,223
0,064
0,158
40
0,663
0,057
0,168
0,168
0,047
57

7
0,663
0,057
0,168
0,168
0,047
24
0,666
0,075
0,234
0,062
0,119
41
0,666
0,075
0,234
0,062
0,119
58

8
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
25
0,613
0,076
0,307
0,153
0,167
42
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
59

9
0,680
0,059
0,172
0,066
0,162
26
0,676
0,036
0,181
0,089
0,206
43
0,620
0,146
0,295
0,078
0,115
60

10
0,676
0,072
0,180
0,069
0,197
27
0,607
0,069
0,317
0,160
0,197
44
0,662
0,085
0,223
0,064
0,158
61

11
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
28
0,671
0,047
0,204
0,071
0,193
45
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
62

12
0,642
0,038
0,267
0,117
0,176
29
0,637
0,063
0,273
0,121
0,197
46
0,613
0,076
0,307
0,153
0,167
63

13
0,257
0,109
0,054
0,647
0,200
30
0,647
0,057
0,257
0,110
0,174
47
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
64

14
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
31
0,392
0,432
0,202
0,345
1,857
48
0,052
0,616
0,154
0,307
0,167
65

15
0,446
0,147
0,058
0,525
0,159
32
0,671
0,066
0,163
0,131
0,042
49
0,657
0,227
0,115
0,050
0,161
66

Z1
Z2
Z3
Z4
RCI

0,675
0,060
0,157
0,126
0,017

0,663
0,057
0,168
0,168
0,047

0,688
0,060
0,138
0,050
0,084

0,559
0,137
0,053
0,406
0,163

0,663
0,057
0,168
0,168
0,047

0,052
0,616
0,154
0,307
0,167

0,052
0,616
0,154
0,307
0,167

0,678
0,051
0,187
0,049
0,128

0,613
0,076
0,307
0,153
0,167

0,052
0,616
0,154
0,307
0,167

0,052
0,616
0,154
0,307
0,167

0,663
0,057
0,168
0,168
0,047

0,678
0,051
0,187
0,049
0,128

0,052
0,616
0,154
0,307
0,167

0,052
0,616
0,154
0,307
0,167

16
17
0,559 0,640
0,137 0,054
0,053 0,253
0,406 0,151
0,163 0,194
33
34
0,607 0,620
0,069 0,146
0,317 0,295
0,160 0,078
0,197 0,115
50
51
0,688 0,663
0,060 0,057
0,138 0,168
0,050 0,168
0,084 0,047
Średnia
użyteczność
całkowita
0,494
0,221
0,184
0,179

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 7. Średnie użyteczności cząstkowe
Zmienna
X1
X2

Warianty zmiennej
centrum
poza centrum
samodzielne
hotelowe

Użyteczności cząstkowe
0,170
0
0,135
0

Źródło: opracowanie własne.

Największy wpływ na wybór zmiennej ma lokalizacja w centrum miasta
(0,170) preferowana silniej niż samodzielność zamieszkiwania (0,135).

4. Wnioski
Uzyskane wyniki wskazują na przywiązanie ankietowanych do lokalizacji w centrum miasta, która jest podstawowym priorytetem. Można sądzić, że wybór taki wiąże się z dużą aktywnością społeczną badanej grupy. Podobne przesłanki oraz samodzielność życiowa i pozytywna ocena własnego stanu zdrowia nie skłaniają ankietowanych do wyborów mieszkań niesamodzielnych; ta możliwość (prawdopodobnie
utożsamiana z pewnymi ograniczeniami w kondycji psychofizycznej respondentów)
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jest przez nich odsuwana. Można sądzić, że sama formuła osiedli, budynków dla
seniorów jest jeszcze w Polsce źle odbierana przez grupę docelową i wymaga propagowania pozytywnych przykładów tego typu rozwiązań, zwłaszcza w kontekście
starzejącego się społeczeństwa i zmian w modelu funkcjonowania rodziny.
Obecna sytuacja mieszkaniowa badanej grupy seniorów jest bardzo dobra, co
potwierdzają opinie respondentów. Uzyskane wskaźniki powierzchni użytkowej na
mieszkańca czy liczby pokoi na osobę są wyższe niż przeciętna w kraju. Niepokojący jest natomiast udział kosztów utrzymania mieszkania w dochodach miesięcznych gospodarstw domowych emerytów, które są wyższe niż przeciętne w kraju.
Dla wielu emerytów są one barierą utrzymania własnego mieszkania, zwłaszcza po
śmierci jednego ze współmałżonków.
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THE MEASUREMENT
OF HOUSING CONDITIONS AND PREFERENCES OF PENSIONERS
Summary
The article presents the results of a survey concerning housing conditions and preferences of pensioners. The
author uses basic statistical measures, the Ward method and the AHP method to establish the hierarchy in profiles.
To estimate the average usefulness of partial levels of attributes, the author uses the multiple regression model.
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EFEKT KRAJU WE WSKAŹNIKACH FINANSOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE ANALIZY SKUPIEŃ
SEKTORÓW GOSPODARCZYCH
W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wstęp
Poszukiwanie czynników określających jakość funkcjonowania podmiotów gospodarczych i osiąganych przez nie wyników stanowi przedmiot zainteresowania
wielu badań z zakresu finansów. W niniejszym artykule skoncentrowano się na specyfice kraju funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego branży gospodarczej, wpływających na efekty działalności podmiotów gospodarczych. Podjęta tematyka wpisuje
się w nurt prowadzonych od połowy ubiegłego stulecia badań [Gupta 1969, s. 517-529; Levy, Sarnat 1970, s. 668-675; Lessard 1974, s. 379-391; Cooke 1992, s. 229-237; Roll 1992, s. 3-42; Heston, Rouwenhorst 1994, s. 3-27; 1995, s. 53-58; Longuin,
Solnik 1995, s. 3-26; Rouwenhorst 1999, s. 57-64; Serra 2000, s. 127-151; De Moor,
Sercu 2005, s. 1-32] dotyczących występowania efektów kraju i sektora. Badania te
jednakże koncentrują się głównie na efektach odzwierciedlonych w rynkowych stopach zwrotu, znacznie rzadziej natomiast − na poziomie wskaźników analitycznych
o charakterze fundamentalnym [Cinca, Molinero, Larraz 2005, s. 26-45; Ketz,
Doogar, David 1990]. Uaktualnienie i poszerzenie badań nad efektem kraju w obszarze Europy stanowi zatem uzupełnienie stanu wiedzy w tym zakresie.

2. Cele i zakres badania
Głównym celem badania jest przeprowadzenie porównawczej analizy skupień
sektorów gospodarczych w wybranych krajach Unii Europejskiej (UE). Przedmiotem porównań jest ukształtowanie skupień sektorów pod względem zarówno ich
liczby, liczebności, jak i wewnętrznej struktury. Analiza ta ma na celu wykrycie
efektu kraju, a pośrednio także efektu sektorowego jako czynników oddziaływują-
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cych na wskaźniki finansowe przedsiębiorstw. Podmiotowy zakres badania obejmuje sektory gospodarcze zgodne z europejską i polską klasyfikacją działalności
(EKD, PKD) w dziewięciu krajach Unii Europejskiej (B, NL, FR, ES, I, A, D, P,
FIN). Ograniczenie zakresu terytorialnego badania do krajów „starej” Unii Europejskiej, w dodatku będących członkami strefy euro, ma na celu zawężenie analizy
do państw, które z racji długotrwałego funkcjonowania w strukturach wspólnotowych charakteryzują się poziomem harmonizacji ekonomicznej wyższym niż kraje
będące członkami Unii od niedawna. Pozwoli to na wyeliminowanie sztucznego
wyolbrzymienia oddziaływania efektu kraju spowodowanego znacznym zróżnicowaniem w wielu obszarach gospodarczych utrzymującym się pomiędzy nowymi i
dawnymi państwami członkowskimi. W badaniu uwzględniono 13 z 16 sektorów
podstawowych przedstawionych w tab. 1. Z analiz wyłączono sektor finansowy (ze
względu na odmienność sprawozdawczości finansowej utrudniającą porównywalność), jak również sektory o ograniczonych zasobach dostępnych danych.
Tabela 1. Zakres sektorowy badania według EKD i PKD
PKD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O

EKD
01…02
05…05
10... 14
15…37
40…41
45…45
50…52
55…55
60…64
70…74
80…82
85…85
90…93

Treść
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Rybactwo i rybołówstwo
Górnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Obsługa nieruchomości
Edukacja
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

Symbol
ROL
RYB
GÓR
WYT
ENE
BUD
HAN
HOT
TRK
NRU
EDU
ZDR
KMN

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKD i EKD.

Przedmiotem badania jest zbiór kilkudziesięciu wskaźników finansowych obliczonych na podstawie bazy danych BACH (Bank for the Accounts of Companies
Harmonised). Na podstawie zharmonizowanych, zagregowanych danych z rocznych
sprawozdań finansowych przedsiębiorstw niefinansowych obliczono 37 wskaźników
dla każdego kraju w każdym roku w siedmioletnim okresie 1999-2005. Analizowane
wskaźniki pogrupowano na trzy kategorie, których szczegółowy zakres przedstawiono w tab. 2. Zaprezentowane zestawienie wskaźników jest nieco szersze niż w dotychczas prowadzonych badaniach opartych na danych BACH [Cinca, Molinero,
Larraz 2005, s. 26-45], aczkolwiek uwzględnia większość wskaźników analizowanych poprzednio, co ma na celu zachowanie porównywalności wyników.
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Tabela 2. Wskaźniki finansowe zastosowane w badaniu
Wskaźniki rentowności
i obrotowości
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16

Zysk ze sprzedaży/Przych.
Zysk operacyjny/Przych.
Zysk z dział. gosp./Przych.
Zysk netto/Przych.

Wskaźniki płynności
P1
P2
P3
P4
P5

Zysk brutto/Kapitał własny
Zysk netto/Kapitał własny P6
P7
Zysk z dział. gosp./Aktywa
P8
Zysk netto/Aktywa
Zysk netto/Kapitał
P9
pracujący
Koszty sprz. tow. i
P10
pr./Przych.
Przychody/Aktywa
P11
Przychody/Aktywa trwałe
Wartość dodana/Przych.
Koszty zatrudnienia/
Przych.
Koszty płac/Wartość
dodana
Zysk z dział. finans./Przych.

Aktywa obr./
Zob. krótkoterm.
(Aktywa obr.- zapasy)/
Zob. kr.
(Inwest. kr. +śr.pien.)/
Zob.krt.
Koszty sprz. tow.
i pr./Zapasy
Przych./Należności
Śr.pien./Aktywa
Aktywa obr./Aktywa
(Aktywa obr.-Zapasy)/
Aktywa
Zapasy/Kapitał pracujący
Zapasy/Aktywa obr.
Przych./Kapitał pracujący

Wskaźniki zadłużenia
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

Zysk operacyjny/Odsetki
Zob. długoterm./Aktywa
Zob. długoterm./Kapitał
wł.
Kapitał własny/Aktywa
Zob. długoterm./Kapitał
prac.
Zysk netto/Zysk brutto
Zysk brutto/Zysk
operacyjny
Odsetki/Przychody
Odsetki/Dług finansowy
Rezerwy na zob./Pasywa

Źródło: opracowanie własne.

Większość wskaźników to stymulanty; wyjątek stanowią jedynie wskaźniki
R10, R14, R15, P4, P9, P10, D2-D4 oraz D9-D11, które uznano za destymulanty. Pomimo że niektóre wskaźniki, np. płynności, mają formalnie charakter nominant, potraktowane zostały jako zmienne, których wyższe wartości świadczą o lepszej ocenie obiektu, gdyż w badanej zbiorowości zjawisko nadpłynności praktycznie nie
występuje. Doprowadzenie zmiennych do postaci porównywalnej zostało przeprowadzone zgodnie z formułą unitaryzacji zerowanej [Borys 1978, s. 324].

3. Analiza skupień sektorów na podstawie średnich wskaźników
w badanych krajach
Jedną z metod klasyfikacji obiektów umożliwiającą wyodrębnienie wewnętrznie spójnych grup obiektów jest aglomeracyjna analiza skupień stanowiąca jednocześnie skuteczny środek upraszczania dużych zbiorów danych [Wishart 1999,
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s. 437-440]. Do pomiaru dystansu między poszczególnymi obiektami w przestrzeni
wielowymiarowej zastosowano odległość euklidesową, natomiast aby określić
odległości między nowymi skupieniami powstającymi z połączonych obiektów,
wybrano metodę Warda [Ward 1966, s. 236]. Wynikiem przeprowadzenia algorytmu aglomeracji jest przedstawione na rys. 1 drzewo hierarchiczne.
5,0
4,5
4,0

Odległość wiąz.

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

ZDR

EDU

TRK

HOT

NRU

ENE

GÓR

HAN

BUD

RYB

KMN

WYT

ROL

Rys. 1. Diagram drzewa na podstawie średnich wskaźników dla wszystkich krajów z lat 1999-2005,
metoda Warda, odległość euklidesowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BACH.

Stosowanie analizy skupień w badaniach segmentacyjnych wiąże się z koniecznością zaprzestania dalszego podziału, czyli optymalizacją liczby skupień.
Przecięcie gałęzi wykresu drzewkowego w miejscach, w których są one najdłuższe
(np. gdzie odległość wiązania wynosi 3,5), prowadzi do wyodrębnienia trzech skupień obiektów, przy czym jedno z nich jest skupieniem dwuelementowym tworzonym przez sektory ochrony zdrowia i edukacji. Drugie skupienie można określić
jako górniczo-energetyczno-usługowe, trzecie zaś − jako rolniczo-budowlano-handlowe. Wartości podstawowych statystyk dotyczących poszczególnych sektoTabela 3. Wyniki analizy skupień sektorów we wszystkich krajach
Lata
Skupienie 1
1999 ZDR, EDU, KMN, HOT

Skupienie 2
TRK, ENE, NRU, GÓR

2000 ZDR, EDU

ENE, NRU, GÓR

2001 ZDR, EDU, GÓR
2002 ZDR, EDU
2003 ZDR, EDU, KMN, HOT
ZDR, EDU, NRU, KMN,
2004
GÓR
2005 ZDR, EDU

Skupienie 3
HAN, BUD, RYB, WYT, ROL
HAN, BUD, RYB, WYT,
ROL, TRK, KMN, HOT

TRK, ENE, NRU, HOT, KMN,
HAN, BUD, WYT, ROL
RYB
HAN, BUD, RYB, WYT,
TRK, ENE, NRU, GÓR, HOT
ROL, KMN
TRK, ENE, NRU, GÓR
HAN, BUD, RYB, WYT, ROL
HOT, TRK, ENE

HAN, BUD, RYB, WYT, ROL

NRU, GÓR, HOT, TRK, ENE,
HAN, BUD
KMN, WYT, RYB, ROL

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BACH.
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rów wskazują, że sektor górnictwa wyróżnia się najwyższymi parametrami rozwoju średnio we wszystkich krajach, najgorzej natomiast wypada sektor transportu.
Przedstawione grupowanie przeprowadzono na wskaźnikach uśrednionych po czasie z całego okresu badawczego, co w oczywisty sposób pozbawia analizę jednego
wymiaru. Warto zatem się przyjrzeć także temu, w jaki sposób kształtowały się skupiska obiektów w każdym roku oddzielnie. Wyniki tych analiz przedstawiono w tab. 3.
We wszystkich badanych latach liczba skupień była taka sama, aczkolwiek ich
liczebność i skład były nieco zróżnicowane. Niemniej jednak w każdym skupieniu
można wyróżnić swego rodzaju trzon, czyli obiekty, które pozostawały w tym samym skupieniu niezależnie od okresu. Sektory te wyróżniono przez pogrubienie.
Ukształtowanie skupień w ostatnim roku najbardziej odbiegało od pozostałych, co
spowodowane było pogorszeniem średnich parametrów w handlu i budownictwie,
a w konsekwencji − odseparowaniem ich od występujących w poprzednich okresach pozostałych elementów tego skupienia.

4. Porównanie skupień krajów w sektorach
Interpretując wyniki zaprezentowanych analiz, należy mieć na uwadze to, iż
zostały one przeprowadzone na podstawie średnich parametrów sektorów gospodarczych we wszystkich badanych krajach. Aby zidentyfikować różnice między
poszczególnymi krajami, analogiczną procedurę przeprowadzono oddzielnie dla
każdego z nich. Tym razem, mając na względzie występowanie znacznych podobieństw między różnymi okresami badawczymi, posłużono się ponownie średnimi
czasowymi wskaźników. Z analiz tych (ich graficzną prezentację pominięto ze
względu na jej objętość) wynika, że uwzględnienie narodowości w grupowaniu
sektorów prowadzi do zidentyfikowania istotnych różnic w ukształtowaniu skupień. Różnice te dotyczą zarówno liczby powstałych skupień (przy odrębnym rozpatrywaniu państw przeważnie wyodrębniono tylko 2 skupienia, z wyjątkiem Holandii, Austrii i Finlandii, w których są 3 skupienia), jak i ich wewnętrznej struktury – w sposób wyraźny uzależnionej od kraju. Zaobserwowane odmienności nie
dotyczą jednak w równym stopniu wszystkich sektorów. Można bowiem w badanej
zbiorowości sektorów wskazać obiekty dość „odporne” na oddziaływanie efektu
kraju, takie jak handel i budownictwo, które we wszystkich krajach znajdują się w
tym samym skupieniu charakteryzującym się przeważnie niższymi wartościami
zmiennych. Ponadto analiza porównawcza struktury skupień w ujęciu międzynarodowym pozwala zaobserwować następujące prawidłowości:
– jedynym krajem, w którym sektory edukacji i ochrony zdrowia nie są w tym
samym skupieniu, jest Portugalia (z wyjątkiem Włoch i Niemiec, w których dla
tych sektorów występują braki danych);
– Holandia i Austria są jedynymi obiektami, dla których górnictwo i nieruchomości znajdują się w różnych skupieniach, a jedynie w Austrii górnictwo jest
najbardziej zbliżone do handlu i budownictwa;
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–

do zawsze występujących blisko siebie sektorów handlu i budownictwa przeważnie dołącza także rolnictwo, z wyjątkiem Finlandii;
– rolnictwo i rybołówstwo znajdują się w tym samym skupieniu we wszystkich
krajach, oprócz Portugalii, gdzie rybołówstwo znajduje się w skupieniu energetyczno-górniczo-usługowym (z wyjątkiem Austrii i Niemiec, w których dla
tych sektorów występują braki danych);
– we Francji, w Finlandii oraz krajach Beneluksu sektor hotelarstwa jest bardziej
podobny do handlu i budownictwa lub rolnictwa i rybołówstwa, w pozostałych
krajach zaś bliżej mu do sektora nieruchomości;
– Finlandia i Niemcy to jedyne kraje, w których wytwórstwo przemysłowe łączy się z
energetyką i górnictwem, a nie trafia do skupienia rolniczo-handlowo-usługowego;
– w większości krajów sektor transportu jest podobny do energetyki i nieruchomości, z wyjątkiem Holandii i Belgii;
– jedynym krajem, w którym energetyka nie znajduje się w tym samym skupieniu co górnictwo, jest Holandia.
Wymienione podobieństwa i różnice świadczą o występowaniu efektu kraju w
badanym zbiorze wskaźników finansowych przedsiębiorstw, jednakże oddziaływanie tego efektu jest zróżnicowane w zależności od sektora.

5. Analiza rozmieszczenia sektorów i krajów
w przestrzeni dwuwymiarowej
W analizie wielowymiarowej, w której z definicji obiekty charakteryzowane są
przez wiele zmiennych, istotną kwestią staje się uproszczenie ich struktury w celu
umożliwienia interpretacji związków zachodzących w przestrzeni badawczej. Obok
analizy czynnikowej [Pluta 1977, s. 51] metodą mającą na celu wydobycie ukrytych
wymiarów, które pozwalają wyjaśnić obserwowane podobieństwa lub odmienności
między obiektami, jest skalowanie wielowymiarowe. Najpowszechniejszą miarą szacowania jakości odtwarzania przez daną konfigurację obserwowanej macierzy odległości jest stress; jego surową wartość Fi definiuje się jako Fi = ∑ [ dij − f (δ ij )]2 , gdzie:

dij – odtworzone odległości przy danej liczbie wymiarów, δ ij – dane wejściowe (odległości obserwowane), f (δ ij ) – niemetryczna transformacja monotoniczna obserwowanych danych wejściowych (odległości). W procedurze tej pojawia się problem wyboru
optymalnej liczby wymiarów. Za kryterium decydujące o tym, ile wymiarów należy
poddać interpretacji, przyjęto przejrzystość ostatecznej dwuwymiarowej konfiguracji
przedstawionej na rys. 2 (wartość stressu wynosi 0,248).
Rozmieszczenie obiektów na wykresie rozrzutu pozwala zaobserwować kolejne
prawidłowości dotyczące podobieństw sektorów i krajów. Jedną z nich jest na pewno
silna koncentracja tych samych sektorów z różnych krajów. Dotyczy to zwłaszcza
sektorów górnictwa, handlu, budownictwa, transportu, rybołówstwa i wytwórstwa,
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Rys. 2. Dwuwymiarowy wykres rozrzutu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BACH.

które przeważnie zlokalizowane są w jednej ćwiartce. Świadczy to o występowaniu
podobnych efektów sektorowych w różnych krajach. Rozmieszczenie krajów charakteryzuje się natomiast znacznie większym rozproszeniem, różne sektory z tego samego
kraju znaleźć można bowiem we wszystkich czterech ćwiartkach wykresu. Dotyczy to
wszystkich krajów przedstawionych na wykresie (w graficznej prezentacji pominięto
Austrię i Niemcy ze względu na ograniczoną liczbę możliwych do umieszczenia na
wykresie obiektów, a także braki danych dotyczących niektórych sektorów).
Wykres rozrzutu w dużym stopniu potwierdza również podobieństwa obiektów wynikające z przeprowadzonej wcześniej analizy skupień. Świadczy o tym np. bliskie położenie sektorów: rolnictwa, budownictwa, wytwórstwa i handlu we Francji i w Belgii.
Kolejnym etapem analizy jest przypisanie znaczenia wymiarom. Ponieważ
obiekty w postaci „sektoro-krajów” z II i III ćwiartki wykresu (handel, rybołówstwo,
rolnictwo, budownictwo) charakteryzują się przeważnie niższymi wskaźnikami rentowności niż z I i II ćwiartki (górnictwo, energetyka), pierwszy wymiar można ogólnie zinterpretować jako efektywność. Drugi natomiast odzwierciedla wskaźniki
płynności i zadłużenia, na co wskazuje położenie w dolnej części wykresu sektora
transportu odznaczającego się wysokim poziomem zadłużenia w wielu krajach, stąd
też rozsądną interpretacją tego wymiaru wydaje się wypłacalność.
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6. Podsumowanie
Wielowymiarowa analiza porównawcza wyników działalności przedsiębiorstw
w sektorach gospodarczych wybranych krajów UE przeprowadzona na podstawie
zestawu wskaźników finansowych prowadzi do wniosku o niejednorodności badanej zbiorowości. Dobór wskaźników miał na celu charakterystykę efektów podmiotów gospodarczych w trzech głównych obszarach analitycznych: rentowności,
płynności i zadłużenia. Na podstawie dokonanej analizy skupień łącznie dla
wszystkich krajów wyodrębniono trzy grupy sektorów. Analiza skupień sektorów
przeprowadzona dla każdego z badanych krajów osobno ujawniła znaczne różnice
między nimi, co potwierdza występowanie efektu kraju. Efekt ten nie dotyczy jednak w równym stopniu wszystkich sektorów.
Zastosowanie skalowania wielowymiarowego pozwoliło uprościć strukturę danych i zredukować liczbę wymiarów do dwóch oznaczających efektywność i wypłacalność. W rozmieszczeniu „sektoro-krajów” w przestrzeni dwuwymiarowej
prawidłowości charakterystyczne dla danego sektora w różnych krajach są znacznie bardziej widoczne niż cechy wspólne danego kraju w różnych sektorach. Można zatem wywnioskować, że oddziaływanie efektu kraju na badany zestaw wskaźników finansowych jest mniejsze niż efektu sektorowego. Może to wynikać z wysokiego stopnia zaawansowania procesu integracji ekonomicznej analizowanej
grupy państw, wskutek którego zanikają dysproporcje gospodarcze, również na
poziomie funkcjonowania przedsiębiorstw.
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COUNTRY EFFECT IN FINANCIAL RATIOS
OF ENTERPRISES IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES
THROUGH CLUSTER ANALYSIS
Summary
The main aim of the research is to identify the country effect as a factor influencing financial ratios
of enterprises across selected EU countries. It is performed through a comparative cluster analysis based
on enterprise performance within countries. The analysis involves 37 financial ratios calculated for each
of the 13 sectors in 9 EU countries. The data was obtained from harmonized aggregated financial statements published by the European Commission in the BACH database. The methodology of the research
involves multivariate statistical methods, including cluster analysis and multidimensional scaling.
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WYBRANE TECHNIKI WAS W WYODRĘBNIANIU
I PROFILOWANIU SEGMENTÓW RYNKU DÓBR
TRWAŁEGO UŻYTKU ∗
1. Wstęp
Proces wyodrębniania i profilowania segmentów rynku dóbr trwałego użytku (DTU)
można doskonalić przez łączne użycie wybranych technik WAS. Ma to szczególne znaczenie ze względu na duży stopień skomplikowania procesu segmentacji i profilowania
nabywców DTU. Omawiany rynek wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników
komplikujących proces segmentacji.
W opracowaniu zostaną przedstawione wybrane techniki WAS wykorzystywane do
wyodrębniania i profilowania segmentów rynku. Zaproponowano podejście obejmujące
dwuetapową analizę klas respondentów, a więc podział badanej zbiorowości (za pomocą
algorytmu CHAID) uzupełniony o opis charakterystyk wyodrębnionych grup z użyciem
wielowymiarowej analizy korespondencji. Podejście takie pomaga lepiej zrozumieć
reguły decyzyjne, którymi kierują się respondenci, dokonując wyborów na rynku DTU.

2. Problem wyodrębniania i profilowania segmentów rynku
Proces segmentacji definiowany jest jako zespół czynności mających na celu grupowanie konsumentów w określony sposób na odrębne i względnie jednorodne grupy nabywców o podobnych potrzebach wymagających specyficznych instrumentów marketingowych. Etap grupowania, wyodrębniania segmentów opisuje poszczególne segmenty
pod kątem uwzględnionych w opisie cech. Jednak to zrozumienie preferencji i zachowań
na rynku (etap profilowania) może być dobrym punktem wyjścia do oceny atrakcyjności
segmentów rynku, potencjalnych rynków zainteresowania z punktu widzenia ich przydatności dla przedsiębiorstwa jako segmentów (rynków) docelowych. Dopiero wówczas
∗
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możliwe są prace nad strategią marketingową, a w jej ramach można dokonać wyboru
rynku docelowego, pozycjonowania i przygotowania miksu marketingowego.
Opracowany za pomocą technik WAS opis wyodrębnionych segmentów powinien
dawać podpowiedź do działań marketingowych firmy. Dlatego opis cech uzyskanych
podgrup nabywców, zwykle z użyciem tych samych charakterystyk, które były użyte do
segmentacji (zmiennych segmentacyjnych), powinien być uzupełniany o zmienne informujące o sposobie reakcji na narzędzia marketingowe (zmienne profilowe).
Można stwierdzić, że poszukiwanie segmentów (grupowanie) to identyfikacja nabywców do siebie podobnych, profilowanie natomiast to próba zrozumienia reakcji nabywców należących do poszczególnych, zidentyfikowanych grup.

3. Dobra trwałego użytku
Dobra trwałego użytku, nazywane również dobrami trwałej konsumpcji, to „dobra
materialne nabywane w celach konsumpcyjnych, których użytkowanie nie powoduje
natychmiastowego zniszczenia tak, że mogą uczestniczyć w wielu kolejnych aktach
konsumpcji” [Małecki 1978, s. 131-149]. Specyfika i zasady funkcjonowania rynku
DTU wynikają bezpośrednio z pewnych szczególnych cech tych dóbr. W opracowaniach
poświęconych dobrom trwałego użytkowania w przedstawionych definicjach podkreśla
się charakterystyczny dla tej grupy produktów długi okres ich użytkowania, niepodzielność oraz znaczną wartość. Fakt trwałości powoduje, iż w każdym momencie istnieją w
społeczeństwie określone zasoby poszczególnych dóbr trwałych zakupionych w poprzednich okresach. Konsekwencją tego jest popyt restytucyjny, dzięki któremu istniejący zasób dóbr jest utrzymywany na określonym poziomie. Wysoka cena jednostkowa na
dobra trwałe powoduje powstanie rynku wtórnego oraz systemu zakupów ratalnych.
Ponadto skutkiem wysokiej ceny jednostkowej jest występowanie tzw. dochodowych
progów dojścia do zakupu poszczególnych dóbr trwałego użytku.
Specyficzne cechy DTU mające konsekwencje uwidaczniające się w zachowaniach
konsumentów znacznie utrudniają proces wyodrębniania i profilowanie konsumentów na
omawianym rynku. Nie bez znaczenia jest mnogość czynników wpływających na zakup
DTU, małą częstotliwość zakupów i dużą złożoność badanej grupy produktów. Sprawę
komplikuje dodatkowo trudny do ocenienia stan techniczny użytkowanych produktów,
stopień ich nowoczesności, a także jakość poszczególnych dóbr i urządzeń. Różnice w tym
zakresie mogą być istotne i często decydujące o rynkowych zachowaniach nabywców.

4. Techniki WAS w badaniach segmentacyjnych
Metody statystycznej analizy wielowymiarowej stosowane w badaniach marketingowych klasyfikowane są na podstawie dwóch kryteriów. Pierwszym jest występowanie
(lub niewystępowanie) zmiennej zależnej. Zgodnie z tym kryterium wyróżnia się odpowiednio metody badania zależności i metody badania współwystępowania. Następnym
kryterium pomocnym w klasyfikacji metod statystycznej analizy wielowymiarowej jest
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rodzaj użytej skali pomiaru zmiennych. Metody różnią się zarówno ze względu na skalę
pomiaru zmiennej lub zmiennych zależnych, jak i skalę pomiaru zmiennych niezależnych [Walesiak 1996, s. 74].
Na gruncie badań segmentacyjnych metody statystycznej analizy wielowymiarowej
zostały sklasyfikowane przez M. Wedela i W. Kamakurę oraz M. Walesiaka [Wedel,
Kamakura 1998, s. 17; Walesiak 2000, s. 191-201]. W tabeli 1 zawarto syntezę tego
podziału metod.
Tabela 1. Klasyfikacja metod segmentacji rynku
Metody
Opisowe
(deskryptywne)

A priori
Tablice kontyngencji
Analiza log-liniowa

Predyktywne

Tablice korelacyjne
Analiza regresji
Analiza logitowa
Analiza dyskryminacyjna

Post hoc
Metody klasyfikacji
Rozłącznej
Hierarchiczne aglomeracyjne
Hierarchiczne deglomeracyjne
Obszarowe i gęstościowe
Metody optymalizacji iteracyjnej
Nierozłącznej
Rozmytej
Analiza korespondencji
Sieci neuronowe
Metody detekcji interakcji (Aid, Chaid, Maid)
Drzewa regresyjne (Cart)
Conjoint analysis
Sieci neuronowe
Regresja skupieniowa
Modele mieszanek rozkładów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Wedel, Kamakura 1998, s. 17; Walesiak 2000, s. 196].

W zależności od użytej koncepcji segmentacji wyróżnia się metody według podejścia a priori i post hoc. W metodach a priori rodzaj i liczba segmentów są z góry określone, a podstawę segmentacji stanowią zwykle zmienne obserwowalne i nieobserwowalne w możliwie ogólny sposób opisujące konsumentów. W podejściu post hoc charakterystyka i liczba segmentów zależą od wyników analizy danych i przeprowadzonej
procedury klasyfikacyjnej. Podstawę, bazę segmentacji w podejściu post hoc najczęściej
stanowią zmienne specyficzne, zwykle nieobserwowalne. Czasem są to charakterystyki
złożone, na przykład użyteczności cząstkowe [Wedel, Kamakura 1998, s. 7-15]. Oprócz
opisanych sposobów wyróżnia się również segmentację hybrydową łączącą oba podejścia. W pierwszej fazie przeprowadza się wstępną segmentację technikami a priori, następnie dokonuje się pogłębionej segmentacji technikami post hoc. Ważnym kryterium
klasyfikacji jest rodzaj informacji uzyskiwanych w wyniku grupowania. W zależności od
typu zastosowanych metod statystycznych, podobnie jak na gruncie badań marketingowych, w segmentacji rynku mówi się o metodach deskryptywnych oraz predyktywnych.
W metodach predyktywnych jedną zmienną lub więcej zmiennych określa się jako
zmienną (zmienne) zależną (zależne) od zbioru pozostałych zmiennych. W metodach
opisowych (deskryptywnych) natomiast analizie poddaje się wewnętrzne relacje między
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zmiennymi w zbiorze zmiennych (lub między obiektami w zbiorze obiektów). Za pomocą tych metod analizuje się wzajemne położenie obiektów lub zmiennych w wielowymiarowej przestrzeni [Walesiak 2000, s. 191-201].

5. Wyodrębnianie i profilowanie segmentów
Wszystkie wymienione w tab. 1 metody WAS są użyteczne oraz często stosowane
do wyodrębniania segmentów. Wybór metody zależy głównie od charakteru bazy segmentacyjnej, a zwłaszcza skali pomiaru zmiennych segmentacyjnych.
Do profilowania wykorzystuje się między innymi jedno-, dwu- i wielowymiarowe
techniki analizy statystycznej. Wśród metod deskryptywnych stosuje się tabulację krzyżową lub pokrewną analizę korespondencji, metodę automatycznej detekcji interakcji
(AID) lub jej odmianę opierająca się na statystyce χ 2 (CHAID). Do bardziej zaawansowanych narzędzi wielowymiarowej analizy statystycznej, które można wykorzystać w
profilowaniu, zalicza się techniki analizy dyskryminacyjnej oraz regresję logistyczną.
Większość wymienionych metod służy przede wszystkim do wyboru oraz identyfikacji
zmiennych profilowych. Wyjątek stanowi algorytm CHAID będący uniwersalną metodą
pozwalającą na równoczesne ustalanie profili segmentów rynkowych.

6. Badanie segmentacyjne
W zaprezentowanym badaniu segmentacyjnym podjęto próbę identyfikacji i określenia profili segmentów rynku dóbr trwałego użytku. Dodatkowym celem badania było
sprawdzenie użyteczności wybranych technik WAS, szczególnie do profilowania segmentów rynku, oraz sprawdzenie jakości wyników uzyskanych przy zastosowaniu wybranych technik WAS. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie losowej
(n = 5490). Dane empiryczne pochodziły z przeprowadzonego w 2007 r. badania pn.
Diagnoza społeczna1 .
1

Średni dochód w gospodarstwach domowych badanej zbiorowości wynosi 1128 zł na miesiąc na
osobę, w grupie posiadających samochód średni dochód wynosi 1288 zł (o 160 zł więcej od przeciętnego).
W gospodarstwach domowych bez samochodu średni dochód to 918 zł. Najczęściej samochód osobowy
(lub dostawczy) znajduje się w gospodarstwach, w których znajdują się dzieci (pełne rodziny z jednym
dzieckiem, dwójką lub trójką dzieci) oraz w gospodarstwach wielorodzinnych. Typem gospodarstwa
domowego, w którym rejestruje się najwyższy odsetek gospodarstw posiadających samochód, są małżeństwa z dwójką dzieci oraz gospodarstwa wielorodzinne (odpowiednio 82 i 78%). Najrzadziej samochody
mają osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa, 85% takich osób nie ma samochodu. W gospodarstwach mających samochód osobowy (lub dostawczy) częściej niż przeciętnie mężczyzna jest głową gospodarstwa (w 78%). W gospodarstwach bez samochodu odsetek ten jest niższy niż przeciętnie o 17% i
wynosi 49%. W 51% takich gospodarstw kobieta deklaruje, że jest głową gospodarstwa domowego. Najlepiej wyposażone w samochody są gospodarstwa, w których głowa gospodarstwa pracuje na własny rachunek (prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów) oraz rolnicy (odpowiednio 91 i 84%).
Najrzadziej użytkują samochody gospodarstwa domowe rencistów, emerytów, bezrobotnych i innych
biernych zawodowo – odsetek gospodarstw z samochodem waha się od 38 do 42%.
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Metoda identyfikacji grup nabywców. Do analizy rynku DTU jako zmiennej zależnej użyto zmiennej dzielącej konsumentów na dwie grupy: posiadających wybrany
produkt należący do klasy „dobra trwałe” i nieposiadających takiego produktu. Przynależność jednostki do określonej grupy nabywców ma charakter nominalny, dlatego
segmentację przeprowadzono z wykorzystaniem algorytmu CHAID. Algorytm zastosowano do segmentacji aktualnych i potencjalnych nabywców samochodu osobowego.
Jako zmienne niezależne wstępnie wybrano siedem zmiennych charakteryzujących
głowę gospodarstwa domowego. W badanej zbiorowości odnotowano, że 58,0% respondentów reprezentujących gospodarstwa domowe deklaruje posiadanie samochodu
osobowego, zaś pozostałe gospodarstwa (42,0%) nie mają samochodu.
Procedurę wyodrębniania segmentów rozpoczęto od skonstruowania modelu składającego się z trzech zmiennych niezależnych i sprawdzenia, czy dostatecznie dobrze
opisują zmienną zależną (posiadanie samochodu osobowego lub osobowo-dostawczego2 ). Ostatecznie, po analizie przydatności poszczególnych cech segmentacyjnych i osiągniętych wyników grupowania, do zbioru zmiennych opisujących respondentów w algorytmie CHAID zdecydowano włączyć trzy zmienne: posiadanie
prawa jazdy przez głowę gospodarstwa domowego, typ gospodarstwa domowego oraz
wyrażony w złotówkach dochód gospodarstwa na jednostkę konsumpcyjną w 2007 r.
Wykorzystanie algorytmu CHAID do segmentacji potencjalnych nabywców wymaga zdefiniowania kluczowych parametrów algorytmu. Na potrzeby analizy przyjęto:
maksymalną głębokość drzewa równą 3, minimalną liczbę obserwacji w węźle nadrzędnym równą 500 oraz minimalną liczbę obserwacji w węźle podrzędnym wynoszącą 200.
Rys. 1 prezentuje postać drzewa uzyskanego w wyniku obliczeń przeprowadzonych
algorytmem CHAID. Dla trzech zmiennych uzyskano 20 węzłów oraz 14 węzłów końcowych, otrzymano 80,9% poprawnie przyporządkowanych respondentów do grup.
Wyróżniono dwie główne grupy: gospodarstwa, w których głowa gospodarstwa
ma prawo jazdy, oraz takie gospodarstwa, w których głowa gospodarstwa nie ma
tego dokumentu. Do liczniejszej grupy należą gospodarstwa, w których głowa gospodarstwa ma prawo jazdy (62,5%). Okazało się, że w tej grupie 80,6% to gospodarstwa domowe mające samochód, pozostałe (19,4%) nie posiadają samochodu.
Druga grupa obejmuje nieco mniej niż 40% przebadanych gospodarstw. Są to
gospodarstwa, w których osoba uważana za głowę gospodarstwa nie ma prawa
jazdy. Wśród takich gospodarstw domowych aż 80% nie ma samochodów osobowych. Jedynie 20% gospodarstw użytkuje samochód.
W wyniku przeprowadzonej procedury grupa gospodarstw, w których głowa gospodarstwa ma prawo jazdy, została podzielona na dziewięć mniejszych grup.
2

Do badania potencjalnych nabywców samochodu wykorzystano zmienną dotyczącą stanu posiadania. Zmienna, w której respondenci deklarują chęć zakupu DTU, nie może być w tym przypadku zmienną
zależną, ponieważ brak zamiaru zakupu w danej chwili nie musi oznaczać baraku zainteresowania danym
dobrem. Wśród osób, które nie mają zamiaru kupić samochodu, większość już jest w posiadaniu samochodu. Zakłada się, że gospodarstwa domowe mające badane dobro charakteryzują się określonym zestawem
cech, którym będzie można opisać potencjalnych, przyszłych nabywców badanego dobra.
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W trzech grupach (węzły: 3, 5 i 14) odsetek gospodarstw posiadających samochód jest
niższy niż w pozostałych grupach, w których głowa gospodarstwa ma prawo jazdy.
Szczególnie mało samochodów znajduje się w gospodarstwach jednoosobowych (jedynie 42%). Mimo że osoby mogą prowadzić samochód, nie decydują się na jego zakup. Podobna sytuacja występuje w rodzinach niepełnych. Tam odsetek posiadanych
samochodów wynosi niecałe 63%. Stosunkowo wysoki procent gospodarstw dysponujących samochodem można zauważyć w gospodarstwach wielorodzinnych oraz w tzw.
pełnych rodzinach, czyli wśród małżeństw mieszkających z dziećmi. Szczególnie często samochód znajduje się w gospodarstwach lepiej sytuowanych, w których dochód
na jedną osobę jest przeciętnie wyższy niż w pozostałych podobnych grupach.
Profilowanie segmentów. Procedurę opisu poszczególnych wyłonionych grup
nabywców rozpoczęto od podziału zbiorowości na dwie grupy. Dla grupy gospodarstw, w której głowa gospodarstwa ma prawo jazdy i nie posiada prawa jazdy,
analizowano współwystępowanie pięciu zmiennych: posiadanie samochodu, typ
gospodarstwa domowego, płeć głowy gospodarstwa domowego, stan cywilny i
status społeczno-zawodowy. Analizę przeprowadzono z użyciem wielowymiarowej analizy korespondencji.
Na rys. 2 i 3 wyraźnie widać, iż użyte zmienne dobrze dyskryminują badaną
zbiorowość. Widoczne są dwie grupy: osoby posiadające badane dobro i osoby go
nieposiadające. Analiza ta stanowiła bazę do wyboru podstawowego zestawu zmiennych profilowych użytych następnie do opisu wyodrębnionych grup. Fakt występowania na rysunkach skrajnych kategorii respondentów był wskazówką, iż w badanym przypadku nie ma uniwersalnego zbioru charakterystyk dobrze opisującego
wszystkie grupy i kategorie respondentów. Z tego powodu poszczególne grupy (wyłonione segmenty) charakteryzowano zindywidualizowanym zestawem zmiennych.
Profil opracowany przy użyciu jednowymiarowej analizy statystycznej dla
segmentu o tak zróżnicowanej strukturze może prowadzić do błędnych wniosków,
dlatego konieczny jest dodatkowy opis. W takich przypadkach szczególnie przydatnym narzędziem pozwalającym na pełniejsze zrozumienie nabywców w obrębie
klasy jest analiza korespondencji (zob. rys. 4). Metoda ta przez badanie współwystępowania kategorii zmiennych profilowych daje użyteczny obraz graficzny służący analizie i wizualizacji konfiguracji badanych obiektów.
Zidentyfikowane grupy nabywców opisano, używając narzędzi jednowymiarowej analizy statystycznej. Poszczególne segmenty scharakteryzowano ze względu na wytypowane zmienne profilowe najlepiej charakteryzujące wyłonione grupy.
W kolejnym kroku w celu uzupełnienia uzyskanego opisu grup przeprowadzono
wielowymiarową analizę korespondencji. Badano współwystępowanie maksymalnie pięciu zmiennych profilowych, które ustalono na podstawie wcześniejszych
obserwacji i opisu poszczególnych grup.
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Rys. 2. Graficzna ilustracja wyników analizy korespondencji dla grupy,
w której głowa gospodarstwa ma prawo jazdy
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Graficzna ilustracja wyników analizy korespondencji dla grupy,
w której głowa gospodarstwa nie ma prawa jazdy
Źródło: opracowanie własne.

Procedura taka okazała się szczególnie użyteczna w segmentach, w których
znaczny odsetek respondentów różnił się od nabywców przypisanych do danej
grupy. Przykładowo w segmencie zawartym w węźle 11 samochód osobowy ma aż
28,8%. Ponad 70% nie posiada samochodu.
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7. Uwagi końcowe
Doskonalenie procesu wyodrębniania segmentów i profilowania nabywców ma
duże znaczenie praktyczne. Na szczególną uwagę zasługują obszary rynku, w których na zachowanie nabywców wpływa wiele różnorodnych czynników.
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Rys. 4. Ilustracja wyników analizy korespondencji w odniesieniu do przykładowej grupy dla węzła 11
Źródło: opracowanie własne.

W przedstawionym badaniu do wyłonienia grup nabywców wykorzystano drzewa
klasyfikacyjne. Zastosowana metoda pozwoliła na wykrycie relacji między zmiennymi, a przez umożliwiła identyfikację obiektów o podobnej konfiguracji wartości deskryptywnych charakterystyk opisujących analizowane obiekty (nabywców DTU). W
celu opisu (profilowania) wyłonionych części badanej zbiorowości zastosowano analizę korespondencji. Przeprowadzone badanie dowiodło, że analiza korespondencji może być z powodzeniem wykorzystana do doskonalenia procesu profilowania potencjalnych segmentów rynku dóbr trwałego użytku. Metoda umożliwia lepszą identyfikację
sposobu reakcji poszczególnych grup nabywców na wybrane instrumenty marketingowe, a to może być podstawą zróżnicowania strategii w segmentach.
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THE APPLICATION OF MULTIVARIATE TECHNIQUES TO IDENTIFY
AND PROFILE SEGMENTS IN CONSUMER DURABLES MARKET
Summary
The paper is a theoretical and practical discussion on possibilities of enhancement of the market
segmentation procedure in the consumer durables market. The problem of using multivariate techniques
in order to find and describe homogenous market segments is of great importance, mainly because of the
complexity of the matter. In order to identify homogenous groups of costumers, the CHAID algorithm
was used. Multivariate correspondence analysis was tested as a profiling tool. The proposed two step
procedure provided excellent potential to better understand decisions of durable customers.
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MOŻLIWOŚCI UNIKNIĘCIA ZDEGENEROWANYCH
ROZWIĄZAŃ W ANALIZIE UNFOLDING
PRZY WYKORZYSTANIU ALGORYTMU PREFSCAL
1. Wstęp
Analiza unfolding jest metodą skalowania wielowymiarowego najczęściej wykorzystywaną w badaniach preferencji. Jej celem jest odkrycie, na podstawie danych preferencji, wspólnej przestrzeni punktów reprezentujących respondentów i
badane obiekty, która pozwala na ocenę zależności występujących pomiędzy respondentami, obiektami oraz pomiędzy respondentami a obiektami (w zależności
od celu badania możliwa jest również demonstracja punktów reprezentujących
respondentów i zmienne lub obiekty i zmienne).
Jeżeli dane preferencji mierzone są na skali porządkowej, istnieje ryzyko, że w wyniku zastosowania procedur skalowania wielowymiarowego otrzymamy zdegenerowane,
nieinterpretowalne rozwiązanie. W takim przypadku prawdziwa struktura danych pozostaje nadal ukryta, mimo że bliska zeru wartość funkcji dopasowania wskazuje pozornie
na doskonałe dopasowanie konfiguracji punktów do danych wejściowych.
W literaturze przedmiotu proponuje się różne metody, których celem jest uniknięcie trywialnych rozwiązań (zob. [Borg, Groenen 2005, s. 317-330]). Wszystkie
można podzielić na trzy grupy, polegające na modyfikacji:
− danych wejściowych,
− transformacji monotonicznej,
− funkcji dopasowania.
Celem artykułu jest przedstawienie modelu PREFSCAL, w którym uniknięcie
rozwiązań trywialnych jest możliwe dzięki modyfikacji funkcji dopasowania STRESS,
przez wykorzystanie w jej konstrukcji współczynnika zmienności Pearsona.
W artykule dokonano ponadto porównania wyników badania uzyskanego za
pomocą analizy unfolding dla różnych wartości parametrów nakładanych na funk-
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cję dopasowania w celu znalezienia rozwiązania optymalnego. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS.

2. Podstawy analizy unfolding
Analiza unfolding jest metodą, w której na podstawie indywidualnych ocen
preferencji dokonuje się rozmieszczenia na mapie percepcyjnej punktów reprezentujących respondentów oraz badane obiekty. Pozycja na mapie percepcyjnej, jaką
zajmują punkty oznaczające respondentów lub grupy respondentów, to tzw. punkty
idealne, czyli punkty reprezentujące obiekt posiadający najbardziej preferowaną
przez respondenta kombinację zmiennych. Pozycja punktów reprezentujących
obiekty w stosunku do punktu idealnego określa względne preferencje respondentów, tzn. ich odległości od punktu idealnego mają takie samo uporządkowanie jak
rangowe uporządkowanie preferencji.
W analizie unfolding dane wejściowe przedstawione są w postaci prostokątnej
macierzy preferencji. Wiersze tej macierzy różnią się od jej kolumn. Pierwsze reprezentują respondentów, drugie – obiekty. Elementy poszczególnych wierszy
macierzy są ocenami preferencji dla każdego z respondentów (najczęściej otrzymuje się je w wyniku rangowania). Macierz preferencji można traktować jako podmacierz macierzy niepodobieństw, w której dane są tylko niepodobieństwa między
respondentami a obiektami (rys. 1).

Respondenci

Obiekty

Obiekty

Respondenci

brakujące
dane

brakujące
dane

Rys. 1. Macierz preferencji jako podmacierz macierzy odległości
Źródło: opracowano na podstawie pracy [Borg, Groenen 2005, s. 295].

Taką macierz wykorzystuje się do przeprowadzenia skalowania wielowymiarowego, w którym niepodobieństwa między obiektami i między respondentami
traktuje się jako brakujące dane.
Początki prac nad analizą unfolding sięgają 1950 r., kiedy to Coombs zaproponował jednowymiarowy model niemetryczny. Dziesięć lat później Bennett i Hays
[1960] uogólnili model Coombsa, prezentując możliwości wykorzystania jego idei
w przestrzeni wielowymiarowej. Kluczowy wkład dla rozwoju metody miały po-
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nadto m.in. prace Heisera [1981], DeSarbo i Carrolla [1985], Kima, Rangaswamy’ego i DeSarbo [1999], Businga, Groenena i Heisera [2005].

3. Zdegenerowane rozwiązania w analizie unfolding
Przyjmijmy, że współrzędne punktów idealnych xia , gdzie i = 1, … , n ,
a = 1, …, r (n – liczba punktów idealnych, r – wymiar przestrzeni, w której prezentowane są wyniki analizy), tworzą macierz X, natomiast y ja , gdzie

j = 1, …, m (m – liczba obiektów), są współrzędnymi punktów reprezentujących
obiekty i tworzą macierz Y. Celem analizy unfolding jest znalezienie dla ustalonych ocen preferencji δ ij takiego odwzorowania ϕ , dla którego:
dij ≈ dˆij = f (δ ij ) ,
gdzie: d ij =
dˆij

r

∑ (x
a =1

ia

− y ja ) 2

(1)

– odległość między xi a y j ,
– monotoniczna funkcja regresji między dij a δ ij .

Dla ocen preferencji mierzonych na skali porządkowej funkcja ϕ spełnia zależność [Takane, Young, de Leeuw 1977]:

δ ij ≺ δ i ' j ' ⇒ dˆij ≤ dˆi ' j ' .

(2)

W analizie unfolding współrzędne punktów X i Y wyznaczane są tak, aby minimalizowały wartość funkcji dopasowania STRESS 1 :

∑∑ ( d − dˆ
∑∑ d
ij

S=

i

ij

j

2
ij

i

)

2

.

(3)

j

W praktyce minimalna wartość funkcji dopasowania nie zawsze jednak może
oznaczać idealne dopasowanie otrzymanej konfiguracji punktów do danych wejściowych. Często uzyskujemy wyniki analiz, w których wartość funkcji STRESS jest równa zeru, a struktura danych wejściowych jest nadal ukryta i nieinterpretowalna.
W takim przypadku mówimy o rozwiązaniu zdegenerowanym. Rozwiązanie (X, Y)
nazywamy całkowicie zdegenerowanym, jeżeli funkcja dopasowania jest równa zeru i
dla każdego i, j dij = d ( d – pewna dodatnia stała). Tym samym wszystkie przekształ1
Inne postacie funkcji dopasowania prezentują m.in. [Borg, Groenen 2005, s. 251-253; Zaborski
2001, s. 53].
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wszystkie Y (X)

wszystkie X (Y)

wszystkie Y (X)

X (Y)

Rys. 2. Zdegenerowane rozwiązania w analizie unfolding
Źródło: opracowano na podstawie pracy [Borg, Groenen 2005, s. 301].

cone odległości dˆij spełniające warunek (2) są równe d (zob. np. [Cox, Cox 2001,
s. 65; Zaborski 2001, s. 79]) . Przyjmuje się jednocześnie, że nie wszystkie oceny preferencji są powiązane, czyli istnieją takie i, j oraz i ', j ' , dla których δ ij ≠ δ i ' j ' . Przykłady zdegenerowanych rozwiązań w analizie unfolding prezentuje rys. 2.

4. Charakterystyka modelu PREFSCAL
Model PREFSCAL jest rozwinięciem algorytmu PROXSCAL, który w kolejnych
cyklach iteracyjnych przybliża optymalne rozwiązanie za pomocą metody majoryzacji
funkcji dopasowania. Jest on dostępny w pakiecie statystycznym SPSS od wersji 14.
W modelu PREFSCAL uniknięcie równych wartości dˆij , a tym samym zdegenerowanego rozwiązania, osiągnięto przez modyfikację funkcji dopasowania STRESS.
W konstrukcji miary dopasowania Busing, Groenen i Haiser [2005] zaproponowali wykorzystanie współczynnika zmienności Pearsona, który definiują jako:
K

ν (dˆ ) =

odchylenie standardowe (dˆ )
=
średnia (dˆ )

(

K −1 ∑ dˆk − dˆk
k =1

dˆ

)

2

,

(4)

K

gdzie dˆ = K −1 ∑ dˆk (K – liczba wszystkich dˆij ).
k =1

Współczynnik zmienności traktowany jest jako diagnostyka służąca identyfikacji rozwiązań o równych wartościach dˆij . Model PREFSCAL wykorzystuje
współczynnik zmienności do „karania” funkcji dopasowania w przypadku równych
wartości dˆij . W omawianym modelu funkcja dopasowania przyjmuje postać:
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⎛
ω ⎞
S p (dˆ , X, Y ) = S 2 λ (dˆ , X, Y) ⎜1 + 2
(5)
⎟,
⎝ ν (dˆ ) ⎠
gdzie: S (dˆ , X, Y ) – znormalizowana funkcja STRESS zdefiniowana równaniem (3),
0 < λ < 1, ω > 0 – parametry karania.
Parametr λ wpływa na równowagę pomiędzy znormalizowaną wartością funk⎛
ω ⎞
cji STRESS a czynnikiem kary ⎜1 + 2
⎟ . Im mniejsza wartość parametru λ ,
⎝ ν (dˆ ) ⎠

tym większy wpływ czynnika kary na wartość funkcji dopasowania. Parametr ω
określa wielkość kary nałożonej na znormalizowaną wartość funkcji STRESS przy
określonym poziomie ν 2 (dˆ ) .

5. Przykład empiryczny
W celu identyfikacji preferencji 38 respondentom przedstawiono tytuły 9 rozrywkowych programów telewizyjnych (zob. [Zaborski 2002]). Następnie poproszono ich o
określenie swoich preferencji poprzez nadanie poszczególnym programom rang, przy
czym rangi były kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do 9. Liczba 1 oznaczała ocenę
najlepszą, natomiast liczba 9 – ocenę najgorszą. Na podstawie otrzymanej w ten sposób
macierzy preferencji przeprowadzono analizę unfolding przy wykorzystaniu algorytmu
PREFSCAL, przy czym wartości parametrów karania ustalono następująco: λ = 1 i
ω = 0 . Oznacza to, że konfigurację punktów wyznaczano przez minimalizację funkcji
dopasowania STRESS bez czynnika kary. Wyniki analizy prezentuje rys. 3.
Rozkład punktów na rys. 3 wskazuje na zdegenerowane rozwiązanie. Prawie
wszystkie punkty reprezentujące respondentów znajdują się w bardzo bliskim sąsiedztwie, a siedem z dziewięciu punktów reprezentujących badane programy ma
takie same współrzędne. Trywialność rozwiązania potwierdzają również wartości
miar zawarte w tab. 1. W omawianym przykładzie osiągnięto wprawdzie bardzo
niską wartość STRESS-u, co mogłoby świadczyć o doskonałym dopasowaniu
otrzymanej konfiguracji punktów do danych wejściowych, jednak indeks braku degeneracji Sheparda będący ilorazem liczby różnych odległości 2 i liczby wszystkich
odległości jest równy tylko 0,158626. Również wartość współczynnika zmienności
dla przekształconych odległości dˆij jest bardzo niska i wynosi 0,000456.
W celu znalezienia niezdegenerowanego rozwiązania podobną analizę przeprowadzono dla parametrów λ = 0,5 i ω = 1 . Dla takich wartości parametrów karania rozwiązanie wydaje się najlepsze spośród wariantów przedstawionych w tab. 1
(niska wartość STRESS przy jednoczesnej wysokiej wartości wskaźnika braku
degeneracji). Wyniki analizy prezentuje rys. 4.
2

Przez różne odległości rozumie się takie, których różnica jest większa niż 0,001 odległości przeciętnej.
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Rys. 3. Konfiguracje punktów dla λ = 1 i ω = 0 reprezentujące: a) respondentów; b) obiekty;
c) respondentów i obiekty
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu SPSS.
Tabela 1. Wybrane miary dopasowania dla różnych wartości parametrów karania
Siła kary
Zakres działania kary
Końcowa wartość funkcji
Cząstkowe
STRESS
wartości funkcji czynnik kary
Niedopasowanie znormalizowany
STRESS
STRESS-I
Kruskala
Dobroć
Rho Spearmana
dopasowania
Tau-b Kendalla
Współczynnik zmienność
zmienności
przekształconych
odległości
Wskaźnik
indeks braku
degeneracji
degeneracji Sheparda

λ = 0,1
λ = 0,5
λ = 1,0
ω = 0,5
ω = 1,0
ω = 0,5 ω = 1,0
ω = 0,0 ω = 0,5
1,049175 1,182228 0,433089 0,596575 0,001754 0,054401
0,324284 0,338814 0,079759 0,151843 0,001754 0,007615
4,983709 15,741716 2,351656 2,343880 1,000000 7,143845
0,101414 0,110690 0,006358 0,022801 0,000003 0,000058
0,318456 0,332701 0,079737 0,150999 0,001754 0,007615
0,732961 0,732522 0,876279 0,877991 0,852073 0,843348
0,588627 0,587165 0,787397 0,791849 0,775032 0,766987
0,667774 0,677729 0,359893 0,504081 0,000456 0,075267
0,777778 0,777047 0,547515 0,722953 0,158626 0,159357

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu SPSS.
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Rys. 4. Konfiguracje punktów dla λ = 0,5 i ω = 1,0 reprezentujące: a) respondentów; b) obiekty;
c) respondentów i obiekty
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem pakietu SPSS.

Rysunek 4c wskazuje na programy najbardziej preferowane przez oceniających
je respondentów. Są to: program A, posiadające tych samych zwolenników programy B i F oraz program E. Pozostałe programy, a zwłaszcza G i D, wyraźnie
oddalone są od skupisk punktów idealnych.

6. Podsumowanie
Pojawianie się równych przekształconych odległości, a tym samym trywialnych
rozwiązań, jest częstym zjawiskiem w wynikach skalowania wielowymiarowego.
Wprawdzie niektórzy autorzy wskazują na możliwe przyczyny degeneracji (zob. np.
[Kim, Rangaswamy, DeSarbo 1999; Busing, Groenen, Heiser 2005]), jednak nie są
one w pełni wyjaśnione. Zastosowanie współczynnika zmienności w konstrukcji
funkcji dopasowania modelu PREFSCAL sprawia, że w kolejnych cyklach iteracyj-
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nych wyznaczane są konfiguracje o możliwie różnych odległościach między punktami. Z jednej strony pozwala to na uniknięcie zdegenerowanego rozwiązania, a jeżeli wartość zmodyfikowanej funkcji STRESS przyjmuje wartość zero, świadczy to o
doskonałym dopasowaniu konfiguracji punktów do danych wejściowych.
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POSSIBILITIES OF AVOIDING DEGENERATE SOLUTIONS
IN UNFOLDING ANALYSIS BY USING PREFSCAL ALGORITHM
Summary
The article presents PREFSCAL algorithm in which avoiding degeneracy in multidimensional
unfolding is possible by modification of the loss function. In the structure of STRESS function, the
variation coefficient is used as a diagnostic for identifying solutions with constant interpoint distances. Finally, empirical data set was analyzed by PREFSCAL method to show the benefits of the
modification of the loss function.
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PROBLEM DOBORU ZMIENNYCH W PODEJŚCIU
MODELOWYM W ANALIZIE SKUPIEŃ
1. Wstęp
W analizie skupień coraz większe znaczenie ma podejście modelowe (model-based clustering), w którym obserwacje pochodzą z mieszanki rozkładów, a rozkłady składowe mieszanek identyfikowane są z klasami. Dobór zmiennych w podejściu modelowym dokonywany jest zazwyczaj w sposób intuicyjny lub za pomocą strategii zachłannej. Wybór optymalnych zmiennych za pomocą strategii zachłannej w podejściu modelowym polega na tym, że w każdym kroku „szuka się”
zmiennej, która w największym stopniu poprawia jakość klasyfikacji mierzoną za
pomocą kryterium informacyjnego BIC. W rezultacie wybierany jest model o najlepszych własnościach i optymalnej liczbie klas (każde dwa konkurujące modele
postrzegane są jako dwa zbiory zmiennych).
W artykule dokonane zostanie porównanie wyników klasyfikacji w przypadku
wykorzystania wszystkich zmiennych oraz po dokonaniu ich wstępnej selekcji za
pomocą strategii przeszukiwania zachłannego (greedy search) oraz metody HINoV
[Carmone, Kara, Maxwell 1999, s. 508].

2. Model mieszanek
Zakłada się, że wielowymiarowe obserwacje xi = [ xi1 , xi 2 ,… , xim ] pochodzą z
jednej z s ( s = 1,… u ) podpopulacji. Liczba podpopulacji, tj. rozkładów składowych mieszanki (components of mixture model), rozumiana jest tutaj jako liczba
klas. Wartość funkcji gęstości dla obserwacji xi jest równa:
Τ

u

f ( xi Θ) = ∑τ s f s (xi Θ s ),
s =1

(1)
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gdzie:

f s – funkcja gęstości klasy Ps (s-tego rozkładu składowego mieszanki),
Θ s – wektor parametrów rozkładu w klasie Ps ,
τ s – wektor prawdopodobieństw a priori – wyznacza wartość prawdo-

podobieństwa, że dana obserwacja należy do klasy Ps (τ s ≥ 0, ∑ s =1τ s = 1).
u

Najczęściej za f s przyjmujemy funkcję gęstości wielowymiarowego rozkładu
normalnego o wektorze średnich rozkładu μ s = [ μ1 ,… , μ m ] i macierzy kowariancji
T

Σ s . Nałożenie ograniczeń na macierz kowariancji poprzez jej dekompozycję według
wartości własnych przyczyniło się do powstania modeli mieszanek Gaussa o różnych
cechach geometrycznych. Cechy geometryczne 10 modeli dostępnych w pakiecie
mclust, sposób estymacji parametrów modeli oraz wyboru modelu optymalnego
można znaleźć m.in. w pracach [Fraley 2002; Witek 2008, s. 199-206].

3. Selekcja zmiennych w analizie skupień
opartej na mieszankach rozkładów
Selekcja zmiennych w analizie skupień opartej na modelach mieszanek dokonywana jest na podstawie modelu statystycznego. Zbiór zmiennych Y w każdym
kroku algorytmu dzielony jest na trzy rozdzielne podzbiory:
• Y(1) zbiór zmiennych mających moc dyskryminacyjną,
• Y(2) zmienna(e) kandydująca(e) do dołączenia do zbioru Y(1) lub usunięcia z niego,
• Y (3) zbiór pozostałych zmiennych.
Decyzja o dołączeniu zmiennej do zbioru zmiennych o mocy dyskryminacyjnej
Y(1) lub usunięciu jej z tego zbioru jest podejmowana na podstawie dwóch konkurujących modeli:
M 1 : p (Y z ) = p (Y (1) , Y (2) ,Y (3) z ) = p( Y (3) Y (2) ,Y (1) ) p(Y (2) Y (1) ) p (Y (1) z ), (2)
M 2 : p (Y z ) = p (Y (1) , Y (2) ,Y (3) z ) = p( Y (3) Y (2) ,Y (1) ) p(Y (2) , Y (1) z ),

(3)

gdzie: z to (nieobserwowalny) wektor przynależności obiektów do klas. W modelu M 1 zakłada się, że dla danego zbioru Y (1) Y (2) jest warunkowo niezależny od
przynależności obiektów do klas (określonej za pomocą wektora z ), co oznacza,
że Y (2) nie ma wpływu na strukturę klas. W modelu M 2 zakłada się, że przy danym zbiorze Y (1) zmienne zbioru Y (2) mają zdolność dyskryminacji analizowanego zbioru obiektów [Raftery, Dean 2006].
Zaletą jest to, że zmienne nieposiadające mocy dyskryminacyjnej nie muszą być
niezależne od zmiennych klasyfikujących. Jeżeli natomiast założenie o niezależności
p(Y (2) Y (1) ) = p(Y (2) ) zostało spełnione dla modelu M 1 , to możliwe jest uwzględnie-
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nie zmiennych skorelowanych ze zmiennymi o mocy dyskryminacyjnej. Zmienne te
jednak same nie mają zdolności dyskryminacji. Zakłada się, że zmienne zbioru Y(3) są
warunkowo niezależne od zmiennych o mocy dyskryminacyjnej Y(1) i zbioru Y(2).
Różnica założeń dla zbiorów Y(1), Y(2) , Y(3) w modelach M 1 i M 2 została przedstawiona na rys. 1, na którym strzałki oznaczają zależność pomiędzy z i Y(1), Y(2) .

Rys. 1. Graficzna prezentacja modeli wykorzystywanych w metodzie doboru zmiennych
w analizie skupień opartej na mieszankach rozkładów
Żródło: [Raftery, Dean 2005, s. 169].

Modele M 1 i M 2 są porównywane za pomocą przybliżenia czynnika Bayesa (Bayes
factor). Czynnik Bayesa B12 dla modelu M 1 w zależności od M 2 jest określony jako:

B12 =

p(Y M 1 )
p (Y M 2 )

,

(4)

gdzie: p (Y M k ) = ∫ p(Y Θ k , M k ) p(Θ k M k ) dΘ k to brzegowa gęstość wektora obserwacji w modelu M k (integrated likelihood for model M k ), w której Θ k jest
wektorem parametrów modelu M k , a p(Θ k M k ) jest prawdopodobieństwem
a priori [Kass, Raftery 1995].
Zakładając, że prawdopodobieństwa a priori Θ k są takie same dla modeli M 1 i

M 2 , tj. p (Y (3) Y (2) , Y (1) , M 2 ) = p(Y (3) Y (2) , Y (1) , M 1 ) , otrzymuje się:
B12 =

p (Y (2) , Y (1) M 1 ) p (Y (1) M 1 )
p(Y (2) , Y (1) M 2 )

.

(5)

Wzór (5) jest dużym uproszczeniem przez pominięcie wielowymiarowego
zbioru Y (3) .
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W praktyce wykorzystywane jest przybliżenie czynnika Bayesa dane wzorem:

2log( B12 ) ≈ BIC ( M 1 ) − BIC ( M 2 ) .

(6)

Podwojony logarytm czynnika Bayesa jest w przybliżeniu równy różnicy wartości kryteriów BIC obserwacji [Schwarz 1978, s. 461- 464] dla dwóch porównywanych ze sobą modeli. Bayesowskie kryterium informacyjne Schwarza BIC (Bayesian
Information Criterion) jest statystyką pomiaru jakości dopasowania w przypadku
modeli szacowanych metodą największej wiarygodności [Witek 2008, s. 202].
Najczęściej rozważa się przypadek, w którym do zbioru Y (2) należy tylko jedna zmienna i p (Y (2) Y (1) , M 1 ) oznacza funkcję regresji. Wartość kryterium infor-

macyjnego Schwarza można przybliżyć w następujący sposób:
2log p(Y (2) Y (1) , M1 ) ≈ BICreg = −n log(2π ) − n log(S / n) − n − (dim(Y (1) ) + 2)log(n), (7)
gdzie: S to suma kwadratów reszt dla funkcji regresji o zmiennej objaśnianej należącej do zbioru Y (2) i zmiennych objaśniających ze zbioru Y (1) , dim(Y (1) ) zaś
określa wymiar zbioru Y (1) .

4. Metoda doboru zmiennych w analizie skupień wykorzystująca
algorytm przeszukiwania zachłannego
Algorytm przeszukiwania zachłannego (greedy search algorithm) w analizie
skupień opartej na mieszankach rozkładów polega na tym, że w każdym kroku
przeszukiwany jest cały zbiór zmiennych tak, by wybrać zmienną, która w największym stopniu poprawia jakość klasyfikacji mierzoną za pomocą kryterium
BIC. Następnie dokonywana jest ocena, czy któraś ze zmiennych może zostać usunięta. W każdym kroku wybierana jest najlepsza kombinacja liczby klas i modelu o
różnych cechach geometrycznych. Algorytm zatrzymuje się w przypadku, gdy nie
następuje żadna poprawa wartości kryterium BIC [Raftery, Dean 2006].
Zdolność dyskryminacji zbioru obiektów dla każdej zmiennej obliczana jest jako różnica wartości kryteriów BIC dla różnych modeli mieszanek (o różnych cechach geometrycznych) o różnej liczbie klas:

BICdiff (Y (2) ) = BICtak (Y (2) ) − BICnie (Y (2) ) ,

BICtak (Y

(2)

) = max 2≤ s ≤u BIC (Y

(2)

),

BICtak (Y (2) ) = BIC ( p (Y (2) | Y (1) ) − BIC ( p (Y (1) | z )).

(8)
(9)
(10)

Kroki algorytmu:
1. Wybiera się zmienną o najwyższej mocy dyskryminacyjnej (rozpatrywany
jest jednowymiarowy zbiór obserwacji), tj. zmienną o najwyższej wartości różnicy
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kryteriów BICdiff (Y (2) ) dla modeli jednowymiarowych E i V zgodnie ze wzorem (8).
Model E to model, którego klasy cechują się taką samą objętością, natomiast w
modelu V klasy mają różną objętość [Witek 2008, s. 201].
2. Wybiera się drugą zmienną o najwyższej mocy dyskryminacyjnej, tj. o najwyższej wartości BICdiff (Y (2) ) (pierwsza wybrana zmienna pozostaje bez zmian).
3. Wybiera się kolejną zmienną o najwyższej mocy dyskryminacyjnej dla zbioru
wielowymiarowego (wcześniej wybrane zmienne pozostają bez zmian). Zmienna ta jest
akceptowana, jeżeli wartość różnicy BICdiff (Y (2) ) jest wyższa dla zbioru zmiennych o
mocy dyskryminacyjnej zawierającego analizowaną zmienną – BICtak (Y (2) ) w porównaniu ze zbiorem bez tej zmiennej – BICnie (Y (2) ) , tzn. gdy BICdiff (Y (2) ) > 0 .
4. Proponuje się zmienną, którą można usunąć z wybranego zbioru zmiennych
klasyfikujących, tj. zmienną o najniższej wartości BICdiff (Y (2) ) . Zmienna usuwana
jest ze zbioru wówczas, gdy jej wartość BIC dla zbioru zmiennych o zdolności
dyskryminacyjnej zawierających analizowaną zmienną jest mniejsza w porównaniu
ze zbiorem zmiennych niezawierającym tej zmiennej (gdy BICdiff (Y (2) ) < 0 ).
5. Powtarza się kroki 3 i 4, tak by jakość podziału mierzona kryterium BIC
osiągnęła najwyższą wartość.

5. Przykłady empiryczne
Wybór zmiennych w pakiecie clustvarsel programu R
Za pomocą dwuwymiarowej zmiennej losowej o rozkładzie normalnym dla
dwóch skupień wygenerowano po 200 obserwacji. Przyjęto następujące wektory
wartości oczekiwanych dla skupień (1; 0,5), (0,5; 1) oraz macierze kowariancji
⎡ 1 0,5⎤
⎡ 1,5 −0,7 ⎤
Σ1 = ⎢
; Σ2 = ⎢
⎥
⎥ . Do analizy wprowadzono dodatkowo 6 zmien⎣ 0,5 1 ⎦
⎣ −0,7 1,5 ⎦
nych zakłócających (zmienne o nr 1-6) istniejącą w układzie dwuwymiarowym
strukturę klas (tzw. noisy variables). Do wygenerowania danych wykorzystano
funkcje rnorm i mvnorm pakietu stats. Wynik selekcji zmiennych w analizie skupień opartej na modelach z wykorzystaniem strategii zachłannej, uzyskany
w pakiecie clustvarsel programu R, przedstawiono na rys. 2.
Variable proposed BIC of new clustering variables set
BIC difference
[1,] "8" "-805,765654963164" "35,5242020507347"
[2,] "7" "-1445,15007066406" "97,190339663286"
[3,] "2" "-1445,15007066406" "-8,71587638824872"
[4,] "7" "-1445,15007066406" "97,190339663286"
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Type
[1,]
[2,]
[3,]
[4,]

of step Decision
"Add" "Accepted"
"Add" "Accepted"
"Add" "Rejected"
"Remove" "Rejected"

Rys. 2. Wynik selekcji w pakiecie clustvarsel
Źródło: opracowanie własne.

Jako pierwsze do zbioru zmiennych o mocy dyskryminacyjnej zostały wybrane
zmienne nr 8 i 7 (wartość różnicy kryteriów BIC była dodatnia, dlatego zmienne
zostały wybrane). Kolejną zmienną „kandydującą” do zbioru Y (1) była zmienna
nr 2. Ponieważ wartość różnicy kryteriów BIC była ujemna, zmienna ta nie została
dołączona do zbioru Y (1) . W kolejnym kroku rozważano możliwość usunięcia
zmiennej nr 7 – wartość różnicy kryteriów BIC była dodatnia, dlatego zmienna nie
została usunięta ze zbioru Y (1) . W wyniku selekcji do zbioru o mocy dyskryminacyjnej wybrano dwie zmienne o nr 7 i 8.
Dokonując podziału za pomocą analizy skupień opartej na modelach, przekonano się, że dla wszystkich zmiennych najlepszym modelem okazał się model
VVV o 1 klasie. Przeprowadzając wstępną selekcję zmiennych za pomocą strategii
zachłannej, stwierdzono, że liczba klas będąca wynikiem taksonomii opartej na
mieszankach rozkładów wyniosła dokładnie 2. Model VVV to model dla zbiorów
wielowymiarowych, którego klasy cechują się różnym kształtem, objętością i
orientacją [Witek 2008, s. 201]. Raftery i Dean [2006, s. 172-176] w swej pracy
pokazują, że metoda ta daje również bardzo dobre wyniki na zbiorach benchmarkowych, tj. crabs, iris, texture.
Analiza porównawcza z metodą HINoV
Znajdująca szczególne zastosowanie w analizie skupień opartej na modelach
mieszanek metoda doboru zmiennych, wykorzystująca strategię przeszukiwania
zachłannego, porównana została z heurystyczną procedurą doboru zmiennych
HINoV [Carmone, Kara, Maxwell 1999, s. 504]. W tym celu wykorzystano funkcję
HINoV.Mod pakietu clusterSim o następujących parametrach: liczba klas – 2,
miara odległości – kwadrat odległości euklidesowej d4, metoda klasyfikacji –
kmeans. Wynik selekcji dla wygenerowanego zbioru 8 zmiennych, jaki otrzymano po zastosowaniu metody HINoV, przedstawiono na rys. 3.
Na podstawie wykresu osypiska należy wybrać 4 zmienne, tj. zmienne o numerach
3, 4, 5, 6. Między zmiennymi 6 i 7 występuje znaczny spadek wartości skorygowanych
współczynników Randa (topri). Zmienne o numerach: 1, 2, 7, 8, zakłócające w
układzie dwuwymiarowym strukturę klas zostają usunięte. Warto podkreślić, że w
przeciwieństwie do metody selekcji opartej na modelach w metodzie HINoV przyjęto
a priori liczbę klas równą 2. Pomimo to, metoda ta nie dała wyników poprawnych
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Rys. 3. Wynik metody HINoV – wykres osypiska
Źródło: opracowanie własne.

(zmienne o mocy dyskryminacyjnej to zmienne o nr 7 i 8). Dokładny opis metody
HINoV i jej zastosowania w programie R można znaleźć w pracy [Walesiak 2005].
Aby dokonać analizy porównawczej obu metod selekcji zmiennych, za pomocą
pakietów clusterSim (funkcja cluster.Gen)oraz stats (funkcje norm i
mvnorm) wygenerowano kilkanaście zbiorów o 1-7 zmiennych o mocy dyskryminacyjnej, 1-7 zmiennych zakłócających. Analizowano zbiory 200-elementowe o liczbie
klas równej 2-5. Wyniki badań, których rezultaty ze względu na ograniczenia objętościowe artykułu nie zostały zamieszczone, wskazują na to, że obie metody dokonują
prawidłowej selekcji zmiennych w przypadku, gdy zmienne sztuczne wygenerowano z
rozkładu jednostajnego lub normalnego o różnych parametrach. W przeciwieństwie do
metody wykorzystującej strategię zachłanną heurystyczna metoda HINoV zawodzi,
gdy przynajmniej 2 zmienne zakłócające generowane są z rozkładu normalnego o tych
samych parametrach. Metoda selekcji oparta na modelach daje również lepsze rezultaty w przypadku, gdy w zbiorze jest tylko jedna zmienna z określoną strukturą klas, a
inne są zmiennymi zakłócającymi (metoda HINoV zawodzi w tej sytuacji).

6. Podsumowanie
Metoda selekcji zmiennych wykorzystująca strategię zachłanną w analizie skupień
opartej na modelach pozwala nie tylko na wybór zmiennych o największej mocy dyskryminacyjnej, ale również na wybór optymalnej liczby klas. W porównaniu z heurystyczną metodą HINoV metoda ta dała wyniki lepsze na analizowanych zbiorach
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sztucznych. Główną zaletą metody jest to, że wybór każdej ze zmiennych i liczby klas
opiera się na wnioskowaniu statystycznym (liczba klas w metodzie HINoV ustalana
jest w sposób arbitralny). Ograniczeniem zaprezentowanej metody jest niemożność
dokonywania selekcji dla zmiennych niemetrycznych (nominalnych i porządkowych).
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VARIABLE SELECTION FOR MODEL-BASED CLUSTERING
Summary
We propose a variable selection for model-based clustering using greedy search algorithm. At
each stage it searches for the variable to add that most improves the clustering as measured by BIC.
As a result the best combination of number of groups and clustering model is chosen (two nested
subsets of variables are recast as a model comparison problem). We compare variable selection using
greedy search algorithm with a HINoV method of variable selection.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
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PROBLEM WYBORU LICZBY KLAS
W ANALIZIE KLAS UKRYTYCH
1. Wstęp
Analiza klas ukrytych jest jedną z wielowymiarowych technik analizy tablic
kontyngencji umożliwiającą zidentyfikowanie wzajemnie rozłącznych klas. Metoda została wprowadzona przez Lazarsfelda [1968] i pozwala na analizę danych
mierzonych na słabych skalach pomiaru.
W przypadku tej metody pojawia się problem wyboru liczby klas. Jest wiele
kryteriów pozwalających na określenie, który z modeli jest lepiej dopasowany do
danych, mianowicie można kierować się takimi miarami, jak np.: AIC, BIC, NEC.
W artykule zostaną przedstawione badania symulacyjne określające poprawność wyboru liczby klas ze względu na założoną liczebność próby, wielkość klas,
liczbę zmiennych. Dane zostały wygenerowane za pomocą funkcji polca.simdata znajdującej się w pakiecie poLCA w programie R.

2. Analiza klas ukrytych
Załóżmy, że mamy daną tablicę kontyngencji z pięcioma zmiennymi obserwowalnymi: A ( i = 1, 2,..., I ), B ( j = 1, 2,..., J ), C ( k = 1, 2,..., K ), D ( l = 1, 2,..., L ),
E ( m = 1, 2,..., M ). Zmienna ukryta X przyjmuje wartości s = 1, 2, ..., S , gdzie S
oznacza liczbę klas. Model z jedną zmienną ukrytą X można przedstawić za pomocą poniższego równania:
S

π ijklm = ∑ π ijklms ,

(1)

s =1

gdzie π ijklms oznacza prawdopodobieństwo warunkowe tego, że i-ta, j-ta, k-ta, l-ta,
m-ta kategoria zmiennej A, B , C, D oraz E znajdzie się w opisie klasy ukrytej s.
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Wykorzystanie wzoru (1) wymaga spełnienia założenia o lokalnej niezależności zmiennych:
E\ X
,
π ijklms = π sX π isA\ X π Bjs\ X π ksC \ X π lsD \ X π ms

(2)

gdzie π sX oznacza prawdopodobieństwo przynależności danych obserwacji do
klasy s zmiennej ukrytej X, zaś π isA \ X − prawdopodobieństwo warunkowe tego, że
i-ta kategoria zmiennej A znajdzie się w opisie klasy ukrytej s.
Prawdopodobieństwa po prawej stronie równania (2) wymagają spełnienia założenia:
S

I

J

K

L

M

s =1

i =1

j =1

k =1

l =1

m =1

∑ π sX =∑ π isA\ X =∑ π Bjs\ X =∑ π ksC \ X =∑ π ksD \ X =∑ π ksE \ X =1 .

(3)

Jeżeli założymy, że zmienne reprezentują pytania zawarte w kwestionariuszu, a
kategorie zmiennych − możliwe odpowiedzi, to w wyniku przeprowadzonej analizy klas ukrytej otrzymujemy tablicę, która przedstawia rozkład procentowy liczebności zawartych w początkowej tablicy kontyngencji z podziałem na klasy.

3. Kryteria wyboru liczby klas
W celu wyznaczenia optymalnej liczby klas można się kierować różnymi kryteriami. W badaniu wykorzystano trzy grypy kryteriów: kryteria opierające się na mierze
informacji Kullbacka-Leiblera [Kullback, Leibler 1951], kryteria opierające się na
podejściu bayesowskim oraz kryteria klasyfikacyjne. W niniejszym artykule przedstawiono kilka najbardziej popularnych kryteriów stosowanych w analizie klas ukrytych.
Najczęściej wykorzystywanym kryterium informacyjnym jest kryterium AIC
[Akaike 1974], które można zapisać za pomocą formuły:
AIC = −2log L + 2k ,

(4)

gdzie L oznacza funkcję wiarygodności, a k − liczbę estymowanych parametrów.
Liczbę parametrów k wyznacza się zgodnie z następującą formułą:
J

k = S ∑ ( K j − 1) + ( S − 1) .

(5)

j =1

gdzie K j oznacza liczbę kategorii zmiennych , J – zmienne obserwowalne ( j = 1,..., J ).
Jednym z największych zarzutów przypisywanych kryterium AIC jest tendencja do wyboru modeli nazbyt rozbudowanych.
Bozdogan [1994] zaproponował modyfikację kryterium AIC znaną jako AIC3 :

AIC3 = −2log L + 3k .

(6)
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Bozdogan [1992] zaproponował pewną modyfikację kryterium informacyjnego
AIC (CAIC − constant AIC), które jest definiowane za pomocą formuły:
CAIC = −2log L + k[(log N ) + 1] .

(7)

Kryterium informacyjne BIC (Bayesian Information Criteria) jest często stosowane w analizie klas ukrytych. W odróżnieniu od kryterium AIC kryterium zaproponowane przez Schwarza [1978] uwzględnia wielkość próby N:
BIC = −2log L + k log N .

(8)

Scolve [1987] skorygował próbę w kryterium informacyjnym BIC, przyjmując
za liczbę obserwacji N = ( N + 2) / 24 . W dalszej części to kryterium będzie oznaczane jako ABIC.
Kolejnymi kryteriami, które można wykorzystać do oceny dopasowania modelu, są kryteria klasyfikacyjne. W celu wyboru odpowiedniej liczby klas Celeux i
Soromenho [1996] zaproponowali znormalizowane kryterium entropii (NEC):

NEC =

E ( s)
,
log Ls − log L1

(9)

gdzie L1 oznacza funkcję wiarygodności modelu z jedną klasą, a Ls – funkcję wiarygodności weryfikowanego modelu o liczbie klas równej s, E(s) jest miarą entropii dla s klasy wskazującą stopień separacji między klasami i definiowaną jako:
n

S

E ( s ) = −∑∑ π is log π is ,

(10)

i =1 s =1

gdzie π is oznacza prawdopodobieństwo a posteriori tego, że i-ta obserwacja należy do klasy s.
Prawdopodobieństwo a posteriori wyznaczane jest zgodnie z regułą Bayesa:

π is =

π ijklms
S

∑ π ijklmv

,

(11)

v =1

gdzie: π ijklms − prawdopodobieństwo tego, że respondent wybierze i-ty, j-ty, k-ty,
l-ty, m-ty wariant odpowiednio zmiennej A, B, C, D oraz E pod warunkiem znalezienia się w klasie s,

S

∑π
v =1

ijklmv

jest sumą prawdopodobieństw warunkowych tego, że

respondent wybiera i-ty, j-ty, k-ty, l-ty, m-ty wariant odpowiednio zmiennej A, B,
C, D oraz E dla S klas ukrytych.
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Dzięki prawdopodobieństwu a posteriori można odpowiedzieć na pytanie, jakie są szanse respondenta znalezienia się w klasie ukrytej s, gdy zaobserwowano
rozkład udzielonych przez niego odpowiedzi.
Kryterium NEC nie daje jednoznacznego rozstrzygnięcia, gdy należy się zdecydować na wybór modelu z jedną klasą bądź na model z dwoma klasami.
Biernacki, Celoux, Govaert [2000] zaproponowali kryterium, które jest połączeniem kryterium bayesowskiego BIC oraz klasyfikacyjnego:
ICL BIC = −2log L + 2 E ( s ) + k log N .

(12)

Za pomocą tych kryteriów wybierany jest ten model, dla którego dane kryterium przyjmuje wartość najmniejszą.

4. Eksperyment
Do estymacji parametrów modelu klas ukrytych wykorzystano pakiet poLCA
[Linzer, Lewis 2006] pracujący w programie R. Parametry modelu zostały oszacowane metodą największej wiarygodności z wykorzystaniem algorytmu maksymalizacji funkcji wiarygodności EM.
Celem przeprowadzonego badania symulacyjnego było wyodrębnienie tych
kryteriów, które najczęściej wskazywały poprawny wybór odpowiedniego modelu.
Jeśli kryterium przyjmowało wartość najmniejszą, to tym samym wskazywało odpowiedni model, co jest jednoznaczne z poprawnym wyborem modelu.
Charakterystyka badania:
1) dla każdego modelu dane zostały wygenerowane za pomocą funkcji poLCA.simdata z pakietu poLCA,
2) dane: zmienne dychotomiczne, nominalne wielostanowe o takiej samej liczbie kategorii, nominalne wielostanowe o różnej liczbie kategorii,
3) liczba klas zmiennej ukrytej: 2 i 3,
4) liczba zmiennych: 5 i 8,
5) liczba obserwacji: 300, 600,1200 i 2400,
6) proporcje klas:
• dwie klasy: 20% i 80%; 30% i 70%; 40% i 60%; 50% i 50%,
• trzy klasy: 60%,30% i 10%; 40%,40% i 20%; 70%,20% i 10%,
7) maksymalna liczba iteracji: 3000.
W wyniku przeprowadzonego eksperymentu wygenerowano w sumie 16 800 modeli.
Dla każdego modelu oszacowano parametry modelu właściwego oraz modelu z
jedną klasą mniej i jedną klasą więcej od modelu właściwego.
Tabela 1 przedstawia ogólne wyniki przeprowadzonego badania symulacyjnego ze względu na przyjęty rodzaj zmiennej z uwzględnieniem czynników, tj. liczby
klas zmiennej ukrytej, liczby zmiennych obserwowalnych, liczby obserwacji oraz
proporcji klas. Okazuje się, że dla zmiennych o charakterze dychotomicznym naj-

Problem wyboru liczby klas w analizie klas ukrytych

295

lepszym kryterium informacyjnym najczęściej wskazującym właściwy model było
kryterium AIC, dla zmiennych nominalnych wielostanowych o tej samej liczbie
kategorii (tj. 5) – kryterium BIC, natomiast dla zmiennych nominalnych wielostanowych o różnej liczbie kategorii – kryterium ABIC wskazujące poprawność wyboru właściwego modelu w 90,5%.
Tabela 1. Średni procent wskazań właściwego modelu z podziałem na rodzaj zmiennej
Zmienne
Dychotomiczne
Nominalne
wielostanowe o takiej
samej liczbie kategorii
Nominalne
wielostanowe o różnej
liczbie kategorii

AIC
72,09

AIC3
67,89

BIC
67,34

CAIC
61,61

ABIC
66,68

NEC
50,34

ICL BIC
54,70

60,30

62,59

64,79

52,68

61,45

46,48

58,02

79,45

88,41

89,91

84,14

90,54

55,73

57,54

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2. Procent wskazań właściwego modelu z podziałem na rodzaj zmiennych oraz czynniki
uwzględnione w badaniu
Liczba klas
2
3
2
3
2
3
Liczebność próby
300
600
1200
2400
300
600
1200
2400
300
600
1200
2400

BIC
CAIC
ABIC
NEC
AIC
AIC3
Dychotomiczne
90,13
97,34
97,66
97,13
74,09
97,69
28,63
26,92
14,25
25,33
18,67
48,13
Nominalne wielostanowe o takiej samej liczbie kategorii
70,53
92,94
96,34
86,25
93,34
71,66
22,13
22,71
7,92
18,92
12,92
46,67
Nominalne wielostanowe o różnej liczbie kategorii
82,47
99,38
98,28 100,0
97,69
94,63
75,42
73,79
78,75
63,00
3,88
81,00
Dychotomiczne
54,79
58,36
52,64
59,93
43,07
60,71
62,07
59,57
57,64
63,14
47,14
67,79
71,29
70,14
63,36
67,57
54,07
76,31
83,43
81,29
72,79
76,07
57,07
83,50
Nominalne wielostanowe o takiej samej liczbie kategorii
54,07
42,79
53,57
31,14
52,21
25,14
58,21
58,14
51,71
58,71
45,00
59,71
59,14
67,07
58,93
62,93
57,79
68,29
68,29
79,14
68,93
71,93
58,00
82,29
Nominalne wielostanowe o różnej liczbie kategorii
73,36
70,57
75,00
65,14
54,29
77,00
78,50
85,93
87,07
76,86
55,43
87,43
83,00
94,86
56,43
97,79
97,79
97,79
82,93
99,36
99,79
99,71
56,79
99,93

ICL BIC
88,28
9,92
99,38
2,88
99,38
1,75
55,07
52,57
54,43
56,71
59,29
58,21
57,43
57,14
57,93
57,36
57,71
57,14

Iwona Kasprzyk

296
Tabela 2, cd.
Liczba zmiennych
5
8

Dychotomiczne
67,93
66,57
60,75
66,71
50,21
72,42
67,86
68,11
62,46
66,64
50,46
71,75
Nominalne wielostanowe o takiej samej liczbie kategorii
5
59,86
62,86
52,75
61,36
45,86
65,96
8
60,75
62,32
52,61
61,54
47,11
63,61
Nominalne wielostanowe o różnej liczbie kategorii
5
79,57
88,79
90,18
84,43
55,61
90,61
8
79,32
88,04
89,64
83,86
55,86
90,46
Liczebność klas – 2 klasy Dychotomiczne
0,2
0,8
90,25
94,50
96,13
92,63
79,38
96,88
0,3
0,7
89,88
97,50
97,63
97,75
72,88
98,00
0,4
0,6
89,75
98,88
98,38
98,00
72,00
99,13
0,5
0,5
90,63
98,50
98,13
98,13
72,13
99,13
Nominalne wielostanowe o takiej samej liczbie kategorii
0,2
0,8
68,25
82,00
90,63
70,25
92,25
76,13
0,3
0,7
74,38
93,75
97,13
87,38
88,25
73,25
0,4
0,6
69,50
97,88
98,63
93,13
97,25
70,38
0,5
0,5
70,00
98,13
99,0
94,25
95,63
66,88
Nominalne wielostanowe o różnej liczbie kategorii
0,2
0,8
80,38
99,00
98,13
96,38
95,13
100,0
0,3
0,7
83,00
99,75
98,50
93,75
100,0
100,0
0,4
0,6
83,50
99,38
98,50
97,63
95,63
100,0
0,5
0,5
83,00
99,38
98,00
96,75
94,00
100,0
Liczebność klas – 3 klasy Dychotomiczne
0,6
0,3
0,1
22,63
20,50
7,50
17,33
3,63
46,38
0,7
0,2
0,1
18,75
16,88
5,75
13,88
3,38
40,00
0,4
0,4
0,2
44,50
43,38
29,50
45,00
4,63
57,90
Nominalne wielostanowe o takiej samej liczbie kategorii
0,6
0,3
0,1
10,75
12,38
0,25
6,25
18,18
44,25
0,7
0,2
0,1
11,63
12,25
0,88
6,00
16,88
41,88
0,4
0,4
0,2
44,00
43,50
22,63
44,50
20,25
53,88
Nominalne wielostanowe o różnej liczbie kategorii
0,6
0,3
0,1
71,50
67,13
72,00
53,38
3,63
75,00
0,7
0,2
0,1
72,88
65,88
72,88
54,13
3,38
73,75
0,4
0,4
0,2
81,88
88,38
91,38
81,50
4,63
94,25

54,36
55,04
57,71
58,32
57,50
57,57
91,88
85,88
87,75
87,63
99,38
98,25
100,0
99,88
99,75
97,88
100,0
98,88
1,63
1,38
2,25
10,00
9,25
10,50
1,63
1,38
2,25

Źródło: opracowanie własne.

Pośrednim celem badania było procentowe wskazanie właściwego modelu w podziale na kryteria, rodzaj zmiennej oraz czynniki uwzględnione w badaniu (tab. 3).
Okazuje się, że wraz ze wzrostem liczby klas redukuje się poprawność wyboru
właściwego modelu wskazywanego przez kryteria. Wzrost liczebności próby prowadzi do poprawy wyboru właściwego modelu. Przy liczebności próby 1200, w
przypadku zmiennych nominalnych wielostanowych o różnej liczbie kategorii,
kryteria AIC3, BIC i ABIC wskazują najczęściej właściwy model (97,79%).
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Zwiększenie liczby zmiennych nie ma istotnego wpływu na poprawność wskazań właściwego modelu przez analizowane kryteria.
Analizując poprawność wyboru dwóch klas, można stwierdzić, że im mniejsza
różnica liczebności klas, tym wyższa poprawność wskazań prawdziwego modelu
przez kryteria wyboru liczby klas. W przypadku zmiennych nominalnych wielostanowych o różnej liczbie kategorii można sądzić, iż różnica wynikająca z liczebności klas nie ma wpływu na poprawność wskazań przez kryteria. W tym przypadku
kryterium CAIC w 100% poprawnie wskazało właściwy model.
Biorąc pod uwagę poprawność wyboru trzech klas, można zauważyć, że analizowane kryteria najczęściej wskazywały właściwy model, gdy dwie klasy były równoliczne.

5. Podsumowanie
Na podstawie wyników uzyskanych z opisanego eksperymentu można stwierdzić, iż kryteria wzięte pod uwagę w niniejszym artykule wskazują wyższą poprawność wyboru właściwego modelu w przypadku analizy zmiennych wielostanowych o różnej licznie kategorii niż w przypadku zmiennych dychotomicznych
oraz nominalnych wielostanowych o tej samej liczbie kategorii.
Liczba zawartych pytań w kwestionariuszu nie ma praktycznie żadnego wpływu na wybór właściwego modelu przez analizowane kryteria wyboru liczby klas.
Z badań symulacyjnych wynika, iż najlepiej budować kwestionariusz o różnej
liczbie kategorii, gdyż zwiększa się wówczas odsetek wskazań właściwego modelu
przez kryteria informacyjne. W przypadku tego typu zmiennych najlepszym kryterium oceny dopasowania modelu do danych okazało się kryterium ABIC.
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THE PROBLEM OF CHOOSING THE NUMBER OF CLASSES
Summary
The latent class analysis is one of multivariate techniques of the contingency table which is based
on discrete data. This method was introduced by Lazarsfeld [1968].
The main aim of this article is to show simulation research results. The results describe choosing
the correct number of classes with respect to number of sample size, number of latent classes and
number of variables. In this article, various criteria of choosing the correct model were used.
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KONSTRUKCJA MACIERZY BURTA
DLA OBIEKTÓW SYMBOLICZNYCH

1. Wstęp
Jednym z najważniejszych narzędzi wielowymiarowej analizy korespondencji
jest macierz Burta. Sposób jej konstruowania dla danych mierzonych na skali nominalnej jest dobrze znany i opisany w literaturze przedmiotu. W przypadku danych symbolicznych w postaci listy wartości, w postaci listy wartości z wagami i
interwałowych konstruowanie macierzy Burta polegało na zamianie zmiennych
symbolicznych na zmienne nominalne. Podejście to jest związane z pewną utratą
informacji, a niekiedy jest niemożliwe do realizacji (np.wymaga, aby wszystkie
przedziały określone w zmiennej interwałowej były rozłączne).
W artykule zostanie zaproponowany sposób konstrukcji macierzy Burta wykorzystujący koncepcję kodowania rozmytego. W pierwszej części tekstu opisane zostaną
pojęcia obiektu i zmiennej symbolicznej, w drugiej zaś przedstawiona będzie odległość
Ichino-Yaguchiego dla zmiennych symbolicznych oraz zaproponowany lemat dotyczący tej odległości. W części trzeciej przedstawiona zostanie propozycja kodowania
zmiennych symbolicznych w postaci listy wartości, w postaci listy wartości z wagami i
interwałowych. Część czwarta zawiera przykład wykorzystania zaproponowanej techniki do przeprowadzenia wielowymiarowej analizy korespondencji.

2. Obiekty i zmienne symboliczne
Koncepcja obiektu symbolicznego zakłada, że do pełnej reprezentacji danych
nie wystarczą tylko wartości liczbowe. Dlatego obiekt symboliczny może, oprócz
pojedynczych wartości liczbowych, zawierać:
– łańcuchy tekstowe,
– zmienne symboliczne interwałowe (np. dochód – <2000,3000>),
– zmienne w postaci listy wartości (np. zalety {skromny, niepalący, pracowity}),
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–

zmienne w postaci listy wartości z wagami (wady {20% niegospodarna, 30%
hałaśliwa, 50% zrzęda}).
Niezależnie od typu zmienne symboliczne mogą też mieć zdefiniowaną strukturę wewnętrzną lub określone wzajemne powiązania w postaci:
– zmiennych reprezentujących strukturę hierarchiczną,
– zmiennych zależnych hierarchicznie,
– zmiennych logicznie zależnych.
Zastosowanie obiektów symbolicznych w wielowymiarowej analizie statystycznej można podzielić na dwie grupy:
1. Adaptacja „klasycznych” metod, tak aby obiekty symboliczne mogły służyć
jako dane wejściowe do algorytmów wielowymiarowej analizy statystycznej. Dotyczy to zwłaszcza obiektów zawierających zmienne symboliczne interwałowe i
zmienne w postaci listy wartości.
2. Tworzenie nowych metod analizy danych przeznaczonych tylko dla obiektów symbolicznych (klasyfikacja metodą piramid, wizualizacja metodą zoom star
[Analysis… 2000]).
Metody analizy korespondencji nie były do tej pory adaptowane dla danych
symbolicznych, celem niniejszego artykułu było więc wypełnienie luki występującej w literaturze przedmiotu.

3. Miara odległości Ichino-Yaguchiego
dla zmiennych symbolicznych
Struktura danych reprezentowanych w obiektach symbolicznych implikuje fakt, iż
do pomiaru ich podobieństwa nie można stosować klasycznych miar, takich jak odległość miejska, euklidesowa, Canberra czy Clarka. Zamiast tego stosowane są inne miary, Bock i Diday [Analysis… 2000] wśród najważniejszych z nich wymieniają:
• Gowda i Krishna − miarę wzajemnego sąsiedztwa (mutual neighborhood);
• Hausdorffa − miarę odległości między zbiorami;
• Ichino i Yaguchiego − miarę opartą na pojęciach kartezjańskiego połączenia
(Cartesian join) i kartezjańskiego przekroju (Cartesian meet) będących rozszerzeniami operatorów ∪ i ∩ na wszystkie typy danych reprezentowanych w
obiektach symbolicznych;
• De Carvalho – rozszerzenie miar Ichino i Yaguchiego opierające się na pojęciach
funkcji porównującej (CF – comparison function) i funkcji agregującej (AF – aggregation function) oraz na pojęciu potencjału opisowego obiektu symbolicznego.
Aby móc zdefiniować miarę Ichino-Yaguchiego, należy wprowadzić pojęcia
operatora połączenia (Cartesian join) i operatora przekroju (Cartesian meet).
Operator połączenia jest oznaczany symbolem ⊕, a jego definicja jest zależna
od typu danych, których dotyczy.
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1. Dane numeryczne. Dla danych numerycznych (liczbowych) operator połączenia jest zdefiniowany zgodnie ze wzorem (1):

⎧ ( A, B ) ⇔ A < B
,
A⊕ B = ⎨
⎩( B, A) ⇔ A ≥ B

(1)

gdzie: A, B – zmienne numeryczne, ( A, B ) – przedział liczbowy.
2. Przedziały liczbowe. Dla danych w postaci przedziału liczbowego operator
połączenia jest zdefiniowany zgodnie ze wzorem (2):
(a1 , a2 ) ⊕ (b1 , b2 ) = ( min( a1 , b1 ), max(a2 , b2 ) ) ,

(2)

gdzie: (a1 , a2 ),(b1 , b2 ) − przedziały liczbowe.
3. Inne typy danych. Dla pozostałych typów danych operator połączenia jest
zdefiniowany zgodnie ze wzorem (3):

A⊕ B = A∪ B ,

(3)

gdzie: A, B − zmienne w postaci zbioru wartości numerycznych lub nienumerycznych.
Operator przekroju jest oznaczony symbolem ⊗. Niezależnie od typu danych, których dotyczy operator przekroju (Cartesian meet), jest on zawsze zdefiniowany zgodnie ze wzorem (4):

A⊗ B = A∩ B,

(4)

gdzie: A, B − zmienne dowolnego typu.
Miara niepodobieństwa zmiennych. Operatory ⊕, ⊗ służą do zdefiniowana
miary niepodobieństwa (dissimilarity measure) dla zmiennych dowolnego typu.
Miara Ichino-Yaguchiego jest zdefiniowana zgodnie ze wzorem (5):

φ ( A, B ) = A ⊕ B − A ⊗ B + γ ( 2 ⋅ A ⊕ B − A − B ) ,

(5)

gdzie: φ ( A, B ) − miara niepodobieństwa zmiennych symbolicznych, A, B − zmienne
dowolnego typu, ⊕ − operator połączenia, ⊗ − operator przekroju,
− symbol
oznaczający dla danych w postaci przedziału liczbowego jego długość, a dla pozostałych danych − liczbę elementów zbioru, γ − parametr z przedziału <0, ½ >.
Lemat I. Niech:
A1 = a1 , a1 − przedział liczbowy, B1 = b1 , b1 , B2 = b2 , b2 − przedziały liczbowe
takie, że b1 ≤ a1 ≤ b1 , b2 ≤ a1 ≤ b2 , b1 = b2 (czyli przedziały B1 , B2 są przedziałami
sąsiadującymi, a A1 ma niepustą część wspólną z każdym z nich, a równocześnie
jest podzbiorem ich sumy − sytuację tę graficznie przedstawia rys. 1).
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Rys. 1. Przedziały B1 = b1 , b1 , B2 = b2 , b2 i przedział A1 = a1 , a1 takie,

że b1 ≤ a1 ≤ b1 , b2 ≤ a1 ≤ b2 , b1 = b2 − ilustracja graficzna
Źródło: opracowanie własne.

Teza. Dla tak zdefiniowanych przedziałów A1 , B1 , B2 , dla γ =

1
zachodzi:
2

ϕ ( A1 , B1 ) + ϕ ( A1 , B2 ) = ϕ ( B1 , B2 ) ,

(6)

gdzie : ϕ ( Z1 , Z z ) − odległość Ichino-Yaguchiego dla zmiennych symbolicznych.
Dowód:
ϕ ( A1 , B1 ) + ϕ ( A1 , B2 ) = ϕ ( B1 , B2 )

) 12 ( 2 ( a − b ) − ( a − a ) − ( b − b ) ) + b − a − ( a − b ) +
1
1
+ ( 2 (b − a ) − ( a − a ) − (b − b )) = b − b + ( 2 (b − b ) − (b − b ) − (b
2
2
(

a1 − b1 − b1 − a1 +
2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

2

− b2

))

1 1 1 1
1 1 1
1
a1 −b1 −b1 + a1 + a1 −b1 − a1 + a1 − b1 + b1 +b2 −a1 −a1 +b2 +b2 −a1 − a1 + a1 − b2 + b2 =
2 2 2 2
2 2 2
2
3
3
1
1
b2 − a1 + b2 − a1
2
2
2
2
3
3
1
1
3
3
1
1
b2 − a1 + b2 − a1 = b2 − a1 + b2 − a1
2
2
2
2
2
2
2
2
Analogicznie można udowodnić, że w przypadku k sąsiadujących ze sobą przedziałów B1 , B2 ,..., Bk takich, że każdy ma niepustą część wspólną z przedziałem
A1 , a równocześnie A1 jest zawarty w ich sumie, zachodzi (7):

ϕ ( A1 , B1 ) + ϕ ( A1 , B2 ) + … + ϕ ( A1 , Bk ) = ϕ ( B1 , B2 ) + ϕ ( B1 , B3 ) + … + ϕ ( B1 , Bk ) . (7)
Zależności 6 i 7 posłużą do sformułowania zasad kodowania przedziałów liczbowych w macierzy kodów.
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4. Propozycja kodowania zmiennych symbolicznych
i konstrukcji macierzy Burta
Greenacre [1984] zamiast kodowania w konwencji 0 lub 1 zaproponował w
przypadku braku informacji o dokładnej przynależności do danej kategorii ustalenie prawdopodobieństwa przynależności do kategorii rozważanej cechy lub wartość jakiejś innej miary określającej rozmytą regułę przynależności do danej grupy,
tak aby każdej kategorii przyporządkować ułamek, przy czym suma dla każdej
zmiennej i każdej obserwacji ma dawać 1.
Zmienne w postaci listy wartości. W odpowiednie pola macierzy kodów wpisujemy |A|-1 . Tabele 1 i 2 przedstawiają wartości przykładowych zmiennych w
postaci listy wartości oraz fragment macierzy znaczników dla tych zmiennych.
Tabela 1. Przykładowe zmienne w postaci listy wartości
Obiekt
1

Zmienna A

Zmienna B
{czerwony, żółty, biały}

{A,C}

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2. Fragment macierzy znaczników dla danych z tab. 1
Zmienna A
Zmienna B
Obiekt
A
B
C
czerwony
żółty
biały
1
0,5
0
0,5
0,33
0,33
0,33

zielony
0

Źródło: opracowanie własne.

Zmienne w postaci listy wartości z wagami. W odpowiednie pola macierzy
kodów wpisujemy wagi.
Tabela 3. Przykładowe zmienne w postaci listy wartości z wagami
Obiekt
1

Zmienna A
{20% TAK, 80% NIE}

Zmienna B
{25% X, 35%Y, 40%Z}

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4. Fragment macierzy znaczników dla danych z tab. 3
Obiekt
1

TAK
0,2

Zmienna A
NIE
NIE WIEM
0,8
0

X
0,25

Zmienna B
Y
0,35

Z
0,40

Źródło: opracowanie własne.

Zmienne interwałowe. Ustalamy przedziały bazowe B1, B2,…, Bk (np. dzieląc równomiernie dziedzinę zmiennej na przedziały równej długości). W odpowiednie pola macierzy kodów wpisujemy: 0 − jeśli przedział A nie ma części wspólnej z Bi, 1 − jeśli przedział
A jest równy Bi. W pozostałych wypadkach wyznaczamy zbiór Bm,…,Bn przedziałów bazowych posiadających część wspólną z A i w i-te pole macierzy kodów wpisujemy:
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⎛
⎞
⎜
φ ( A, Bi ) ⎟
⎜ 1 − n −1
⎟ ( m − n )−1 .
⎜
φ ( Bi , Bn ) ⎟⎟
∑
⎜
⎝ i = m +1
⎠
Tabela 5. Przykładowe wartości zmiennej interwałowej
Obiekt
1
2

Zmienna A
<0,2>
<1,3>

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 6. Fragment macierzy znaczników dla danych z tab. 5
Obiekt

Zmienna A
<2,5>
0
0,4

<0,2>
1
0,6

1
2

<5,7>
0
0

Źródło: opracowanie własne.

Należy zaznaczyć, że na mocy lematu 1 suma kodów dla pojedynczej zmiennej
pojedynczego obiektu będzie zawsze dawać 1.
Po utworzeniu macierzy kodów macierz Burta jest tworzona zgodnie ze wzorem (8):
B = ZT × Z .

(8)

5. Przykład wielowymiarowej analizy korespondencji
dla danych symbolicznych
Jako dane wejściowe do wielowymiarowej analizy korespondencji posłużyły
dane symboliczne dotyczące samochodów osobowych. Zmienna Spalanie jest
zmienną interwałową, zmienna Wyposażenie − zmienną w postaci listy wartości,
zmienna Wiek − zmienną interwałową, zmienna Zalety − zmienną w postaci listy
wartości. Tabela 7 przedstawia macierz Burta dla tych danych.
Tabela 7. Macierz Burta dla danych symbolicznych
Spalanie
A
B
1,34
0,1771
0,1771 3,66
1,1925 0,0575
0,1925 0,5575
...
...

A
1,1925
0,0575
1,25
0,0625
...

Wyposażenie
B
C
0,1925 0,1925
0,5575 0,5575
0,0625 0,0625
1,75
0,3125
...
...

Źródło: opracowanie własne.

D
0,1925
0,0575
0,0625
0,0625
...

Wiek
A
B
0,693 1,077
0,207 1,023
0,225 1,025
0,225 0,525
...
...

A
0,8925
0,3575
0,7625
0,2125
...

Zalety
B
C
0,2925 0,2925
0,3575 0,4575
0,1625 0,1625
0,2125 0,2625
...
...

D
0,2925
0,0575
0,1625
0,0625
...
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Rys. 2. Efekty wielowymiarowej analizy korespondencji dla danych z tab. 7
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2 Przedstawia efekty analizy korespondencji dla tych danych.

6. Uwagi końcowe
W artykule zaproponowano sposób konstrukcji macierzy Burta dla danych
symbolicznych. Może ona posłużyć do przeprowadzenia wielowymiarowej analizy
korespondencji dla danych tego typu.
Zaproponowana metoda może znaleźć zastosowanie m.in. do (por. [Statystyczna… 2009]):
• segmentacji rynku,
• określenia pozycji produktu na rynku,
• monitorowania skuteczności kampanii reklamowej,
• rozpoznawania luk na rynku.
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THE CONSTRUCTION OF BURT TABLE FOR SYMBOLIC OBJECTS
Summary
Burt table is one of the most important tools of multidimensional correspondence analysis. The
algorithm of creation for categorical data is well-known and described in literature of subject.
In this paper, an extension of methods of correspondence analysis onto data represented in form
of symbolic objects is proposed. Basing on fuzzy coding introduced by Greenacre (1984), the method
of creation code matrix and Burt table is proposed for symbolic data in form of intervals, list of categories, and list of categories with weights.
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METODA PIRAMID W KLASYFIKACJI
OBIEKTÓW SYMBOLICZNYCH
1. Wstęp
W praktycznych zastosowaniach metod klasyfikacji szczególne znaczenie mają
hierarchiczne metody aglomeracyjne, w których początkowo każdy obiekt traktowany jest jako klasa jednoelementowa. Następnie klasy te łączy się aż do chwili,
gdy wszystkie obiekty znajdą się w jednym zbiorze. Hierarchiczne metody aglomeracyjne generują zbiór klas rozłącznych, a ich graficzną prezentacją jest dendrogram. Zdarza się jednak, że istnieje konieczność przydzielenia tego samego obiektu
do więcej niż jednej klasy (np. klasyfikacja słów ze względu na ich znaczenie, klasyfikacja kart bankowych ze względu na ich funkcjonalność).
W taksonomii symbolicznej istnieje grupa metod tworzących skupienia nierozłączne. Wśród tych najczęściej stosuje się metodę piramid. Nazwa metody pochodzi od jej graficznej prezentacji, czyli tzw. piramidy.
Celem artykułu jest przedstawienie własności metody piramid oraz porównanie
ich z własnościami hierarchicznych metod aglomeracyjnych. W pracy przedstawiony również zostanie przykład zastosowania algorytmu metody do klasyfikacji
obiektów symbolicznych z rzeczywistego zbioru danych.

2. Charakterystyka metody piramid
Metoda piramid jest rozszerzeniem hierarchicznych metod aglomeracyjnych
[Brito, Diday 1990]. Proces grupowania odbywa się bezpośrednio dla zbioru obiektów symbolicznych. Początkowo każdy obiekt stanowi klasę jednoelementową, a
piramidę buduje się przez stopniowe łączenie obiektów w klasy posiadające
wspólne elementy. Metoda piramid odwołuje się do macierzy niepodobieństw Robinsona i teorii krat [Brito, Diday 1990].
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Tabela 1. Porównanie własności metody piramid z własnościami hierarchicznych metod aglomeracyjnych
Metoda piramid

Metody aglomeracyjne

Tworzy nierozłączne skupienia

Tworzą rozłączne skupienia

Kryterium łączenia klas (kryteria
„symboliczne”):
d → min (zob. formuła 4)
minimalny stopień ogólności lub minimalny
wzrost stopnia ogólności

Metody grupowania zależą od sposobu
określenia odległości między klasami, np.:
najmniejsza odległość spośród wszystkich
odległości między obiektami należącymi do
łączonych klas (metoda najbliższego sąsiedztwa)
największa odległość spośród wszystkich
odległości między obiektami należącymi do
łączonych klas (metoda najdalszego sąsiedztwa)

Każde skupienie ma najwyżej dwóch
poprzedników

Każde skupienie ma najwyżej jednego
poprzednika

Klasa B ∈ P nazywana jest poprzednikiem klasy A ∈ P , jeżeli A ⊂ B , oraz nie istnieje taka klasa
C ∈ P , że A ⊂ C ⊂ B
Połączone mogą być takie dwie klasy, które nie
były wcześniej dwukrotnie łączone

Połączone mogą być takie dwie klasy, które nie
były wcześniej łączone

Zawsze pozwala odkryć pojęcia (charakterystyki Nie zawsze pozwalają w łatwy sposób odkryć
klas), ponieważ proces grupowania odbywa się pojęcia, ponieważ proces grupowania odbywa się
na podstawie zbioru obiektów
na podstawie macierzy odległości
Graficzną prezentacją jest piramida
Piramida to skończona rodzina
P = { A, B,...} niepustych podzbiorów

Graficzną prezentacją jest dendrogram
Dendrogram to skończona rodzina
P = { A, B,...} niepustych podzbiorów

A, B,... ⊆ E = {s1 ,..., sn } , takich że:

A, B,... ⊆ E = {s1 ,..., sn } , takich że:

E∈P ,
∀ {si } ∈ P, i = 1,..., n ,

E∈P ,
∀ {si } ∈ P, i = 1,..., n ,

si

∀ A∩ B =φ

∨ A ∩ B∈ P ,

A, B∈P

si

∀ A∩ B =φ

∨ A⊆ B ∨ B⊆ A.

A, B∈P

w zbiorze E istnieje porządek liniowy ≤ taki,
że A ∈ P jest przedziałem ze względu na ≤ :
A = [α , β ] = {si | si ∈ E, α ≤ si ≤ β} .
Źródło: opracowanie własne.

W metodzie piramid definiuje się pojęcia: zupełnego obiektu symbolicznego,
zakresu obiektu symbolicznego oraz stopnia ogólności obiektu symbolicznego
[Diday, Bertrand 1986].
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Definicja 1. Zakres obiektu symbolicznego s = [ y1 ∈V1 ] ∧ [ y2 ∈V2 ] ∧ ... ∧ ⎡⎣ y p ∈Vp ⎤⎦
to zbiór wszystkich obiektów reprezentowanych
( s E = {ω ∈ E : y j (ω ) ∈V j , j = 1,... p} , E = {s1 ,..., s n } ).

przez

dany

obiekt

Definicja 2. Obiekt symboliczny s nazywany jest zupełnym, jeżeli jego opis
(charakterystyka) jest taki sam jak jego zakres.
Przykład. Rozważmy zbiór obiektów symbolicznych E = {s1 , s2 , s3 } scharakteryzowanych przez zmienne płeć, wiek oraz waga:

s1 = K ∧ [20,30] ∧ [45,55] , s2 = M ∧ [30,45] ∧ [60,80], s3 = K ∧ [30,40] ∧ [50,60] ,
oraz obiekt symboliczny s = K ∧ [20,40] ∧ [40,60].
Wówczas s E = {s1 , s3 } , a obiekt s jest zupełny.

Definicja 3. Stopień ogólności obiektu symbolicznego s to funkcja:

G : E → [0,1] ,
określona:
a) dla obiektów opisanych przez zmienne w postaci listy kategorii lub przedziałów w następujący sposób [Brito, Diday 1990; Brito 1994]:
p

Vj

j =1

Oj

G (s ) = ∏

,

(1)

gdzie: V j ⊆ O j , j = 1,..., p , V j oznacza zbiór wartości j -tej zmiennej opisującej
dany obiekt s , O j oznacza dziedzinę j -tej zmiennej, V j , O j to odpowiednio:

– długość przedziału, jeżeli obiekty opisane były przez zmienne wyrażone w
postaci przedziałów [Brito 2000],

– liczba kategorii, jeżeli obiekty opisane były przez zmienne w postaci listy kategorii [Brito 2000];
b) dla obiektów opisanych przez zmienne z wagami ( p1 , p 2 ,..., p k ) wyróżnia
się [Brito 2002]:
– uogólnienie obiektu symbolicznego s wyrażone przez maksimum:
p

G (s ) = ∏
j =1

1
kj

kj

∑
i =1

pij ,

– uogólnienie obiektu symbolicznego s wyrażone przez minimum:

(2)
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p

G (s) = ∏
j =1

1
k j ( k j − 1)

kj

∑
i =1

1 − pij .

(3)

W dalszej części artykułu przedstawiony zostanie algorytm klasyfikacji obiektów symbolicznych ze zbioru E = {s1 ,..., s n } z wykorzystaniem metody piramid,
który składa się z następujących etapów [Brito, Diday 1990]:
1) utwórz n rozłącznych jednoelementowych klas C1 ,..., C n ;
2) dla i ≠ j połącz klasy C i , C j . Sprawdź, czy ich suma C i ∪ C j zawiera zakres pewnego zupełnego obiektu symbolicznego s oraz czy:

d = Ci ∪ C j − s E

(4)

jest najmniejsze:
a) jeśli d = 0 , to utwórz klasę C = C i ∪ C j oraz znajdź reprezentujący ją

obiekt symboliczny s ,
b) w przeciwnym przypadku utwórz klasę zawierającą zakres takiego zupełnego obiektu symbolicznego s , dla którego d było najmniejsze;
3) jeśli wszystkie obiekty stanowią jedną klasę lub dla każdego zupełnego

s ⊂A

, to zakończ algorytm.
obiektu symbolicznego s istnieje A ∈ C takie, że E
Brito i Diday [1990] uważają, że w wyniku zastosowania powyższego algorytmu zbiór klas C1 ,..., C n może nie zostać wybrany jednoznacznie. Oznacza to, że
w etapie (2) algorytmu należy wprowadzić dodatkowe kryterium oparte na pojęciu
stopnia ogólności obiektu sformułowanym w definicji 3. Z powyższego wynika, że
w klasy łączy się te obiekty, dla których jednocześnie wartość d oraz stopień ogólności G ( s ) osiągają minimum. Wartość G (s ) wyznacza wysokość piramid [Brito,
Diday 1990; Brito 1994].
W wyniku zastosowania algorytmu metody piramid dla zbioru obiektów symbolicznych każda klasa reprezentowana jest przez zupełny obiekt symboliczny [Diday, Bertrand 1986], co pozwala na uzyskanie w łatwy sposób charakterystyk klas. Należy jednak
zauważyć, że w rezultacie można również otrzymać taki zbiór C , że E ∉ C , co w konsekwencji spowoduje, że warunek 1 definicji piramidy nie jest spełniony (zob. tab. 1).
Taka piramida nazywana jest wówczas niekompletną [Brito, Diday 1990].

3. Porównanie metody piramid z hierarchicznymi
metodami aglomeracyjnymi
Metoda piramid, jak już wspomniano wcześniej, jest uogólnieniem metod hierarchicznych. W poniższym punkcie zostaną porównane własności metody piramid
z własnościami hierarchicznych metod aglomeracyjnych.
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Metoda piramid wykorzystuje zalety hierarchicznych metod aglomeracyjnych,
do których m.in. zaliczyć można to, że działają według jednej procedury aglomeracyjnej, a wyniki klasyfikacji można przedstawić graficznie w formie dendrogramu
wskazującego na kolejność połączeń między klasami. Różnice w procedurach poszczególnych metod aglomeracyjnych wynikają z odmienności definiowania odległości międzyklasowej [Gatnar, Walesiak 2004].

4. Przykład
Celem empirycznej części artykułu jest klasyfikacja obiektów symbolicznych
metodą piramid oraz porównanie jej z klasyfikacją obiektów przy wykorzystaniu
hierarchicznych metod aglomeracyjnych.
W przykładzie wykorzystano dane producentów samochodów klasy średniej
zamieszczone na stronie internetowej www.motofakty.pl. Na ich podstawie utworzono 12 obiektów symbolicznych (marki samochodów), które zostały scharakteryzowane przez 5 zmiennych przedziałowych:
− cenę samochodu (zł) 1 ,
− pojemność silnika (cm3),
− moc silnika (KM),
− przyspieszenie do 100 km/h ( s ),
− spalanie paliwa w cyklu miejskim ( l ).
Do obliczeń wykorzystano moduł HIPYR programu SODAS ver. 2,5, moduł DI
(distances martix) programu SODAS ver. 1,2 oraz pakiet cluster programu R.
Po przeprowadzeniu grupowania obiektów symbolicznych metodą piramid
otrzymano klasy obiektów przedstawione na rys. 1.

Rys. 1. Piramida otrzymana dla zbioru obiektów symbolicznych
Źródło: opracowanie własne za pomocą programu SODAS ver. 2,5.

Piramida z rys. 1 przedstawia kolejne połączenia poszczególnych klas obiektów symbolicznych. Liczba klas, którą przyjęto za ostateczną, została ustalona na
1

Ceny samochodów pochodzą z okresu od 5.02.2008 r. do 22.04. 2008 r.
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podstawie analizy raportu otrzymanego z programu SODAS ver. 2,5. Sugerował on
podział zbioru obiektów na 3 klasy:
THE MOST IMPORTANT CLASSES:
THE CLASS - "C_23/39„, THE CLASS -"C_26/39„,THE CLASS "C_38/39".
W klasie 1 znajdują się następujące obiekty symboliczne: {Seat, VW, Opel,
Honda, Peugeot, Toyota, Citroen}. Klasa ta jest reprezentowana przez następujący
zupełny obiekt symboliczny:
[cena = [43700, 115250]] ^ [pojemnosc = [1248, 2231]] ^
[moc = [75, 240]] ^ [przysp/100 = [6.7, 17]] ^ [paliwo_miasto = [4.9, 9.5]].
Klasa 2 zawiera następujące obiekty symboliczne: {Toyota, Citroen, Mazda, Fiat, Alfa
Romeo, BMW} i jest reprezentowana przez następujący zupełny obiekt symboliczny:
[cena = [115000, 119000]] ^ [pojemnosc = [1349, 2231]]
^ [moc = [84,180]] ^ [przysp/100 = [8.1, 13]] ^ [paliwo_miasto = [7.6, 12.1]].
W klasie 3 znalazły się obiekty: {Fiat, Alfa Romeo, BMW, Audi}. Klasę tę
charakteryzuje zupełny obiekt symboliczny zapisany w poniższej formie:
[cena = [119000, 130435]] ^ [pojemnosc = [1360, 1995]]
^ [moc = [90,200]] ^ [przysp/100 = [6.6, 12.4]] ^ [paliwo_miasto = [6.5, 12.1]].
W wypadku analizowanych samochodów można stwierdzić, że w klasie 1 znajdują się samochody najtańsze i najbardziej ekonomiczne pod względem spalania
paliwa w cyklu miejskim. Klasa 2 to samochody ze „średniej” półki cenowej. Jednak
pod względem podstawowych parametrów charakteryzujących osiągi silnika, czyli
mocy i przyspieszenia, samochody z klasy 2 osiągają gorsze wyniki w porównaniu z
samochodami z pozostałych klas. Klasa 3 to samochody najdroższe, a zarazem o
dość niskiej pojemności silnika w porównaniu z samochodami z pozostałych klas.
Poszczególne klasy zawierają obiekty wspólne, co w tym przypadku wydaje się
naturalne, bowiem podjęcie decyzji o zakupie samochodu to proces poprzedzony
analizą wielu parametrów. Jedne z nich mogą być wspólne, a inne różne dla poszczególnych marek samochodów.
Następnie za pomocą modułu DI programu SODAS ver. 1,2 wygenerowano
macierz odległości. Do wyznaczenia odległości zastosowano znormalizowaną odległość Ichino-Yaguchiego [Ichino, Yaguchi 1994]. Jest to miara odległości stosowana dla obiektów symbolicznych. Na podstawie powstałej macierzy przeprowadzono grupowanie obiektów symbolicznych za pomocą dwóch wybranych metod
aglomeracyjnych: metody najdalszego sąsiedztwa oraz metody średniej klasowej.
Otrzymano dendrogramy przedstawione na rys. 2 i 3.
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Rys. 2. Dendrogram otrzymany dla metody
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu R.

Rys. 3. Dendrogram otrzymany dla metody najdalszego sąsiedztwa średniej klasowej
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu R.
Tabela 2. Klasy obiektów symbolicznych otrzymane w wyniku zastosowania metody
najdalszego sąsiedztwa i średniej klasowej
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3

Seat, Peugeot, VW, Opel, Honda
Seat, Peugeot, VW, Opel, Honda
Audi, BMW, Citroen, Toyota, Fiat, Mazda Audi, BMW
Alfa Romeo
Alfa Romeo, Citroen, Toyota, Fiat, Mazda

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń wykonanych w programie R.

Analizując tab. 2, przekonujemy się, że otrzymane struktury klas, zwłaszcza
klas 2 i 3, są inne niż te otrzymane w wyniku zastosowania metody piramid.

5. Podsumowanie
Metoda piramid realizuje proces grupowania obiektów w sposób podobny do
metod aglomeracyjnych. Jednakże w trakcie tego grupowania nie trzeba wyznaczać
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kolejnych macierzy podobieństw. Metoda piramid wykorzystuje „symboliczne”
kryteria łączenia klas, które wyznacza się bezpośrednio dla zbioru obiektów symbolicznych. Metoda piramid tworzy zbiór klas nierozłącznych. Można ją przyrównać do procesu kategoryzacji występującego u ludzi w czasie myślenia i rozpoznawania [Gatnar 1998]. Każda powstała klasa jest nowym obiektem symbolicznym, a zatem można ją łatwo zinterpretować.
Niestety, dostępne oprogramowanie metod analizy danych symbolicznych stanowi problem dla stosowania metody piramid dla obiektów symbolicznych opisanych przez zmienne strukturalne.
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PYRAMIDAL CLUSTERING IN THE CLASSIFICATION
OF SYMBOLIC OBJECTS
Summary
The aim of this article is a presentation of properties of the pyramidal clustering which is used to
classify symbolic objects. The properties of the pyramidal clustering were compared to the properties of
hierarchical agglomerative clustering. The example of using this method to classify the symbolic objects
from real dataset was also presented. Calculation was made with the use of SODAS and R programmes.

PRACE
Nr 47

NAUKOWE

UNIWERSYTETU

EKONOMICZNEGO

WE

WROCŁAWIU
2009

TAKSONOMIA 16
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Justyna Wilk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

SEGMENTACJA INTERNAUTÓW Z WYKORZYSTANIEM
DANYCH SYMBOLICZNYCH I METOD KLASYFIKACJI
1. Wstęp
Internet jest miejscem tworzenia, promowania i sprzedaży różnorodnych produktów i usług. Rynek internetowy ze względu na „wirtualny” charakter dokonywanych transakcji jest rynkiem specyficznym, dlatego należy zwrócić szczególną
uwagę na możliwości zaspokajania potrzeb jego segmentów. Badaniem, na podstawie którego firmy formułują strategie marketingowe, jest segmentacja rynku.
Proces segmentacji składa się z wyboru kryteriów segmentacji, klasyfikacji obiektów rynkowych i profilowania wyodrębnionych segmentów.
Segmentację przeprowadza się na podstawie danych, zgromadzonych zwykle
w wyniku badań ankietowych. Złożoność uzyskiwanych informacji sprawia, że
dane w ujęciu klasycznym stają się niewystarczające do opisu konsumentów. Możliwość znacznie pełniejszego opisu dają dane symboliczne. Wśród technik segmentacji rynku szczególną rolę odgrywają metody klasyfikacji. Mimo wielu rodzajów i
algorytmów nie zostały one przystosowane do analizy danych symbolicznych.
Złożony charakter i struktura danych symbolicznych wymagają stosowania osobnych, adresowanych do nich rozwiązań metodologicznych.
W literaturze polskiej nie ma opracowań podejmujących zagadnienia segmentacji na podstawie danych symbolicznych z wykorzystaniem metod klasyfikacji.
W piśmiennictwie obcojęzycznym problematyka ta poruszana jest w nielicznych
pracach. Celem artykułu jest prezentacja specyfiki danych symbolicznych i wskazanie ich źródeł w badaniach segmentacyjnych, propozycja procedury klasyfikacji
obiektów opisanych zmiennymi symbolicznymi i segmentacja internautów na podstawie danych symbolicznych i metod klasyfikacji.
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2. Specyfika danych symbolicznych
Bock, Diday i in. [Analysis… 2000, s. 2] wśród podstawowych typów zmiennych symbolicznych wymieniają zmienne „klasyczne” (mierzone na mocnych lub
słabych skalach pomiaru) oraz zmienne symboliczne sensu stricto, tj. przedział
liczbowy, listę wariantów, listę wariantów z wagami i zmienną strukturalną. Realizacją zmiennej w postaci przedziału liczbowego jest przedział (zbiór) wartości o
wariantach rozłącznych (np. dochód respondenta) lub nierozłącznych (np. miesięczna wielkość wydatków na produkt w zł: [10, 40], [15, 60], [5, 30], [50, 70]).
Szczególnym przypadkiem zmiennej jest „klasyczna” zmienna metryczna.
Zmienna w postaci listy wariantów dopuszcza występowanie wielu kategorii
(lub wartości) dla pojedynczego obiektu, np. znajomość języków obcych, posiadane kategorie prawa jazdy. Jeśli dla każdego obiektu realizacją zmiennej jest pojedyncza kategoria, to zmienna ma charakter „klasycznej” zmiennej niemetrycznej.
Podobna do niej jest lista wariantów z wagami, z tym że wariantom nadane są
stopnie ważności, prawdopodobieństwa, częstości lub udziały, np. struktura wydatków konsumenta na zakupy w hipermarketach, takich jak Auchan (40%), Real
(30%), Tesco (20%) i Carrefour (10%). Interpretacja zmiennej jest identyczna jak
w przypadku listy wariantów, gdy wszystkie warianty mają takie same wagi.
Tabela 1. Forma pytania ankietowego a charakter zmiennej
Skala pomiaru zmiennej klasycznej

Typ zmiennej symbolicznej sensu stricto
lista
przedział
lista
zmienna
nominalna porządkowa przedziałowa ilorazowa
wariantów
liczbowy wariantów
strukturalna
z wagami
Pytania alternatywne
+
+
Kafeteria dysjunktywna +
+
Kafeteria koniunktywna
+
+
Skala wartościująca#
+
+
+
+
Skala semantyczna
+
Skala Likerta
+
+
Skala pozycyjna#
+
+
+
+
Skala rangowa
+
Skala stałych sum*#
+
+
Pytania powiązane
+
(np. filtrujące)
Pytanie otwarte
+
+
+
+
+
+
+
+
Rodzaj pytań
ankietowych

* W klasycznym rozumieniu pomiaru dokonuje się na skali porządkowej lub ilorazowej.
#
Zmienna symboliczna umożliwia określenie przedziału liczbowego zamiast konkretnej wartości.
Źródło: opracowanie własne.

Zmienną strukturalną można zaprezentować w formie struktury drzewiastej o
wielu poziomach. Poziomy zmiennej mogą mieć dowolny charakter (np. wartości,
kategorie). Różnice między zmiennymi strukturalnymi różnego typu wynikają z
rodzaju relacji, jaka zachodzi między jej poziomami. Systematyka zmiennej taksonomicznej jest ogólnie przyjęta (znana) lub ustalana a priori przez badacza, np.
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samochód można charakteryzować za pomocą trzech poziomów, takich jak: marka,
wersja i pojemność silnika (np. Honda Civic 4D 1.8, Renault Laguna GT 2.0).
W zmiennej hierarchicznej wariant z poziomu wyższego determinuje warianty z poziomu niższego. Zależność logiczna występuje wtedy, gdy wartość jednego poziomu zależy logicznie lub funkcyjnie od wartości drugiego poziomu.
Obiekt opisany zmiennymi symbolicznymi określany jest obiektem symbolicznym,
a zbiór obiektów symbolicznych zapisywany jest w tablicy danych symbolicznych.
Dane symboliczne w badaniach segmentacyjnych wynikają przede wszystkim z:
− pierwotnych cech zjawiska, m.in. gdy realizacja zmiennej dla obiektu zwykle
nie jest pojedynczą wartością liczbową (np. wartość jest trudna do oszacowania) ani pojedynczą kategorią (np. odzwierciedla kilka aspektów zjawiska),
opisuje zagadnienia złożone,
− braku dostępu do szczegółowych danych, np. w wyniku ich celowego utajnienia,
− intencji badacza, gdy nie interesują go dokładne wartości zmiennej i przyjęta została reguła zbierania danych w zagregowanej formie (np. udziałów procentowych),
− interpretacji badacza, polegającej na analizowaniu danych w zagregowanej formie.
Tabela 1 prezentuje formy pytań ankietowych i odpowiadające im rodzaje
zmiennych.

3. Metody klasyfikacji danych symbolicznych
Gatnar [1998], uwzględniając charakter danych empirycznych, wyróżnia metody taksonomii numerycznej i taksonomii symbolicznej. Metody taksonomii numerycznej zostały opracowane dla obiektów opisanych zmiennymi „klasycznymi”.
Złożoność danych symbolicznych uniemożliwia stosowanie tych metod w sposób
bezpośredni. Metody bazujące na macierzy danych wymagają przekodowania danych symbolicznych na dane „klasyczne”. Wiąże się to jednak z utratą informacji.
Z kolei metody bazujące na macierzy odległości wymagają zastosowania miar
podobieństwa właściwych dla obiektów symbolicznych (zob. [Analysis… 2000,
s. 165-185]). Takie podejście stosuje Gordon [1999, s. 136-142].
Metody taksonomii symbolicznej umożliwiają analizowanie obiektów opisanych zmiennymi symbolicznymi (zob. [Gatnar 1998; Analysis… 2000; Verde
2004]). Metody podziałowe sprowadzają się do metod optymalizacji iteracyjnej i
powstały na gruncie klasyfikacji dynamicznej (m.in. metoda klasyfikacji dynamicznej dla danych symbolicznych (SCLUST) [Verde 2004] oraz klasyfikacji pojęciowej, np. CLUSTER) [Gatnar 1998, s. 81-89]. Wśród metod hierarchicznych
można wyróżnić metody aglomeracyjne (m.in. metodę hierarchiczną Brito), deglomeracyjne, jak np. klasyfikacja podziałowa oparta na kryteriach (zob. [Analysis… 2000, s. 299-323]), i sekwencyjne, dokonujące zarówno aglomeracji, jak i
deglomeracji zbioru obiektów, np. COBWEB [Gatnar 1998, s. 108-114].
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4. Charakterystyka badania
W celu pozyskania danych o internautach i ich preferencjach przeprowadzono
badanie ankietowe. Badanie jest prowadzone w Internecie od maja 2008 r. Kwestionariusz ankiety składa się z trzech części. Część pierwsza dotyczy użytkowania
Internetu. Druga grupa pytań podejmuje kwestię zakupów przez Internet. Część
trzecia zawiera metryczkę. Prezentowane wyniki dotyczą danych częściowych,
pobranych dla okresu maj-czerwiec. Spośród respondentów wybrano osoby aktywne w Internecie. W tym kontekście warunek losowości badanej zbiorowości nie był
najistotniejszy. Badaniem objęto grupę 128 osób z województwa dolnośląskiego
(wyniki badań m.in. GUS [2008] wskazują, że aktywność internautów jest zróżnicowana regionalnie). Strukturę respondentów prezentuje tab. 2.
Tabela 2. Struktura respondentów
Zmienna

Struktura zmiennej
kobieta (54%), mężczyzna (46%)
poniżej 20 (1%), 20-25 (31%), 26-30 (36%), 31-35 (12%), 36-40 (4%), 41-45
Wiek
(4%), 46-50 (3%), 51-55 (4%), 56-60 (3%), powyżej 60 lat (2%)
podstawowe (0%), gimnazjalne (1%), zasadnicze zawodowe (3 %), niepełne
średnie ogólnokształcące (0%), niepełne średnie zawodowe (0%), średnie
Wykształcenie
ogólnokształcące (8%), średnie zawodowe (12%), pomaturalne (7%), policealne
(2%), licencjackie (5%), wyższe inżynierskie (13%), wyższe magisterskie (49%)
żonaty/mężatka (33%), partner/partnerka (46%), wdowiec/wdowa (0%),
Stan cywilny
samotny/samotna (21%)
Miejsce
wieś (11%), miasto: do 50 tys. (18%), 50-100 tys. (51%), powyżej 100 tys.
zamieszkania
mieszkańców (20%)
dyrektor/kierownik (3%), specjalista (23%), prywatny przedsiębiorca (7%),
pracownik administracyjno-biurowy (14%), pracownik usług/handlu (17%),
Wykonywany
nauczyciel/wykładowca (3%), robotnik wykwalifikowany (3%), robotnik
zawód*
niewykwalifikowany (0%), rolnik (2%), wolny zawód (0%), gospodyni domowa
(5%), uczeń/student (23%), emeryt/rencista (2%), bezrobotny (3%), inny (5%)
brak dochodu (6%), dochód: poniżej 1000 zł (17%), 1000-1500 zł (22%),
Miesięczny
1501-2000 zł (24%), 2001-2500 zł (12%), 2501-3000 zł (9%), 3001-4000 zł
dochód netto
(6%), powyżej 4000 zł (4%)
praca zarobkowa (81%), stypendium (11%), kieszonkowe (14%), renta (2%),
Źródło dochodu*
emerytura (6%), inne (3%)
Płeć

* Respondent mógł wskazać kilka wariantów odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne.

Badanie miało charakter pilotażowo-poznawczy. Głównym celem było zbadanie
motywów dokonywania (lub niedokonywania) zakupów w Internecie, preferencji i
zachowań konsumentów na „wirtualnym” rynku. Proces zakupu na rynku internetowym jest specyficzny. Z jednej strony wiąże się ze zwiększonym ryzykiem finansowo-rzeczowym. Z drugiej strony Internet oferuje dostęp do wielu sprzedawców,
szeroki asortyment, wysoką dostępność produktów i możliwość szybkiego porówna-
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nia ofert. O wyborze produktu mogą zatem decydować inne czynniki niż w przypadku rynku „rzeczywistego”. Ze względu na specyficzny charakter nie jest możliwe
swobodne przeniesienie i aplikacja rozwiązań stosowanych na rynku „tradycyjnym”.

5. Systematyka konsumentów
Konsumentów można podzielić na osoby niekorzystające z Internetu oraz
użytkowników Internetu. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym badaniu byli
internauci, tj. osoby, które przynajmniej raz w miesiącu korzystają z Internetu 1 .
Segmentacja internautów została przeprowadzona z wykorzystaniem podejścia
hybrydowego. Za kryterium podziału w pierwszym kroku (podejście a priori)
przyjęto zmienną „rola Internetu w procesie zakupu”. Na jej podstawie internautów
podzielono na osoby niedokonujące zakupów w Internecie (37,75% respondentów)
oraz osoby dokonujące zakupów przez Internet (62,25%).
Osoby niedokonujące zakupów za pośrednictwem Internetu jako główne tego powody wskazywały wysokie ryzyko zakupów i przyzwyczajenie do zakupów w sposób
tradycyjny. Można ich podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę (46%) stanowią osoby,
które wykorzystują Internet m.in. do poszukiwania informacji o produktach i usługach
oraz deklarują dokonywanie w przyszłości zakupów przez Internet. Należą tu głównie
gospodynie domowe z wykształceniem średnim, mieszkające w małych miastach lub
na wsi. Ich średni miesięczny dochód netto nie przekracza 1000 zł.
Drugi segment (54%) skupia osoby, które nie wyraziły zamiaru zakupów w Internecie, mimo że połowa z nich czerpie z Internetu informacje o produktach i
usługach. Są to przede wszystkim mężczyźni w wieku 51-60 lat, z wykształceniem
przynajmniej średnim, najczęściej robotnicy, renciści lub emeryci, zamieszkujący
w mieście średniej wielkości (50-100 tys. mieszkańców), o dochodach netto nieprzekraczających 1500 zł miesięcznie.
Drugą grupę internautów stanowią osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem Internetu, tzw. e-konsumenci. Z przeprowadzonego badania wynika, że są to
osoby aktywne w Internecie, korzystające z sieci od ponad pięciu lat (zwykle codziennie). Internet wykorzystują przede wszystkim w celu korzystania z usług bankowości elektronicznej, zakupów, komunikowania się oraz poszukiwania informacji. Największym zainteresowaniem w badanej grupie cieszą się wśród produktów
– sprzęt AGD/RTV, a wśród płatnych usług – usługi bankowości elektronicznej,
natomiast najmniejszym – produkty spożywcze. Ogólna (zagregowana ze względu
na poziom konkurencyjności, ryzyka i zadowolenia) ocena zakupów przez Internet
jest wysoka (powyżej oceny średniej). Przeprowadzono segmentację e-konsumentów z wykorzystaniem podejścia post hoc.

1

Zgodnie z definicją opracowaną przez Internet Architecture Board (IAB) [www.wikipedia.pl].
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5.1. Procedura klasyfikacji e-konsumentów
Procedurę segmentacji poprzedzono badaniem poziomu jednorodności obiektów symbolicznych za pomocą techniki Symbolic Bi-Dimensional Mapping [User
manual… 2004, s. 103-104]. Wyniki ujawniły heterogeniczność zbioru obiektów,
ale na ich podstawie trudno było wyodrębnić wyraźne klasy. Zdecydowano się
więc na wykorzystanie metod klasyfikacji. E-konsumentów poddano klasyfikacji
ze względu na kryteria zawarte w tab. 3.
Tabela 3. Zbiór zmiennych grupujących
Rodzaj
Zbiór realizacji zmiennej
zmiennej
Rola respondenta w procesie lista kategorii
{decydent, nabywca, płacący, użytkownik}
zakupu*
Przyczyny dokonywania
lista kategorii {oszczędność czasu, wysoka dostępność produktów,
zakupów drogą internetową*
szeroki asortyment produktów, możliwość szybkiego
porównania ofert, atrakcyjne ceny, dostawa
„do domu”, dyskrecja, inne}
Poziom ważności czynników* lista kategorii
{marka, cena, opis produktu, promocja, szybkość
mających wpływ na
z wagami
dostawy, koszt przesyłki, rekomendacje innych}
dokonywane zakupy (%)
Rodzaj nabywanych
lista kategorii {sprawdzone, nieużytkowane wcześniej, tradycyjne,
produktów*
nowoczesne}
Produkty kupowane
lista kategorii {książki/ filmy/muzyka/gry komputerowe,
najczęściej on-line*
telefony/akcesoria GSM, odzież/ obuwie, sprzęt
komputerowy/oprogramowanie, sprzęt fotograficzny,
kosmetyki pielęgnacyjne/perfumy, sprzęt sportowy,
sprzęt AGD/RTV, artykuły dziecięce/zabawki,
produkty spożywcze, inne}
Miejsce i częstotliwość
struktura
nie kupuję (NA), kupuję (kilka razy w tygodniu, raz w
dokonywania zakupów (sklep hierarchiczna tygodniu, kilka razy w miesiącu, raz w miesiącu, kilka
internetowy, aukcja)
razy w roku, raz w roku, rzadziej)
Nabywane odpłatne usługi
struktura
nie korzystam (NA), korzystam (porady prawne,
on-line*
hierarchiczna serwisy ekonomiczne, tłumaczenia obcojęzyczne,
edukacja on-line, transakcje bankowe, inne)
Miesięczne wydatki na
przedział
produkty i usługi zakupione w liczbowy
[0, 3000]
Internecie (zł)
nierozłączny
Ocena poziomu
porządkowa
1 (wysoki poziom), 2, 3, 4, 5 (niski poziom)
konkurencyjności ofert
Ocena poziomu zadowolenia porządkowa
1 (wysoki poziom), 2, 3, 4, 5 (niski poziom)
z zakupu
Ocena poziomu ryzyka
porządkowa
1 (niski poziom), 2, 3, 4, 5 (wysoki poziom)
transakcji
Zmienna

* Respondent mógł wybrać maksymalnie 4 warianty odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne.
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W pierwszej kolejności ustalono liczbę klas. Najpierw wyznaczono odległości
obiektów. Zmienne w postaci listy wariantów z wagami wymagają osobnych miar
odległości od pozostałych zmiennych symbolicznych. W pomiarze odległości wykorzystano metrykę Minkowskiego dla listy kategorii z wagami, a dla pozostałych
zmiennych – miarę Ichino-Yaguchiego ( λ = 0,3 ). Następnie wyznaczono zagregowane odległości obiektów i dokonano klasyfikacji metodami hierarchicznymi – metodą Warda i kompletnego połączenia. Wyznaczono wstępną liczbę klas (3, 4, 7) i
przeprowadzono ocenę jakości klasyfikacji za pomocą indeksu sylwetkowego. Indeks osiągnął najwyższą wartość dla podziału zbioru obiektów na 3 klasy. Następnie
dokonano klasyfikacji obiektów metodą klasyfikacji dynamicznej dla obiektów symbolicznych. Do opisu klas obiektów symbolicznych można wykorzystać technikę
CLINT [User manual… 2004, s. 207-214], a do profilowania – drzewa klasyfikacyjne dla obiektów symbolicznych (TREE) [Analysis… 2000, s. 266-293]. Jako zmienne profilowe przyjęto zmienne z pierwszej i trzeciej części ankiety.
5.2. Segmenty e-konsumentów

Wyodrębnione segmenty są zróżnicowane pod względem badanych zmiennych.
Segment 1 (31% respondentów kupujących w Internecie) cechuje się najniższym
potencjałem zakupowym – niska częstotliwość zakupów (kilka razy w roku) i relatywnie niskie wydatki na produkty i usługi zakupione w Internecie (do 400 zł miesięcznie). Najważniejszą przyczyną dokonywania zakupów w Internecie są konkurencyjne, w stosunku do zakupów w sposób tradycyjny, ceny. Produkty nabywane
przez tę grupę konsumentów są zróżnicowane. Najczęściej są to produkty nieużytkowane wcześniej. Przy wyborze produktów i usług najczęściej wskazywanym kryterium jest szybkość dostawy, ale największą wagę przypisano opisowi produktu.
Ponad 80% osób korzysta z internetowego konta bankowego. Ten segment wysoko ocenia zakupy przez Internet (szczególnie poziom konkurencyjności ofert i zadowolenia z zakupu). Spędza w Internecie relatywnie najmniej czasu (do 4 godzin dziennie),
głównie w celu poszukiwania informacji tematycznych. Można tu wyróżnić:
– grupę 1 (26% segmentu), tj. kobiety poniżej 20 roku życia, uczące się lub studiujące, mieszkające na wsi lub w małym mieście. Ich miesięczne dochody netto nie przekraczają 1000 zł i pochodzą głównie z kieszonkowego lub stypendium. Internet służy im wyłącznie do celów prywatnych, m.in. do zakupów i
komunikowania się. Korzystają z internetowych kont pocztowych oraz komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Skype),
– grupę 2 (74%) – należą tu mężczyźni powyżej 35 lat, z wykształceniem licencjackim bądź wyższym, pracujący na stanowisku specjalisty bądź jako nauczyciel lub wykładowca akademicki, żyjący w związku, mieszkający w mieście
50-100 tys. mieszkańców. Utrzymują się z pracy zarobkowej, z której otrzymują dochody w granicach 2000-3000 zł netto miesięcznie. Wykorzystują Internet
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do celów zarówno prywatnych, jak i służbowych. Korzystają z internetowych
kont pocztowych, a ponad 60% korzysta również z komunikatorów.
Najwyższy potencjał zakupowy charakteryzuje segment 2 (34% kupujących).
Osoby z tego segmentu dokonują zakupów z relatywnie dużą częstotliwością, ich
miesięczne wydatki są bardzo wysokie (do 1600 zł miesięcznie). Dokonują zakupów w Internecie przede wszystkim ze względu na oszczędność czasu oraz atrakcyjne ceny. Na wybór produktów ma wpływ wiele czynników, jednak największą
wagę ma cena. Kupują głównie w sklepach internetowych. Częściej niż pozostałe
segmenty nabywają produkty nowoczesne, szczególnie sprzęt komputerowy i
AGD/RTV. Zwykle nie użytkują zakupionych produktów. Ponad połowa segmentu
nie korzysta z żadnych płatnych usług dostępnych on-line.
Segment 2 reprezentują osoby z wykształceniem wyższym, mieszkające w
mieście i żyjące w związku. Spędzają relatywnie najwięcej czasu w Internecie.
Wykorzystują Internet do celów zarówno prywatnych, jak i służbowych. Można tu
wskazać trzy grupy osób:
– grupa 1 (19%) – mężczyźni (pracujący studenci). Utrzymują się z pracy zarobkowej i stypendium, uzyskują dochód w wysokości 1500 zł miesięcznie. Internet służy im do poszukiwania informacji. Oprócz kont e-mail i komunikatorów
korzystają z forów dyskusyjnych (50% grupy),
– grupa 2 (52%) to kobiety w wieku 26-30 lat, pracownice administracyjno-biurowe
lub handlu i usług, o dochodach 1000-2500 zł netto miesięcznie. W Internecie dokonują zakupów, poszukują informacji bieżących i korzystają z konta bankowego,
– grupa 3 (29%) skupia mężczyzn w wieku 41-50 lat, prywatnych przedsiębiorców lub osoby na stanowisku dyrektora lub kierownika, o relatywnie wysokich
dochodach (powyżej 3000 zł miesięcznie). Internet wykorzystują oni do poszukiwania informacji na konkretny temat i w celach zakupowych. Spędzają w
nim najwięcej czasu – ponad 8 godzin dziennie.
Segment 3 (35%) to nabywcy zarówno produktów (książki, filmy, muzyka, gry
komputerowe oraz sprzęt AGD/RTV), jak i odpłatnych usług (serwisy ekonomiczne,
edukacja on-line). Jako podstawowe przyczyny robienia zakupów w Internecie wskazują
oszczędność czasu oraz szeroki asortyment produktów. Dokonują zakupów częściej na
aukcjach on-line niż w sklepach internetowych. Preferują produkty sprawdzone (użytkowane wcześniej). Najniżej oceniają zakupy w Internecie, szczególnie poziom konkurencyjności ofert oraz poziom ryzyka. Segment 3 składa się z dwóch grup, tj.:
– grupy 1 (43%) – studiujący mężczyźni (prywatni przedsiębiorcy lub pracownicy usług i handlu), w stanie wolnym, mieszkający w mieście, utrzymujący się z
pracy zarobkowej, o dochodach 1500-2000 zł miesięcznie. Spędzają w Internecie kilka godzin dziennie w celach prywatnych. Rzadziej niż osoby z pozostałych segmentów korzystają z komunikacji on-line.
– grupy 2 (57%) – osoby powyżej 26 roku życia, zatrudnione na stanowisku specjalisty, pracownicy administracyjno-biurowi, o relatywnie wysokich dochodach (2000-4000 zł miesięcznie), żyjący w wolnym związku, mieszkający w
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mieście powyżej 50 tys. mieszkańców. Spędzają w Internecie do 12 godzin
dziennie. Korzystają z forów dyskusyjnych.

6. Podsumowanie
Zmienne symboliczne umożliwiają odkrycie i analizowanie preferencji internautów w sposób zgodny z naturalnym charakterem zjawisk. W procesie segmentacji wymagają zastosowania specyficznych rozwiązań. Wyniki badania wskazują,
że zakupy przez Internet cieszą się dużą popularnością, a wśród e-konsumentów
można wyróżnić trzy segmenty o zróżnicowanych preferencjach: segment 1 –
„Odkrywcy”, 2 – „Pośrednicy”, 3 – „Sceptycy”. Ponadto duży odsetek osób niekupujących stanowią potencjalni e-konsumenci.
Podobne analizy mogą posłużyć do konstruowania hipotez do dalszych badań oraz
formułowania strategii marketingowych firm działających rynku internetowym lub
wchodzących na niego. Przewiduje się powtórzenie badania na próbie reprezentatywnej.
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MARKET SEGMENTATION OF INTERNET USERS BASED
ON SYMBOLIC DATA AND CLUSTER ANALYSIS
Summary
The aim of the paper is to suggest market segmentation procedure based on symbolic data and
cluster analysis. The first part of the paper focuses on symbolic data and their sources in market segmentation research. Furthermore, the taxonomy of symbolic data clustering methods was presented.
In the second part, the results of market segmentation of Internet users based on symbolic data from
questionnaire survey were discussed. The hybrid approach was used to classify Internet users. First of
all the consumers were divided into non-buyers and buyers via Internet. A special attention was paid
to the second ones. The clustering procedure of symbolic objects was suggested. In the classification
results, three segments of buyers via Internet were revealed: “Discoverers”, “Agents”, “Sceptics”.
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ZASTOSOWANIE ANALIZY KORESPONDENCJI
W BADANIACH ZWIĄZANYCH Z MOTYWAMI WYBORU
RODZAJÓW WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH
PRZEZ EMERYTÓW I RENCISTÓW W 2005 R.
1. Wstęp
Podróże i związane z nimi wydatki stanowią coraz istotniejszy element życia
współczesnego człowieka. Turystyka stała się trzecim, po pracy i mieszkaniu,
miernikiem jakości życia. W takich krajach, jak Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania wydatki na podróże stanowią od 14 do 16% wszystkich
wydatków domowych. W krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych od kilku lat obserwuje się rosnące zainteresowanie branży turystycznej obsługą rynku seniorów, czego efektem jest stosunkowo wysoki poziom konsumpcji
turystycznej tej grupy wiekowej. Polscy seniorzy na tle seniorów zachodnioeuropejskich czy amerykańskich, a także innych grup wiekowych wykazują niski poziom konsumpcji turystycznej. Główną przyczyną tej sytuacji jest zarówno słaba
siła nabywcza współczesnego polskiego seniora, jak i uznawana przez niego hierarchia potrzeb, w której na pierwszym miejscu znajdują się potrzeby fizjologiczne
i bezpieczeństwa, natomiast turystyka oraz inne aktywności związane ze spędzaniem czasu wolnego zajmują relatywnie niskie pozycje [Seniorzy w rodzinie…
2005; Napierała 2002]. W przypadku usług turystycznych profil demograficzny
poszczególnych segmentów rynku powinien wyraźnie różnicować ofertę usługową
przedsiębiorstw turystycznych. Obecnie wiele podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki funkcjonuje na rynku intuicyjnie, bez znajomości grup
docelowych, do których adresowane są poszczególne produkty rynkowe. Badania
prowadzone w sferze konsumpcji turystycznej mogłyby dostarczyć wielu cennych
informacji o motywach i zachowaniach konsumpcyjnych turystów oraz o wydatkach przeznaczanych na wypoczynek przez tę grupę.
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Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki miały wpływ
na podjętą przez respondenta (emeryta lub rencistę) decyzję dotyczącą wyboru
rodzaju wyjazdu turystycznego (krajowy, zagraniczny). W związku z tym zbadano
powiązania rodzaju wyjazdu z takimi kategoriami, jak: forma wyjazdu, pośrednictwo w zakupie usług turystycznych, główny środek transportu wykorzystywany na
dojazd, charakter odwiedzanego obszaru, wydatki poniesione w związku z wyjazdem. W badaniu uwzględniono 924 indywidualne wyjazdy zrealizowane przez
emerytów i rencistów w roku 2005. Jako narzędzie badawcze wykorzystano analizę korespondencji. Do obliczeń i graficznej prezentacji wyników wykorzystano
moduł Analiza korespondencji w pakiecie Statistica 8.0.

2. Charakterystyka materiału badawczego
Dane statystyczne dotyczące turystyki wyjazdowej emerytów i rencistów zaczerpnięto z badań ankietowych Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2005 r. Respondenci
w odniesieniu do każdego wyjazdu krajowego trwającego 5 dni i więcej lub wyjazdu
zagranicznego trwającego co najmniej 2 dni wypełniali kwestionariusze indywidualne. Dotyczyły one charakterystyki wyjazdu i zawierały pytania o usługi zakupione u
pośrednika, środki transportu wykorzystywane na dojazd, obiekty noclegowe, z jakich korzystano podczas wyjazdu, cel wyjazdu, formę wyjazdu, odległość miejsca
będącego celem wyjazdu od miejsca zamieszkania, sposób spędzania czasu oraz
szacunkową wielkość wydatków poniesionych w związku z wyjazdem.
Ze względu na cel artykułu wyróżniono cechę zależną zdefiniowaną jako rodzaj
wyjazdu turystycznego. Jest to zmienna dychotomiczna, której warianty (wyjazd
krajowy i wyjazd zagraniczny) zmierzono na skali nominalnej. W zbiorze zmiennych
objaśniających uwzględniono takie zmienne, jak: forma wyjazdu, pośrednictwo w
zakupie usług turystycznych, główny środek transportu wykorzystywany na dojazd,
charakter odwiedzanego obszaru, wydatki poniesione w związku z wyjazdem oraz
miejsce zamieszkania (województwo) respondenta. W badaniu uwzględniono 924
indywidualne wyjazdy zrealizowane przez emerytów i rencistów w 2005 r.
Kategoriom wymienionych zmiennych przypisano następujące symbole:
– rodzaj wyjazdu: R1 – krajowy, R2 – zagraniczny,
– forma wyjazdu: F1 – wczasy, F2 – wycieczki (impreza objazdowa, pielgrzymka), F3 – inna,
– pośrednictwo w zakupie usług turystycznych: P1 – korzystał, P2 – nie korzystał,
– główny środek transportu wykorzystywany na dojazd: T1 – kolej, T2 – PKS lub inna
autobusowa linia przewozowa, T3 – autokar, T4 – samochód osobowy, T5 – inny,
– charakter odwiedzanego obszaru: O1 – obszar miejski (stolica, aglomeracje
miejskie), O2 – miejscowość turystyczna, O3 – obszary górskie i wyżynne,
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–
–

O4 – obszary położone nad wodą (morze, akwen śródlądowy lub ciek wodny),
O5 – uzdrowisko, O6 – obszar wiejski,
wydatki ogółem poniesione w związku z wyjazdem: W1 – do 500 zł, W2 –
500-1000 zł, W3 – 1000-1500 zł, W4 – 1500-2000 zł, W5 – powyżej 2000 zł,
województwo: D – dolnośląskie, K-P – kujawsko-pomorskie, L1 – lubelskie, L2 –
lubuskie, Ł – łódzkie, M1 – małopolskie, M2 – mazowieckie, Op – opolskie, Pod1 –
podkarpackie, Pod2 – podlaskie, Pom – pomorskie, Śl – śląskie, Św – świętokrzyskie, W-M – warmińsko-mazurskie, Wp – wielkopolskie, Z – zachodniopomorskie.

3. Charakterystyka badania
Analiza korespondencji jest jedną z metod statystycznej analizy wielowymiarowej. Metoda ta umożliwia trafne rozpoznanie współwystępowania kategorii
zmiennych (lub obiektów) zmierzonych na skali nominalnej 1 .
Punktem wyjścia do zastosowania analizy korespondencji było sprawdzenie,
czy pytania z ankiety, istotne z punktu widzenia celu badania, są zależne. Ponieważ
odpowiedzi na większość pytań są zmierzone na skali nominalnej, wykorzystano
test niezależności χ2. Weryfikację rozpoczęto od zbadania zależności pomiędzy
rodzajem wyjazdu a pozostałymi zmiennymi. Wartości statystyki χ2 wraz z prawdopodobieństwami odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej o niezależności analizowanych zmiennych przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Wartość statystyki χ2 pomiędzy rodzajem wyjazdu a pozostałymi zmiennymi
Zmienne
Forma wyjazdu
Pośrednictwo w zakupie usług turystycznych
Główny środek transportu
Charakter odwiedzanego obszaru
Wydatki ogółem poniesione w związku z wyjazdem
Województwo

Statystyka χ2
[prawdopodobieństwa]
105,792
[0,000]
36,748
[0,000]
209,039
[0,000]
118,491
[0,000]
105,593
[0,000]
25,521
[0,043]

Źródło: obliczenia własne.

Z wyników zaprezentowanych w tab. 1 wynika, że wszystkie zmienne wykazują statystycznie istotne zależności z rodzajem wyjazdu. Ponadto sprawdzono, czy
1
Analiza korespondencji jest szeroko omówiona m.in. w pracach [Metody statystycznej… 2004;
Stanimir 2005].

Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach związanych z motywami wyboru...

327

dla dwóch kategorii rodzajów wyjazdów badane cechy są parami zależne. Wyniki
weryfikacji zamieszczono w tab. 2.
Tabela 2. Wartość statystyki χ2 dla każdej pary pytań wraz z prawdopodobieństwami
Pary pytań
Forma wyjazdu – pośrednictwo

Wyjazd krajowy
30,870
[0,000]
70,766
[0,000]
100,698
[0,000]
166,360
[0,000]
151,176
[0,000]
143,014
[0,000]
138,975
[0,000]
89,289
[0,000]
66,871
[0,000]
197,772
[0,000]
77,717
[0,000]
16,822
[0,330]
76,722
[0,072]
192,944
[0,000]
94,203
[0,003]

Forma wyjazdu – środek transportu
Forma wyjazdu – charakter odwiedzanego
obszaru
Forma wyjazdu – wydatki
Pośrednictwo – środek transportu
Pośrednictwo − charakter odwiedzanego
obszaru
Pośrednictwo – wydatki
Środek transportu – charakter odwiedzanego
obszaru
Środek transportu – wydatki
Charakter odwiedzanego obszaru – wydatki
Województwo – forma wyjazdu
Województwo – pośrednictwo
Województwo – środek transportu
Województwo – charakter odwiedzanego
obszaru
Województwo – wydatki

Wyjazd zagraniczny
29,269
[0,000]
38,162
[0,000]
32,556
[0,000]
18,807
[0,016]
72,550
[0,000]
12,836
[0,025]
14,064
[0,007]
40,582
[0,004]
26,308
[0,050]
28,572
[0,097]
38,043
[0,149]
14,332
[0,501]
59,927
[0,478]
66,031
[0,761]
78,739
[0,053]

Źródło: obliczenia własne.

Większość pytań wykazuje istotne zależności, jedynie w przypadku województwa
stwierdzono brak zależności dla wyjazdów zagranicznych z pozostałymi cechami.
Analizę korespondencji przeprowadzono na podstawie macierzy Burta o wymiarach 39×39 utworzonej z siedmiu zmiennych, których kategorie zostały zdefiniowane
w charakterystyce materiału badawczego. Wymiar rzeczywistej przestrzeni współwystępowania odpowiedzi na analizowane pytania wyznaczono na podstawie wzoru:
Q

K = ∑ ( J q − 1) ,
q =1

gdzie: Jq – liczba kategorii cechy q (q = 1, 2, …, Q), Q – liczba zmiennych.

(1)

Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak

328

Dla badanych siedmiu zmiennych wymiar rzeczywistej przestrzeni współwystępowania odpowiedzi wynosi:
K = (2-1)+(3-1)+(2-1)+(5-1)+(6-1)+(5-1)+(16-1) = 32.
Następnie sprawdzono, w jakim stopniu wartości własne przestrzeni o niższym wymiarze wyjaśniają inercję całkowitą (λ = 4,5714). W tym celu zastosowano kryterium
Greenacre’a, według którego za istotne dla badania uznaje się inercje główne większe
1 1
niż = = 0,1429 . Z tabeli 3 wynika, że są to inercje dla K przyjmującego wartości co
Q 7
najwyżej 15. Dla tych wymiarów przeanalizowano wartości miernika τk i okazało się, że
stopień wyjaśnienia inercji w przestrzeni dwuwymiarowej wynosi 13,99%, a w przestrzeni trójwymiarowej − 18,28%. Dodatkowo sporządzono wykres wartości własnych i
wykorzystując kryterium „łokcia”, stwierdzono, że przestrzeń prezentacji współwystępowania wariantów zmiennych powinna być trójwymiarowa (rys. 1).

Wartości własne
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Rys. 1. Wykres wartości własnych – kryterium „łokcia”
Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 3.

W celu podwyższenia jakości odwzorowania w przestrzeni trójwymiarowej
przeprowadzono modyfikację wartości własnych według propozycji Greenacre’a w
następujący sposób:
2

2

⎛ Q ⎞ ⎛
1⎞
λk = ⎜
⎟ ⋅ ⎜ λB , k − ⎟ ,
Q⎠
⎝ q −1⎠ ⎝
gdzie: Q

λB ,k

– liczba analizowanych zmiennych,
– k-ta wartość własna (k = 1, 2, …, K), ( λB , k = γ B , k ) ,

γ B ,k

– k-ta wartość osobliwa macierzy B (Burta).

(2)
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Pierwotne i zmodyfikowane wartości własne wraz ze stopniem wyjaśniania
inercji całkowitej zaprezentowano w tab. 3.
Tabela 3. Wartości osobliwe oraz wartości własne wraz ze stopniem wyjaśnienia inercji całkowitej
w wersji pierwotnej i zmodyfikowanej
Wartości
osobliwe γ k

Wartości
własne λk

λk / λ

τk

λk

λk / λ

τk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,5925
0,5372
0,4427
0,4287
0,4228
0,4153
0,4116
0,4045
0,3969
0,3946
0,3878
0,3852
0,3807
0,3794
0,3787

0,3511
0,2885
0,1960
0,1838
0,1788
0,1724
0,1694
0,1636
0,1575
0,1557
0,1504
0,1484
0,1449
0,1439
0,1435

0,0768
0,0631
0,0429
0,0402
0,0391
0,0377
0,0371
0,0358
0,0345
0,0341
0,0329
0,0325
0,0317
0,0315
0,0314

0,0768
0,1399
0,1828
0,2230
0,2621
0,2998
0,3369
0,3727
0,4071
0,4412
0,4741
0,5066
0,5383
0,5698
0,6011

0,2752
0,2116
0,1224
0,1112
0,1067
0,1010
0,0983
0,0932
0,0878
0,0863
0,0816
0,0799
0,0770
0,0761
0,0757

0,1634
0,1256
0,0727
0,0660
0,0633
0,0600
0,0584
0,0553
0,0522
0,0512
0,0485
0,0475
0,0457
0,0452
0,0450

0,1634
0,2891
0,3617
0,4278
0,4911
0,5511
0,6094
0,6648
0,7169
0,7682
0,8166
0,8641
0,9098
0,9550
1,0000

16

0,3776

0,1426

0,0312

0,6323

λk = 1,6842

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

0,3756
0,3714
0,3682
0,3652
0,3563
0,3514
0,3450
0,3384
0,3341
0,3255
0,3181
0,2963
0,2755
0,2560
0,2339
0,2148

0,1411
0,1380
0,1356
0,1334
0,1270
0,1235
0,1190
0,1145
0,1116
0,1059
0,1012
0,0878
0,0759
0,0656
0,0547
0,0461

0,0309
0,0302
0,0297
0,0292
0,0278
0,0270
0,0260
0,0250
0,0244
0,0232
0,0221
0,0192
0,0166
0,0143
0,0120
0,0101

0,6632
0,6934
0,7230
0,7522
0,7800
0,8070
0,8330
0,8581
0,8825
0,9057
0,9278
0,9470
0,9636
0,9779
0,9899
1,0000

K

Źródło: obliczenia własne.

Po modyfikacji trzy pierwsze wartości własne stanowią 36,17% zmodyfikowanej inercji całkowitej, dlatego też graficznej prezentacji wyników analizy korespondencji w przestrzeni trójwymiarowej dokonano z uwzględnieniem modyfikacji
wartości własnych (rys. 2). Nowe wartości współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej dla kategorii zmiennych zostały wyznaczone z wykorzystaniem wzoru:

Iwona Bąk, Katarzyna Wawrzyniak

330

,
F = F * ⋅ Γ −1 ⋅ Λ

gdzie: F
F*
Γ −1

Λ

(3)

– macierz nowych wartości współrzędnych dla kategorii zmiennych
(wymiar 39×3),
– macierz pierwotnych wartości współrzędnych dla kategorii zmiennych (wymiar 39×3),
– diagonalna macierz odwrotna wartości osobliwych (wymiar 3×3),
– diagonalna macierz zmodyfikowanych wartości własnych (wymiar 3×3).

T3
F2
Pod2
Pod1
O5
R2
Op
O2
W-M
O1
P1
Z
L1
Pom
T2
W1F3
M1 W2 T5
L2
T1Św
Ł Śl
W3
P2 R1 O3
W5
O6
T4D M2
K-P
Wp
W4
O4
F1

Rys. 2. Trójwymiarowa prezentacja wyników analizy korespondencji wszystkich zmiennych
z uwzględnieniem modyfikacji wartości własnych
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Diagram hierarchicznej klasyfikacji kategorii zmiennych wykonanej metodą Warda
Źródło: opracowanie własne.
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Ze względu na dużą liczbę analizowanych zmiennych i ich wariantów interpretacja wyników uzyskanych w przestrzeni trójwymiarowej jest bardzo trudna.
W celu dokonania bardziej jednoznacznej interpretacji wyników wykorzystano
metodę Warda umożliwiająca wyznaczenie powiązań między wariantami zmiennych. Na rysunku 3 przedstawiającym łączenia kategorii w klasy zaznaczono poziomą linią etap, w którym przerwano łączenie klas. Otrzymano pięć klas:
– klasa I: T3, W3, P1, W4, O4, F1;
– klasa II: W5, T5, F2, R2;
– klasa III: O5, W2, O2, O3, M2, Śl, M1, P1, R1, Ł, T4, K-P;
– klasa IV: O6, Z, P2, W1, T2, F3, W-M, Op;
– klasa V: Św, O1, Pom, Pod2, Pod1, L2, L1, Wp, D.

4. Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzaj wyjazdu zależy przede wszystkim
od potencjalnych możliwości finansowych respondentów. Wyjazd zagraniczny wybierają osoby, które są skłonne przeznaczyć na wyjazd powyżej 2 tys. zł, jako formę wypoczynku preferują wycieczkę, a środkiem transportu do miejsca docelowego jest najczęściej samolot. W przypadku wyjazdu krajowego można wskazać więcej czynników
decydujących o takim rodzaju podróży. Ten rodzaj wypoczynku preferują osoby
skłonne wydać od 0,5 do 1 tys. zł, podróżujące najczęściej koleją lub samochodem
osobowym (np. dojazd własny) i odwiedzające przede wszystkim miejscowości turystyczne oraz uzdrowiska. Dla tego rodzaju wyjazdu zauważa się wpływ miejsca zamieszkania. Z badań wynika, że taki typ podróży preferują mieszkańcy województw:
śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.
Uzyskane wyniki potwierdzają powszechnie uznawaną hipotezę, że na wyjazd
zagraniczny częściej się decydują osoby o wyższych dochodach niż osoby o dochodach niższych, bez względu na przynależność do określonej grupy społecznej
(np. emerytów i rencistów).
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THE USE OF CORRESPONDENCE ANALYSIS IN RESEARCH
RELATED TO MOTIVES OF CHOICES OF DEPARTURES TYPE
BY PENSIONERS AND ANNUITANTS IN 2005
Summary
The article is an attempt to answer the question about what factors have had an influence to decision taken by pensioners and annuitants about touristic departure. The research was made on the basis
of the representative individual research of departures realized by pensioner and annuitants in 2005.
Correspondence analysis was used as an investigate instrument. The results of research are presented
in three-dimensional space. With regard to the big number of variants of analyzed variables, the Ward
method was used which enables to assign the connection between variants of variables.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Elżbieta Antczak, Karolina Lewandowska-Gwarda
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ZASTOSOWANIE METOD EKSPLORACYJNEJ ANALIZY
DANYCH PRZESTRZENNYCH W BADANIU POZIOMU
UMIERALNOŚCI W POLSCE
1. Wstęp
Eksploracja danych jest międzydyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się odkrywaniem wiedzy z danych statystycznych. Są w niej stosowane metody ilościowe
właściwe dla poszczególnych rodzajów danych statystycznych, tj. szeregi czasowe, dane
panelowe czy przestrzenne, w celu znalezienia współzależności, wzorców, trendów i
podsumowania danych w oryginalny sposób. Eksploracyjna analiza danych przestrzennych jest dziedziną wiedzy, która również wykorzystuje metody wizualizacji danych (na
mapach i wykresach) w celu wydobycia jak największej ilości informacji z banków danych przestrzennych [Larose 2006, s. XI-2]. Dane przestrzenne są bardziej skomplikowane w swojej strukturze niż szeregi czasowe. Badając obiekty przestrzenne (kraje, regiony, województwa), należy pamiętać, że nie są one izolowane w przestrzeni i mogą
podlegać wpływom innych jednostek. Położenie analizowanych obiektów (sąsiedztwo,
odległość) wpływa na kształtowanie się interakcji przestrzennych. Zgodnie z prawem
analiz przestrzennych sformułowanym przez W.R. Toblera „wszystko jest powiązane ze
sobą, ale bliższe obiekty są bardziej zależne od siebie niż odległe” (zob. [Tobler 1970,
s. 236]). Konsekwencją tego może być przestrzenne grupowanie się podobnych wartości
zmiennych zlokalizowanych (autokorelacja dodatnia) bądź ich dyspersja (autokorelacja
ujemna). Ponadto − w odróżnieniu od jednokierunkowych zależności obserwowanych w
przypadku szeregów czasowych − dla danych przestrzennych zależności są z reguły
wielokierunkowe. Zastosowanie klasycznych metod ilościowych w analizach danych
przestrzennych uniemożliwia więc poprawny opis badanego zjawiska.
Celem opracowania jest prezentacja wybranych metod eksploracyjnej analizy danych przestrzennych ESDA (Exploratory Spatial Data Analysis), która jest zbiorem
technik statystycznych wykorzystywanych do charakterystyki obserwacji wykazujących
zależności przestrzenne. W artykule omówione zostały podstawowe narzędzia ESDA:
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statystyki lokalnej i globalnej autokorelacji przestrzennej zmiennych. Zastosowania
ESDA zaprezentowano na przykładzie dotyczącym umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce na poziomie powiatów. Analizą objęto rok 2006.

2. Eksploracyjna analiza danych przestrzennych – narzędzia
Podstawowymi narzędziami eksploracyjnej analizy danych przestrzennych są:
globalna statystyka Morana I − globalny wskaźnik powiązań przestrzennych –
która odpowiada na pytanie: czy autokorelacja przestrzenna występuje w badanym obszarze,
– lokalna statystyka Morana Ii − lokalny wskaźnik powiązań przestrzennych LISA
(Local Indicators of Spatial Association) – która odpowiada na pytanie: gdzie dokładnie (w której części badanego obszaru) występuje autokorelacja przestrzenna.
Wartość globalnej statystyki Morana I dla standaryzowanej przestrzennej macierzy wag W, w której elementy w każdym wierszu sumują się do 1, opisuje wzór
[Le Gallo, Ertur 2003, s. 179-180]:
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Natomiast dla niestandaryzowanej przestrzennej macierzy wag wartość statystyki dana jest wzorem [Anselin, Bao 1997, s. 35-59; Korol 2007, s. 92]:
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gdzie: n – liczba obserwacji; xi, xj – wartości zmiennej x w lokalizacjach i i j;
x – średnia wartość obserwacji xi; wij – elementy przestrzennej macierzy wag W 1 ;
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z – wektor, który przyjmuje postać: z = ⎢ ⎥ , gdzie zi = xi − x .
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⎢ ⎥
⎣ zn ⎦
1

Przykładowa macierz sąsiedztwa jest standaryzowana wierszami i zawiera elementy wij = 1,
gdy jednostki i oraz j mają wspólną granicę, 0 − w przeciwnym wypadku. Więcej o przestrzennych
macierzach wag i odległości np. w: [Anselin 1988].
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Globalna statystyka Morana I jest ważonym współczynnikiem korelacji podobnym do
współczynnika korelacji Pearsona, służącym do wykrywania odchyleń w losowym rozkładzie zmiennej x w sensie przestrzennym [Suchecka 2002, s. 58]. Wykorzystywana jest do
ustalenia, czy sąsiadujące ze sobą obszary są bardziej do siebie podobne (w sensie wartości
zmiennej x) niż wynikałoby to ze stochastycznego charakteru badanego zjawiska. Macierz
W opisuje stan rzeczywisty. Duża waga odpowiada dużej rzeczywistej korelacji, wtedy
wartość statystyki Morana I jest wysoka. Jeżeli sąsiadujące obiekty przestrzenne (kraje,
regiony, województwa, powiaty) są do siebie podobne, czyli tworzą klastry, wartość statystyki jest dodatnia. Jeżeli obiekty są różne (ich układ w przestrzeni jest regularny, nie tworzą skupień), to wartość statystyki jest ujemna. Gdy korelacja między sąsiadującymi wartościami nie występuje, wówczas wartość oczekiwana I opisana wzorem:
E(I ) =

−1
(1 − n)

(3)

jest bliska 0 (podczas gdy liczba obserwacji n wzrasta). Wartość statystyki Morana I
należy do przedziału [–1,1]. Zazwyczaj osiąga ona wartości I < 1 . W celu ustalenia występowania zjawiska autokorelacji przestrzennej przeprowadza się testy
randomizacji [Anselin 2003, s. 14] 2 . W celu określenia typu autokorelacji przestrzennej dokonuje się analizy moranowskiego wykresu rozproszenia (Moran scatterplot). Wykres ten przedstawia liniowy związek pomiędzy i-tą wartością
n

( xi − x ) a średnią ważoną sąsiedztwa ∑ wij ( xi − x ) (zob. rys. 1).
i =1

Rys. 1. Moranowski wykres rozproszenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Anselin 2005, s. 129-133].
2

Algorytm testu polega na obliczeniu wartości statystyki Morana dla pewnej liczby losowych permutacji zbioru obserwacji i sporządzeniu histogramu testu randomizacyjnego . Jeżeli autokorelacja rzeczywiście występuje, uzyskane w ten sposób wartości statystyki I powinny być (co do modułu) mniejsze niż w
przypadku oryginalnego zbioru danych. Ustala się, jaki procent permutacji daje większą (co do modułu)
wartość statystyki I. Na tej podstawie można wnioskować o istnieniu autokorelacji bądź jej braku.
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Zgrupowanie obserwacji w pierwszej lub trzeciej ćwiartce (wysoka-wysoka, niska-niska), wskazuje na występowanie autokorelacji dodatniej, natomiast w drugiej
lub czwartej (wysoka-niska, niska-wysoka) − autokorelacji ujemnej.
Prócz konieczności badania globalnej autokorelacji przestrzennej w literaturze
wskazuje się, że do uzyskania szczegółowego obrazu badanego zjawiska niezbędna
jest analiza lokalnej autokorelacji przestrzennej LISA. Polega ona na badaniu korelacji
wartości zmiennej w wybranej lokalizacji z jej sąsiadami [Anselin 1988, s. 284]. Lokalna statystyka Morana Ii wyrażona jest wzorem [Le Gallo, Ertur 2003, s. 175-201]:
n
(x − x )
(4)
Ii = n i
∑ wij ( x j − x ) ,
1
2 j =1
∑ ( xi − x )
n i =1
gdzie: n – liczba obserwacji; xi, xj – wartości zmiennej x w lokalizacjach i i j;
x – średnia wartość obserwacji xi; wij – elementy przestrzennej macierzy wag W.
Obliczenie statystyki Ii dla wszystkich obserwacji umożliwia sporządzenie tzw.
mapy istotności przedstawiającej wartość pseudowspółczynnika istotności testu
randomizacyjnego wykonanego dla poszczególnych lokalizacji.

3. Zastosowanie ESDA w analizie umieralności
z powodu chorób układu krążenia
Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Rocznie
zawału doznaje około 80 tysięcy Polaków, 30% z nich umiera przed dotarciem do
szpitala [Encyklopedia zdrowia… 2002, s. 1].
W opracowaniu analizie poddano wskaźnik wyrażony jako udział zgonów z
powodu chorób układu krążenia w ogólnej liczbie zgonów w 2006 r. w Polsce.
Badanie przeprowadzono dla 379 powiatów. Źródłem danych statystycznych był
GUS. Celem badania była identyfikacja interakcji przestrzennych między liczbą
zgonów w poszczególnych powiatach. Wykorzystano w nim narzędzia eksploracyjnej analizy danych przestrzennych opisane w drugiej części opracowania, a
niezbędne obliczenia wykonano w pakiecie GeoDa.
Uzyskane wartości globalnych i lokalnych statystyk Morana pokazują przestrzenne
zróżnicowanie poziomu śmiertelności z powodu chorób układu krążenia w przekroju
powiatów w Polsce. Wartość globalnej statystyki Morana I, obliczona na podstawie
macierzy sąsiedztwa (zbudowanej dla 5 najbliższych sąsiadów), wyniosła I = 0,5240,
dla poziomu pseudo istotności p = 0,001 (test randomizacji dla 1000 losowych permutacji). Odrzucono hipotezę zerową mówiącą o braku autokorelacji przestrzennej, wnioskować należy zatem, że autokorelacja przestrzenna między badanymi jednostkami
występuje i jest dodatnia. W przypadku umieralności z powodu chorób układu krążenia występuje więc tendencja do skupiania podobnych wartości wskaźnika w przestrzeni, co prezentuje moranowski wykres rozproszenia (zob. rys. 2).
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Rys. 2. Moranowski wykres rozproszenia dla analizowanej zmiennej w przekroju powiatów w 2006 r. w Polsce3
Źródło: opracowanie własne w pakiecie GeoDa.

Występowanie przestrzennej autokorelacji dodatniej oznacza, że istnieją pewne
zależności przestrzenne w kształtowaniu się poziomu śmiertelności z powodu chorób układu krążenia w Polsce. Można wnioskować, że spadek (wzrost) liczby zgonów w jednym powiecie może wpływać na spadek (wzrost) śmiertelności w powiatach sąsiednich. W Polsce od roku 2001 następuje spadek umieralności z powodu
zawałów i innych chorób układu krążenia. Tendencja ta jest sukcesem polskich
kardiologów oraz efektem pomocy państwa w dostępności do usług kardiologicznych. Poprawa nastąpiła zwłaszcza dzięki realizowanemu Narodowemu Programowi Ochrony Serca (lata 1993-2001). W tym czasie szpitale zakupiły nowoczesną aparaturę, a lekarze mogli się szkolić za granicą. Zatem większy dostęp do
specjalistycznej aparatury i lekarzy w jednym powiecie najprawdopodobniej powoduje migracje ludności z powiatów sąsiednich, a tym samym zmniejszenie liczby zgonów wynikających z chorób układu krążenia. W kolejnym etapie badania
wyznaczono lokalne wartości statystyki Morana Ii (LISA). Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć wnioski dotyczące korelacji przestrzennej poszczególnych powiatów z ich sąsiadami (zob. rys. 3).
Rysunek 4 przedstawia mapę poziomów istotności (p) dla poszczególnych wartości statystyki LISA, które zostały policzone dla 1000 permutacji w teście randomizacji. Najciemniejszy odcień odpowiada najniższej wartość współczynnika pseudo3

Zmienna „zgony” oznacza udział zgonów z powodu chorób układu krążenia w ogólnej liczbie
zgonów w 2006 r. w Polsce, zmienna „w_zgony” to opóźniona przestrzennie zmienna „zgony” (wartości zmiennej „zgony” zostały przemnożone przez przestrzenną macierz wag W).
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istotności, co oznacza wysoką korelację z sąsiadami. Najbardziej skorelowane ze
sobą są powiaty z północno-wschodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Rys. 3. Typy zależności przestrzennych na podstawie wartości LISA
− umieralność z powodu chorób układu krążenia w powiatach w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne w pakiecie GeoDa.

Rys. 4. Mapa istotności dla wyznaczonych wartości statystyki LISA
Źródło: opracowanie własne w pakiecie GeoDa.
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Wysoka wartość globalnej statystyki Morana I znajduje potwierdzenie w obrazie uzyskanym na podstawie LISA (zob. rys. 3 i 4). Na rysunku 3 wyraźnie widać
skupiska przestrzenne (klastry) obiektów o podobnych wartościach zmiennej. Wysokim udziałem zgonów z powodu chorób układu krążenia charakteryzują się powiaty znajdujące się w województwach lubelskim, podkarpackim, opolskim i dolnośląskim oraz miasto Zamość. Regiony te sąsiadują z obszarami o równie wysokim poziomie badanego zjawiska, jednocześnie przestrzennie ze sobą korelują.
W Polsce jest zbyt mało oddziałów kardiologicznych. Według lekarzy główne
problemy to długie oczekiwanie na dostęp do usług specjalistycznych oraz dysproporcje w rozmieszczeniu ośrodków intensywnej opieki kardiologicznej – w trzech
województwach nie ma ich w ogóle, są to: lubelskie, podkarpackie i dolnośląskie
[Broda 2004, s. 1-3].
W północno-wschodniej części kraju (w woj. warmińsko-mazurskim, pomorskim i podlaskim) występują obszary o niskich, homogenicznych wartościach badanej zmiennej. Powiaty w tych województwach charakteryzują się niskim poziomem umieralności z powodu chorób układu krążenia. Niskie wartości badanego
zjawiska występują również w powiatach: rybnickim, jastrzębskim, świętochłowicki (stanowią one odosobnione obszary; zob. rys. 3). Zróżnicowanie przestrzenne w zakresie analizowanej zmiennej może być wynikiem występowania w niektórych regionach (w woj. śląskim i mazowieckim) całodobowych oddziałów intensywnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych.
Warto również zwrócić uwagę na pojawiające się jednostki odstające. Powiatem o niskiej wartości wskaźnika umieralności z powodu chorób układu krążenia
jest powiat inowrocławski. Sąsiaduje on z jednostkami o wysokich wartościach
badanego zjawiska. Natomiast powiaty wągrowiecki i mławski charakteryzują się
wysokimi wartościami wskaźnika, a otoczone są jednostkami o niskim poziomie
śmiertelności (zob. rys. 3).

4. Podsumowanie
Obecnie jesteśmy zasypywani danymi statystycznymi. Niemal każda instytucja
zbiera dane. Niestety większość z nich marnuje się z powodu zbyt małej liczby
specjalistów − analityków, którzy potrafią wydobyć z nich wiedzę. Efektywna
analiza danych przestrzennych pozwala sformułować cenne wnioski mogące być
niezwykle istotne przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarki przestrzennej
na szczeblu zarówno lokalnym, jak i państwowym.
Z analizy przeprowadzonej w opracowaniu wynika, że w Polsce w roku 2006
występowało znaczne zróżnicowanie umieralności z powodu chorób układu krążenia między województwami i powiatami. Można wysnuć wniosek, że województwa lubelskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie wymagają restrukturyzacji i
modernizacji służby zdrowia w zakresie leczenia chorób układu krążenia. Wyniki
analizy pokazały również, że wystarczy stworzenie w jednym powiecie profesjo-
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nalnego ośrodka kardiologicznego, aby w całym sąsiednim obszarze spadła liczba
zgonów z powodu chorób układu krążenia.
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THE APPLICATION OF EXPLORATORY SPATIAL DATA ANALYSIS
IN RESEARCH ON THE MORTALITY LEVEL IN POLAND
Summary
The aim of this paper is to present selected exploratory spatial data analysis methods (ESDA).
ESDA is a series of statistical techniques used in a spatial dependence analysis. First, we described
basic methods of local and global statistics of spatial autocorrelation. Subsequently, we presented
examples of ESDA applications in analysis of mortality caused by circulatory system diseases. This
analysis was done at the poviat level in Poland in 2006.
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MIERNIKI KONCENTRACJI PRZESTRZENNEJ
W ANALIZIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ
LUDNOŚCI W POLSCE
1. Wstęp
Koncentracja w najprostszym ujęciu oznacza ześrodkowanie, skupienie, gromadzenie czegoś w jednym punkcie. W statystyce stanowi ona przeciwieństwo
równomiernego podziału i wskazuje na nieprzypadkowe rozmieszczenie pewnych
obserwacji wokół wybranych wartości lub obiektów. Najpowszechniejszym miernikiem tej statystycznej wielkości jest współczynnik koncentracji oparty na krzywej Lorenza. Jednak klasyczne miary dla danych przekrojowych konstruowane są
bez uwzględnienia wagowego udziału poszczególnych jednostek. Natomiast obserwacje przestrzenne są na ogół zależne i zróżnicowane ze względu na swoją lokalizację. Wartość badanej cechy zależy od wielu czynników. Na całkowity poziom danego zjawiska (jego koncentrację), np. w kraju, wpływają również wielkości badanej obserwacji w poszczególnych regionach. Przestrzenne miary koncentracji, takie jak: indeks przestrzennej krzywej Lorenza (współczynnik lokalizacji),
przestrzenny współczynnik Giniego, Hirschmana-Herfindahla, Theila, Isarda,
uwzględniają zróżnicowanie rozkładu badanej cechy w jednostkach.
Celem artykułu jest prezentacja i zastosowanie wybranych miar koncentracji
przestrzennej do badania nierówności i koncentracji aktywności ekonomicznej
ludności według województw i sekcji PKD (ze zwróceniem uwagi na zjawisko
zatrudnienia w sektorze rolniczym) oraz analiza porównawcza uzyskanych wyników. Badanie przeprowadzono na podstawie opublikowanych przez GUS danych
kwartalnych z okresu 2005-2008. Analiza aktywności ekonomicznej ludności
umożliwi również zbadanie i ocenę przestrzennej koncentracji zjawiska z
uwzględnieniem jego heterogeniczności oraz jego zmian w czasie.
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2. Miary koncentracji „przestrzennej” – własności, narzędzia
„Klasyczne” miary koncentracji są użyteczne przy analizie zjawisk związanych
z podmiotami gospodarczymi. Jednak upraszczające założenie o ich homogeniczności, uzasadnione w przypadku gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, staje
się kłopotliwe, kiedy badaniu poddawane są jednostki przestrzenne. Zróżnicowane
są one ze względu na areał, dominujące sektory gospodarki, zaludnienie, infrastrukturę i niemal wszystkie wielkości makroekonomiczne. Trudno więc mówić o
ich funkcjonowaniu w podobnych warunkach gospodarczych, gdyż nawet sąsiadujące regiony mogą być „odległe” ekonomicznie. Taka dywersyfikacja prowadzi do
powstania zjawiska zwanego heterogenicznością przestrzenną (spatial heterogeneity) uniemożliwiającego przyjęcie założenia o jednorodności obiektów przestrzennych. Specyficzny charakter badań przestrzennych wymaga zastosowania odmiennych od tradycyjnych metod ekonometrycznych i statystycznych. W celu uzyskania maksymalnej informacji o koncentracji przestrzennej danego zjawiska zastosowany wskaźnik powinien spełniać następujące postulaty idealnej miary:
– porównywalności między sektorami,
– porównywalności między obszarami geograficznymi,
– nieczułości na zmiany definicji jednostek przestrzennych,
– nieczułości na zmiany definicji sektorów,
– przyjmowania pewnych znanych wartości umożliwiających weryfikację hipotezy zerowej dotyczącej braku systematycznej części w analizie koncentracji i
lokalizacji działalności,
– pozwalać na określenie, czy istnieje istotne zróżnicowanie między dwoma lokalizacjami (obszary, okresy, sektory),
– umożliwiać analizę zmienności ocen w przypadku hipotez alternatywnych sugerowanych przez teorię1 .
Postulaty 1-4 oznaczają, że możliwe jest prowadzenie wielowymiarowych analiz niezależnie od przyjętych podziałów administracyjnych i sektorowych. Założenia 5-7 związane są z wnioskowaniem i weryfikacją ocen koncentracji przestrzennej formułowanych przez miernik.
Obecnie nie istnieją miary spełniające wszystkie kryteria. Nie ma również jednorodnego podejścia co do sposobu konstruowania i wyboru takich wskaźników. Powszechnie
przyjmuje się, że w badaniu koncentracji przestrzennej niezbędne jest wprowadzenie
zmiennej referencyjnej (wagowej) w celu standaryzacji analizowanej wielkości tak, by
uwzględniała proporcjonalne różnice w poszczególnych regionach. W tabeli 1 przedstawiono grupę najpowszechniej stosowanych miar koncentracji przestrzennej.
Współczynnik lokalizacji, zwany także współczynnikiem swoistości (LQ), wyrażony wzorem:

1

Szerzej na ten temat: [Ekonometria przestrzenna…].
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stanowi istotną miarę pozwalającą wyznaczyć przestrzenną krzywą Lorenza oraz
podstawę większości mierników koncentracji przestrzennej.
Tabela 1. Wybrane miary koncentracji przestrzennej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ekonometria przestrzenna…].

Klasyczne krzywe Lorenza dla danych przekrojowych (indywidualnych) konstruowane są bez uwzględnienia różnicowania wag poszczególnych jednostek. Zakłada się
2
Większość miar przyjmuje wartości z ustalonych z góry przedziałów. Zazwyczaj odnosi się to do zakresu
[0;1], gdzie 0 − równomierny rozkład cechy, zaś 1 − całkowita koncentracja tego zjawiska w jednym regionie.
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więc, że dla każdej obserwacji wagi są identyczne. W celu skonstruowania krzywej
Lorenza dla danych przestrzennych dokonuje się rangowania i uporządkowania regionów według rosnących wartości współczynnika LQ. Następnie z zastosowaniem tego
porządku obliczane są wartości skumulowane pr i qr (na osi odciętych odkładane są
odpowiednio skumulowane wartości pr, a na osi rzędnych − wartości qr).
W niniejszym tekście badanie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce
rozpoczęto od badania koncentracji przestrzennej zatrudnienia według sekcji PKD
na podstawie wskaźników Giniego i Thiela. Następnie na przykładzie zatrudnienia
w sektorze rolnictwa wyznaczono przestrzenną krzywą Lorenza i współczynniki
lokalizacji dla I kwartału roku 2008. Dla całego badanego okresu przeprowadzona
została analiza porównawcza koncentracji przestrzennej tej zmiennej na podstawie
indeksów Giniego, Theila, Herfindahla-Hirschmana i Isarda.

3. Zastosowanie wybranych mierników koncentracji
w analizie aktywności ekonomicznej ludności
Indeksy Giniego i Theila zastosowano do wyznaczenia poziomu koncentracji
przestrzennej wszystkich trzech podstawowych sekcji PKD (zmienną wagową jest
ogół zatrudnienia); rys. 1.
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Rys. 1. Koncentracja przestrzenna zatrudnienia w rolnictwie, przemyśle i usługach w Polsce
w okresie: I kwartał 2005-I kwartał 2008, według indeksów Giniego (G) i Theila (T)
Źródło: opracowanie własne.

Wartości wyznaczone na podstawie obu miar pozwalają stwierdzić, że rolnictwo jest najbardziej „skoncentrowaną sekcją PKD”, a poziom jego skupienia przewyższa pozostałe sektory o 5-8 razy (o ok. 10 p.p.). Różnica między przemysłem i
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usługami jest stosunkowo niewielka − 1-2 p.p. Wysoka (w porównaniu z innymi
sektorami) koncentracja przestrzenna rolnictwa wiąże się z występowaniem dużego
zróżnicowania w zatrudnieniu pod względem województw. Można to zaobserwować na przykładzie współczynników lokalizacji. Największe rozstępy LQ w całym
badanym okresie występowały w sektorze rolniczym: najniższe wartości oscylowały wokół 2%, a maksymalne przekraczały 20%. W przypadku przemysłu i usług
minimum wynosiło odpowiednio: 6,5 i 8%, a maksimum 13 i 12%. Wiąże się to z
występowaniem regionów zdominowanych przez rolnictwo (np. województwa
podlaskie, lubelskie i świętokrzyskie) oraz rejonów Polski o marginalnym udziale
zatrudnienia w tym sektorze (województwa śląskie i dolnośląskie). Potwierdza to
skuteczność zastosowanych miar koncentracji przestrzennej i wskazuje na ich
przydatność w analizach porównawczych sekcji PKD.
Również przestrzenna krzywa Lorenza wskazuje na występowanie koncentracji
w sektorze rolniczym. W tabeli 2 przedstawiono elementy obliczeń krzywej Lorenza, w tym współczynnik lokalizacji dla wybranej zmiennej (zatrudnienia w sektorze rolnictwa w I kwartale 2008 r.). Zatem: xr – wielkość zatrudnienia w rolnictwie
w regionie r; x – całkowite zatrudnienie w rolnictwie; zr – całkowite zatrudnienie w
regionie r; z – całkowite zatrudnienie w Polsce.
Tabela 2. Elementy obliczeń krzywej Lorenza dla koncentracji przestrzennej zatrudnienia
w sektorze rolnictwa w I kwartale 2008 r.

Województwo
(region)
Śląskie
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Pomorskie
Lubuskie
Mazowieckie
Warmińsko-mazurskie
Opolskie
Małopolskie
Wielkopolskie
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Podlaskie

Udział pracuUdział pracujących w
jących w
rolnictwie w regonie
regionie do
do pracujących w
pracujących w
rolnictwie w Polsce
Polsce
0,02
0,12
0,04
0,07
0,02
0,04
0,04
0,05
0,02
0,03
0,12
0,15
0,03
0,04
0,02
0,02
0,10
0,09
0,09
0,08
0,10
0,09
0,07
0,05
0,08
0,05
0,07
0,04
0,12
0,06
0,06
0,03

LQ
0,18
0,49
0,58
0,70
0,74
0,79
0,81
0,83
1,11
1,14
1,18
1,47
1,51
1,83
2,05
2,05

Skumulowany udział liczby
pracujących, w %
w regionie do
w rolnictwie
pracujących
w regionie
w Polsce
2
12
6
19
8
22
11
28
13
30
25
45
28
49
30
51
40
60
50
69
60
77
67
82
75
87
81
91
94
97
100
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na podstawie elementów krzywej Lorenza (tab. 2) zbudowano krzywą koncentracji przestrzennej (rys. 2).
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Rys. 2. Krzywa Lorenza − koncentracja przestrzenna pracujących w sektorze rolnictwa w I kwartale 2008 r.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych zawartych w tab. 2.

Na podstawie oddalenia krzywej Lorenza od przekątnej można stwierdzić, że
koncentracja zatrudnienia w sektorze rolnictwa nie jest równomiernie rozłożona we
wszystkich województwach. Wartość policzonego przestrzennego indeksu Giniego
(G = 0,16) oznacza, że zatrudnienie w sektorze rolnictwa w I kwartale 2008 r. nie
było równomiernie rozłożone według województw w Polsce (rys. 2 i 3).
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Rys. 3. Rozkład zatrudnienia w sektorze rolnictwa według województw na podstawie wartości LQ
w I kwartale 2008 r.
Źródło: opracowanie własne w pakiecie ArcView na podstawie tab. 2.
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Województwa o najniższym poziomie zatrudnienia w badanym sektorze to dolnośląskie i śląskie. Wartości wskaźnika lokalizacji mieszczą się w przedziale od 0,18
do 2,05. Przy wartości przeciętnej LQ ≈ 1,09 oznacza to, iż zatrudnienie w sektorze
rolnictwa w tych regionach wykazuje relatywnie niski udział w zatrudnieniu ogółem.
Natomiast województwami o najwyższym poziomie zatrudnienia w badanym sektorze są: podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie (LQr: 1,83 – 2,05); rys. 3.
Wspomniane wyniki dotyczą analizy zatrudnienia w sektorze rolnictwa w
przekroju województw w Polsce w I kwartale 2008 r. według wartości przestrzennego współczynnika lokalizacji i współczynnika Giniego. W dalszej części artykułu zastosowano wybrane miary koncentracji przestrzennej w zakresie badanego
zjawiska oraz przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników.
Istnienie wielu alternatywnych podejść do zjawiska koncentracji przestrzennej
nasuwa pytania: które z nich jest najlepsze i czy pozwalają one na wysnuwanie
analogicznych wniosków? Z tabeli 1 wybrano cztery wskaźniki: Giniego, Herfindahla-Hirschmana, Theila i Isarda. Posłużyły one do zbadania koncentracji przestrzennej zatrudnienia w sektorze rolnictwa. Za zmienną referencyjną przyjęto
całkowite zatrudnienie, a otrzymane wyniki przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Poziom koncentracji przestrzennej zatrudnienia w sektorze rolniczym według województw
od I kwartału 2005 r. do I kwartału 2008 r. na podstawie wybranych wskaźników
Źródło: opracowanie własne.

Poziom koncentracji przestrzennej zatrudnienia w rolnictwie różnił się w zależności od zastosowanej miary. W całym badanym okrasie najniższe wartości
wyznaczane były indeksem Herfindahla-Hirschmana, a najwyższe − wskaźnikiem
Isarda. Ich różnica oscylowała wokół 11 p.p., a swoje maksimum: 13,9 p.p., osiągnęła w trzecim kwartale roku 2007. Współczynniki Giniego i Theila przyjmowały
bardzo podobne wartości zbliżone do 15%. Zastosowanie powyższych miar pozwala stwierdzić, że koncentracja przestrzenna zatrudnienia w sektorze rolniczym jest
słaba lub umiarkowana. Ponadto poziom koncentracji nie podlegał silnym waha-
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niom. Wszystkie miary potwierdzają, że w II kwartale 2005 r., IV kwartale 2006 r.,
IV kwartale 2007 r. i I kwartale 2008 r. poziom koncentracji zmniejszył się nieznacznie w porównaniu z okresem poprzednim, w pozostałych kwartałach odnotowano zaś nieznaczny wzrost koncentracji zatrudnienia.
Poziom koncentracji różnił się pod względem wybranego wskaźnika. Niemożliwe
jest więc dokonywanie porównań na podstawie różnych miar. Analiza koncentracji
względem sekcji PKD oraz istnienia i zmian skupienia w czasie z zastosowaniem alternatywnych indeksów prowadzi jednakże do zbieżnych wniosków. Potwierdza to
przydatność narzędzi przestrzennych, indeksów, współczynnika lokalizacji i krzywej
Lorenza do badania zjawisk heterogenicznych i struktury zatrudnienia w Polsce.

4. Podsumowanie
Dywersyfikacja przestrzenna zjawisk ekonomicznych uniemożliwia prowadzenie analiz metodami zakładającymi ich homogeniczność. Niezbędne jest stosowanie metod zmodyfikowanych uwzględniających specyfikę podejścia przestrzennego. Powstało wiele ujęć, które badając to samo zjawisko ekonomiczne, opierają się
na bardzo odmiennych narzędziach matematycznych. Przestrzenne wskaźniki koncentracji pozwalają ocenić istnienie nieprzypadkowego rozłożenia cechy w badanym obszarze, różnice w skupieniu kilku cech oraz zmiany koncentracji w czasie.
Żaden z istniejących współczynników nie spełnia wszystkich założeń idealnej
miary koncentracji przestrzennej. Nie ma także jednoznacznych kryteriów ich stosowalności. Problem wyboru najlepszej miary do oceny koncentracji zjawisk przestrzennych pozostaje więc otwarty.
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SELECTED INDEXES OF SPATIAL CONCENTRATION
IN THE ANALYSIS OF HUMAN ECONOMIC ACTIVITY IN POLAND
Summary
The aim of this paper is to present and apply selected spatial concentration indexes, such as: Location Quotient, spatial Gini, Hirschman-Herfindahl. These indicators are used to measure inequality and
concentration of the level of employment in the agricultural sector in Polish voivodships. The comparison analysis was also carried out. The research concerns years 2005-2008. Finally, the study leads to the
verification of concentration of this phenomenon considering its heterogeneity and time-changing data.
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WYBRANE METODY KLASYFIKACJI DLA DUŻYCH BAZ
DANYCH W ANALIZIE DEMOGRAFICZNEGO
STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI W KRAJACH UE I EFTA ∗
1. Wstęp
Do podstawowych kryteriów decydujących o możliwości zastosowania danej
metody analizy skupień należą m.in. skala pomiaru wykorzystywanych zmiennych
i konkretny cel analizy [Kaufman, Rousseeuw 1990, 2005]. Uniwersalność metod
sprawia, że analiza ich własności oraz wskazówki dotyczące możliwości ich aplikacji z reguły nie pozwalają na wybór jednej „ścieżki poszukiwania rozwiązania”,
a duża liczba dopuszczalnych oraz możliwych do zaakceptowania rozwiązań najczęściej nie upraszcza analizy.
Spośród dużej liczby metod analizy skupień w badaniach społeczno-ekonomicznych o charakterze regionalnym często i chętnie wykorzystywane są metody aglomeracyjne i podziałowe (optymalizacyjne), a w szczególności metody Warda (Ward) i
k-średnich (k-means) oparte na idei środka ciężkości obiektów w skupieniach.
Celem referatu jest prezentacja algorytmów wybranych metod podziałowych
analizy skupień, tj. PAM (Partitioning Around Medoids), CLARA (Clustering
LARge Applications) i CLARANS (Clustering Large Applications based on
RANndomised Search), wykorzystujących do opisu poszczególnych skupień obiekt
położony najbliżej środka ciężkości (k-medoids), a nie sam środek ciężkości. Wymienione algorytmy przeznaczone są do analizy „dużych baz danych”, jednak od
momentu ich powstania zmianie uległa definicja tego typu bazy danych. Rozwój
techniki spowodował zwiększenie możliwości obliczeniowych komputerów, powodując podniesienie granicy skutecznego i efektywnego wykorzystania tych algorytmów jako narzędzia analizy z jednoczesnym zwiększeniem wielkości gromadzonych i profesjonalnie przetwarzanych baz danych.
∗
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2009 jako projekt badawczy
nr N N111 436734.
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Algorytmy PAM i CLARA zastosowano do analizy demograficznego starzenia się
ludności w krajach UE i EFTA – objętych wspólną otwartą metodą koordynacji (OMK)
systemów emerytalnych. Do obliczeń wykorzystano dane statystyczne o liczbie ludności
według wieku na poziomie NTS2 krajów UE i EFTA, a uzyskane wyniki za pomocą
indeksu sylwetkowego (Silhouette Index, SI) porównano pod względem jakości grupowania z klasycznym algorytmem podziałowym k-średnich (Hartigana-Wonga).

2. Opis działania algorytmów PAM, CLARA i CLARANS
Algorytm PAM opracowany przez Kaufmana i Rousseeuwa [Kaufman, Rousseeuw 1990, 2005] polega na wyszukiwaniu w analizowanym zbiorze n obiektów
k reprezentantów (obiektów) leżących najbliżej centrów skupień, którzy razem z
pozostałymi przypisanymi do nich według kryterium najbliższej odległości obiektami utworzą poszukiwane skupienia. Tak rozumiane środki ciężkości skupień
(obiekty) zostały przez autorów nazwane medoidami (medoids). Szczegółowy
schemat działania algorytmu PAM można zapisać następująco [Ng, Han 1994;
Han, Kamber 2000; Kolenda 2006]:
Krok 1. Wybierz arbitralnie lub wylosuj k obiektów, czyli potencjalnych centrów skupień.
Krok 2. Przypisz wszystkie pozostałe obiekty do najbliższych im centrów skupień.
Krok 3. Wyznacz funkcję kosztu TCih dla każdej pary obiektów (i,h) 1 , w której
jeden jest reprezentantem, a drugi nie (w wariancie PAM II algorytmu funkcją celu
może być suma odległości wszystkich obiektów od centrów skupień).
Krok 4. Zmień pojedynczy obiekt będący reprezentantem skupienia (medoids) na inny niebędący reprezentantem dla tej pary (i,h), dla której wartość TCih jest najmniejsza,
tzn. ujemna (w wariancie PAM II, jeśli następuje zmniejszenie wartości funkcji celu).
Krok 5. Powtarzaj kroki 2-4 do momentu aż nie nastąpi dalsza zmiana reprezentanta, tzn. gdy wartość TCih nadal jest ujemna (w wariancie II, gdy następuje
zmniejszenie funkcji celu, tj. sumy odległości pomiędzy wszystkimi obiektami i
ich centrami skupień), w przeciwnym razie -> STOP.
Algorytm CLARA autorstwa Kaufmana i Rousseeuwa jest dwuetapowy [Kaufman, Rousseeuw, 1990, 2005; Han, Kamber 2000]. Najpierw z analizowanego
zbioru danych losowana jest próba 40 + 2k obiektów, która jest dzielona na k skupień z wykorzystaniem metody PAM. W wyniku obliczeń wyznaczonych zostaje
k reprezentantów skupień, do których w kroku drugim przypisywane są wszystkie
pozostałe obiekty niebędące w próbie. Miarą jakości grupowania jest średnia odległość wszystkich analizowanych obiektów w stosunku do wyodrębnionych reprezentantów grup. Schematycznie działanie algorytmu CLARA można zapisać w
postaci poniższych kroków [Ng, Han 1994; Han, Kamber 2000]:
1

Funkcja kosztu TCih jest sumą odległości wszystkich obiektów niebędących reprezentantami skupień
od najbliższych im obiektów-reprezentantów obliczana po każdej pojedynczej zamianie dwóch dowolnych
obiektów Oi, tj. reprezentanta z obiektem Oh, który nie należy do zbioru reprezentantów skupień.
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Krok 1. Użytkownik definiuje liczbę k poszukiwanych skupień.
Krok 2. Dla i = 1 do 5 (liczba powtórzeń całego algorytmu).
Krok 3. Pobierz losowo próbę 40+2k obiektów ze zbioru danych (dla i = 2,…,5 algorytm losuje 40+k obiektów, gdyż k jest zapamiętywane z poprzedniego rozwiązania)
i dla tak wylosowanej próby zastosuj algorytm PAM, aby wyznaczyć k medoidów.
Krok 4. Wszystkie inne analizowane obiekty przypisz do najbliższych im k
wyznaczonych reprezentantów (centrów) skupień.
Krok 5. Dla pozostałych 40+k obiektów z próby (dla i = 1,…,5) określ funkcję
kosztu TCih. Jeśli obecna wartość funkcji kosztu (TCih) jest mniejsza niż ta z poprzedniego losowania (dla i = 1, TCih = 0), to ustal ją jako bieżące minimum, zapamiętaj wyznaczonych k reprezentantów i wróć do kroku 3.
Krok 6. Przejdź do kroku 2 i rozpocznij kolejną iterację lub -> STOP 2 .
Ostatni ze wspomnianych algorytmów CLARANS jest kombinacją algorytmu PAM
i metody próbkowania zbioru danych. W celu zrozumienia istoty działania algorytmu
należy zdefiniować pojęcie węzła oraz sąsiada. Węzłem jest dowolny zbiór poszukiwanych k medoidów, natomiast sąsiadami są dwa węzły różniące się tylko jednym obiektem, inaczej mówiąc, zawierające k-1 tych samych obiektów. Z definicji tych wynika, że
każdy węzeł (Gn.k) ma maksymalnie k(n-k) sąsiadów (S). „Z przejściem” pomiędzy węzłami, tj. potencjalnymi rozwiązaniami k medoidów, związany jest omawiany wcześniej
koszt zmiany jednego reprezentanta TCih. Idea algorytmu, po wstępnym wyborze k reprezentantów – węzła, polega na znalezieniu rozwiązania (węzła, zbioru k medoidów)
wśród sąsiadów, które zminimalizuje wartość funkcji kosztu TCih.
Pierwotnie algorytm PAM był dedykowany analizie danych co najwyżej k = 5
skupień w zbiorze n = 100 obiektów, CLARA była rekomendowana do poszukiwania
k = 10 skupień w zbiorze n = 1000 obiektów, natomiast CLARANS − do analizy jeszcze większych baz danych [Ng, Han 1994]. Przy obecnym postępie techniki obliczeniowej podane granice „efektywności” tych algorytmów należy traktować umownie.

3. Analiza demograficznego starzenia się ludności
Obszar UE 27 w celach statystycznych jest podzielony na poziomie NTS2 na
271 „regionów”, a w obszar krajów EFTA składa się z 17 tego typu „regionów”.
W referacie rozpatrywano zagadnienie demograficznego starzenia się ludności w krajach UE i EFTA, tj. zmianę stopnia starości społeczeństwa w czasie na poziomie
NTS2 3 . Ze względu na braki danych statystycznych dla niektórych krajów UE na
2
Efektywność CLARA zależy od rozmiaru próby, która powinna być wartością min{n; 40+2k}, gdzie n
to liczba analizowanych obiektów. Satysfakcjonujące rozwiązanie uzyskuje się już przy warunku pięciokrotnego powtórzenia algorytmu (i = 5). Warto zauważyć, że w krokach 3-6 CLARA wielokrotnie próbkuje cały
analizowany zbiór, poszukując „najlepszego rozwiązania”, dając w wyniku k reprezentantów skupień oraz
informacji o przynależności wszystkich analizowanych obiektów do poszczególnych reprezentantów (krok 3).
3
Kraje EFTA to Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Informacje na temat nomenklatury
NTS dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/introduction_regions_en.html.
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poziomie NTS2 ostatecznie do obliczeń wykorzystano dane statystyczne o liczbie
ludności według wieku za lata 2000 i 2004 dla 273 „regionów” krajów UE i EFTA.
Wyznaczono wskaźniki demograficznego starzenia się ludności [Rosset 1959;
Frątczak 1984; Długosz 1998; Mikulec 2007], z których po analizie zmienności i
korelacji pozostawiono trzy. Względny wskaźnik demograficznego starzenia się
ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – modyfikacja wskaźnika zaproponowanego przez Długosza – jest następujący:

Wsd =

[U (0 −14) t − U (0 −14) t + n ] + [U ( > 65) t + n − U ( > 65) t ]
[U ( og ) t + U ( og ) t + n ]/ 2

∗ 1000 ,

(1)

gdzie: U (0 −14) t , U (0 −14) t + n oznacza udział ludności w wieku 0-14 lat odpowiednio na
początku i końcu badanego okresu, U ( > 65) t + n ,U ( > 65) t to udział ludności w wieku
powyżej 65 lat odpowiednio na końcu i na początku badanego okresu, a
[U ( og ) t + U ( og ) t + n ] / 2 to średnia liczba ludności ogółem na początku i na końcu badanego okresu. Wsd ukazuje stopień starzenia się ludności, a im wyższa od zera jest jego
wartość, tym proces starzenia się jest silniejszy. Wartości Wsd niższe od zera oznaczają odmładzanie się społeczeństwa. Wskaźnik postępu starzenia się ludności opiera
się na przyroście ludności w wieku 60/65 lat i więcej w stosunku do przyrostu ludności ogółem i wyrażony jest w procentach oraz opiera się na ogólnym współczynniku
obciążenia demograficznego, tj. średnim rocznym przyroście współczynnika obciążenia demograficznego w analizowanym okresie [Frątczak 1984].
Z bazy danych dla 273 „regionów” na podstawie analizy wykresów rozrzutu wartości wskaźników wyłączono 8 obiektów, które uniemożliwiały dokonanie nietrywialnego
podziału zbioru obiektów na jednorodne grupy według kolejności: DE50 (Bremen),
DE30 (Berlin), UKL1 (West Wales and The Valleys), UKG2 (Shropshire and Staffordshire), SE21 (Småland med öarna), GR11 (Anatoliki Makedonia, Thraki), GR13 (Dytiki
Makedonia) oraz RO21 (Nord-Est) w Rumunii. Można przyjąć, że są to „regiony” o
szczególnie wysokim tempie demograficznego starzenia się ludności. Dalszą analizę
przeprowadzono na podstawie 265 „regionów” krajów UE i EFTA.

4. Porównanie wyników algorytmów k-średnich,
PAM oraz CLARA
Uwzględniając liczbę grupowanych obiektów (n = 265), do analizy zastosowano algorytmy PAM i CLARA, a ich wyniki porównano z klasycznym algorytmem
k-średnich (Hartigana-Wonga). W obliczeniach wykorzystano pakiet cluster
(autorstwa Rousseeuwa i in.), clusterSim (którego autorami są Walesiak i
Dudek) oraz pakiet stats środowiska R. Nie było przesłanek odnośnie do poszukiwanej liczby k preferowanych skupień.
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Wykonano w pętli po 1000 powtórzeń algorytmów metody k-średnich i PAM z losowym doborem punktów startowych dla liczby skupień s = 2,…,5, za każdym razem
oceniając za pomocą indeksu sylwetkowego SI wynik uzyskanego grupowania. Zastosowanie właśnie takiej kolejności obliczeń, tzn. grupowanie dla różnej liczby skupień
od 2 do 5, w ramach (wewnątrz) 1000 powtórzeń każdego z algorytmów pozwoliło
(dzięki wykorzystaniu indeksu SI) odpowiedzieć na pytanie: jak często w pojedynczym
przebiegu algorytmu „wygrywają rozwiązania podziału obiektów” dla poszczególnych
k w zakresie od 2 do 5 skupień. Możliwe było także określenie parametru k „najlepszego” uzyskanego podziału zbioru obiektów. Najlepsze pojedyncze rozwiązanie uzyskane za pomocą algorytmu k-średnich (SI = 0,823) zawierało 2 skupienia obiektów. Warto jednak zwrócić uwagę na częstość występowania poszczególnych rozwiązań. Wśród
1000 końcowych podziałów metody k-średnich 2 skupienia wystąpiły 740 razy, a wynik grupowania dla 3 skupień „wygrał” 260 razy. Algorytm PAM dał w wyniku „najlepszego rozwiązania” 3 skupienia „regionów” (SI = 0,793), a na 1000 powtórzeń:
2 skupienia wystąpiły 147 razy, a 3 skupienia − 732 razy. W przypadku PAM uzyskano także wyniki dla 5 skupień (121 razy). Czas obliczeń algorytmów wyniósł odpowiednio 7:06 minut (k-średnich) i 5:23 minut (PAM).
Algorytm CLARA, bazujący na wielokrotnym losowaniu próby ze zbioru analizowanych obiektów, także został powtórzony po 1000 razy w zakresie od 2 do 5 skupień. Czas wszystkich obliczeń wyniósł 4:33 minut i pozwolił na uzyskanie wysokiej
jakości grupowania. Najlepszym pojedynczym rozwiązaniem był podział na 2 skupienia uzyskany na podstawie próby 44 obiektów, dla której indeks SI wyniósł 0,908.
Przyporządkowanie wszystkich obiektów do uzyskanych reprezentantów skupień
spowodowało spadek wartość indeksu sylwetkowego do 0,824. Analizując częstość
uzyskiwania rozwiązań o liczbie od 2 do 5 skupień, należy stwierdzić, że rozwiązanie z
3 skupieniami (511 razy) częściej „wygrywało” z rozwiązaniami z 2 skupieniami (479
razy), 4 skupieniami (6 razy) i 5 skupieniami (4 razy). Wartość indeksu sylwetkowego
dla najlepszego podziału obiektów na 3 skupienia algorytmem CLARA dla wylosowanej próby wyniosła SI = 0,883, a dla całego zbioru obiektów SI = 0,804.

5. Wyniki analizy demograficznego starzenia się ludności
Jako wynik analizy skupień „regionów” NTS2 z punktu widzenia demograficznego starzenia się ludności uznano ostatecznie 3 skupienia uzyskane dla większej
liczby powtórzeń algorytmów PAM i CLARA. Szczegółowa analizy „najlepszego”
grupowania obiektów dla 3 skupień algorytmem PAM i CLARA wskazuje, że uzyskane wyniki są bardzo podobne. Jest to dość oczywiste, gdyż CLARA, analizując
próbę, wykorzystuje algorytm PAM. Potwierdza się jednak duża efektywność algorytmu CLARA, który na podstawie próby 46 obiektów, stanowiącej 17,4% obiektów, zdołał „znaleźć” w krótszym czasie prawie identyczne rozwiązanie. Uzyskane
skupienia w przypadku PAM składały się z {242}, {15} i {8} „regionów”, a skupienia CLARA − z {244}, {13} i {8} „regionów”. Szczegółowe porównanie wykazało,
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że różniły się one tylko 2 obiektami (zob. rys. 1). W przypadku metod CLARA i
PAM medoidy same w sobie mają użyteczną interpretację – obiektów reprezentujących skupienia – nie można ich jednak porównywać (czy są takie same), gdyż są
losowane odpowiednio z próby i ze zbioru wszystkich obiektów.

Rys. 1. Wynik analizy skupień metodą PAM (3 skupienia)
Źródło: pakiet cluster programu R na podstawie obliczeń własnych.

Przechodząc do analizy uzyskanych wyników i profilowania skupień, które przedstawione zostały na rys. 2, należy zauważyć, że reprezentantem najliczniejszego 1 skupienia o 242 „regionach” był CH01 (Région Lémanique) w Szwajcarii; najbliżej „centrum” 2 skupienia 15 „regionów” znajdował się DEA1 (Düsseldorf) w Niemczech;
3 skupienie 8 „regionów” reprezentowane było przez GR25 (Peloponnisos) w Grecji.
Jako 4 skupienie można chyba uznać „regiony” wyłączone z analizy, które charakteryzowały się bardzo wysokim tempem demograficznego starzenia się ludności.
Région Lémanique w Szwajcarii reprezentujący skupienie 1 charakteryzował
się najniższym wskaźnikiem demograficznego starzenia się ludności na 1000
mieszkańców − 9,6 osób (wartość średnia to 15,4 osób) − i zbliżonym do wartości
średniej równej 23,2% wskaźnikiem postępu demograficznego starzenia się ludności opartym na przyroście ludności w wieku 60/65 lat i więcej w % ludności ogółem wynoszącym 27,6%. Wartość wskaźnika na bazie przyrostu ogólnego współczynnika obciążenia demograficznego wyniosła 0,014 (wartość średnia to –0,173).
Regiony skupienia 1 można określić, jako „wolno i umiarkowanie starzejące się”.
Düsseldorf w Niemczech skupiał 15 „regionów” o wysokim tempie demograficznego starzenia się ludności. Średnia wartość wskaźnika demograficznego starzenia się ludności na 1000 mieszkańców dla tego regionu wyniosła 22,1 osób. W
Düsseldorfie występował ujemny wskaźnik postępu starzenia się ludności oparty
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Regiony NTS2 krajów UE i EFTA:
wolno i umiarkowanie starzejące się
szybko starzejące się, przy spadku liczby ludności ogółem
szybko starzejące się, przy wzroście liczby ludności ogółem
o najwyższym stopniu starzenia się ludności
reprezentujące poszczególne skupienia
brak danych.

Rys. 2. Przestrzenne zróżnicowanie procesu demograficznego starzenia się ludności w krajach UE i EFTA
Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń pakietu cluster środowiska R.
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na przyroście ludności w wieku 60/65 lat i więcej w % ludności ogółem rzędu
– 415,4%. To oznacza, że przyrostowi liczby ludności w wieku starszym towarzyszył spadek liczy ludności ogółem oraz że przyrost liczby osób starszych był
4-krotnie większy od przyrostu liczby ludności ogółem – tego typu zmiany były
typowe dla wszystkich regionów w tym skupieniu. Wartość trzeciego wskaźnika
dotyczącego średniej zmiany współczynnika obciążenia demograficznego wyniosła
0,722 i również wskazywała na szybkie tempo procesów starzenia się ludności.
Peloponnisos w Grecji również reprezentuje „regiony” o szybkim tempie demograficznego starzenia się ludności (skupienie 8 regionów), lecz objawiającym
się: wysokim wskaźnikiem starzenia się demograficznego ludności – 21,3 osób na
1000 mieszkańców, wysokim przyrostem liczby osób starszych połączonym z
przyrostem liczby ludności ogółem wynoszącym 667% (przyrost ludności w wieku
60/65+ jest 6-krotnie większy niż ludności ogółem), a także ujemną wartością
(–0,656) odnoszącego się do zmian ogólnego współczynnika obciążenia demograficznego wskaźnika postępu starzenia się ludności. Jego ujemna wartość sugeruje
częściowe „odmładzanie się społeczeństwa”, co jest wynikiem przyrostu ludności
w wieku 0-14 lat, tj. w wieku przedprodukcyjnym.

6. Podsumowanie i wnioski
W referacie zaprezentowano algorytmy PAM, CLARA i CALARANS, a dwa
pierwsze zastosowano do analizy demograficznego starzenia się ludności w krajach UE i
EFTA na poziomie NTS2. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić,
że algorytmy PAM i CLARA (k-medoidów) są bardziej „konsekwentne” i tworzą bardziej stabilne skupienia w porównaniu z algorytmem k-średnich (Hartigana-Wonga).
W przypadku analiz „regionalnych” mają też tę dodatkową zaletę, że „centra” ich skupień są analizowanymi obiektami, którym można nadać „rzeczywistą” interpretację.
W wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto rozwiązanie podziału 265 „regionów” na 3 skupienia odpowiednio: 242 „wolno i umiarkowanie starzejących się
regionów” oraz 15 i 8 „regionów o wysokim tempie starzenia się ludności”, lecz
nieco innym przebiegu omawianego procesu – gorsza sytuacja występuje w skupieniu 15 regionów. Obszary wyłączone z analizy o najwyższym stopniu starzenia
się ludności występujące w Grecji, Niemczech, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii można potraktować jako 4 skupienie.
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CHOSEN CLUSTERING METHODS FOR LARGE DATA SETS
IN ANALYSIS OF POPULATION’S AGEING
IN THE EU AND EFTA COUNTRIES
Summary
In the study, chosen partitioning clustering methods have been discussed – the PAM algorithm
(Partitioning Around Medoids) – Kaufman, Rousseeuw and also clustering methods for large data
sets, the CLARA algorithm (Clustering LARge Applications) Kaufman, Rousseeuw and the
CLARANS algorithm (Clustering Large Applications based on RANndomised Search) – Ng, Han.
The PAM and CLARA algorithms were applied to the analysis of population’s ageing of society
in the EU and EFTA countries. In the calculations, statistics data of population by age at NUTS-2
level for the EU and EFTA countries were applied. Obtained results were compared with results of
clustering based on the k-means algorithm (Hartigan-Wong).
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BADANIE EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH METOD
GRUPOWANIA DANYCH NA ZBIORACH DANYCH
ZE ŚWIATA REALNEGO
1. Wstęp
W publikacji [Guha, Rastogi, Shim 1998] autorzy algorytmu CURE zaproponowali algorytm przewyższający wszystkie dotychczas znane algorytmy grupowania danych pod względem szybkości pracy, wrażliwości na stopień rozmycia skupień i zdolności wykrywania skupień o kształcie niekoniecznie normalnym. Algorytm został porównany z takimi metodami, jak CLARA, CLARANS i BIRCH.
Porównanie zostało przeprowadzone na kilku sztucznie wygenerowanych zbiorach
danych z dwuwymiarowej przestrzeni euklidesowej. Podobnie [Karypis i in. 1999]
zaproponowali algorytm CHAMELEON, który okazał się doskonały na sztucznych
zbiorach danych z przestrzeni dwuwymiarowej. Wydaje się, że warto byłoby zbadać efektywność wymienionych nowych metod, tj. CURE i CHAMELEON, na
zbiorach danych ze świata realnego. Niniejsza praca ma być próbą takiego badania.

2. Krótki przegląd metod grupowania obserwacji
Metody grupowania obserwacji można, z grubsza rzecz biorąc, podzielić na
partycjonujące oraz hierarchiczne. Można również dokonać nieco dokładniejszego
podziału na następujące grupy:
• metody partycjonujące (partitioning methods), np. k-średnich, rozmytych c-średnich;
• metody hierarchiczne (hierarchical methods), np. aglomeracja średniego łączenia, całkowitego połączenia, Warda itp.;
• metody gęstościowe (density based methods), np. algorytmy DBSCAN, OPTICS;
• metody oparte na siatce (grid based methods), np. algorytm STING;
• metody modelowe (model based methods), np. metody oparte na sieciach neuronowych;
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metody typu ensemble (ensemble methods) wykorzystujące wyniki wielu różnych metod grupowania.
W ostatnich latach największe uznanie zdobyły metody łączące cechy kilku, na
ogół dwóch, rodzajów metod. Na przykład algorytmy BIRCH i CURE łączą cechy
grupowania hierarchicznego i relokacyjnego, algorytmy CLIQUE i Wave-Cluster
(por. [Kaufman, Rousseeuw 1990]) łączą cechy metod gęstościowych i opartych na
siatce komórek. Algorytm CHAMELEON miał łączyć dobre cechy algorytmów
CURE oraz ROCK i nie mieć ich słabości.
W celu ustanowienia punktu odniesienia dla badanych algorytmów CURE oraz
CHAMELEON wybrano dwie metody, starsze o kilka lat od dwóch wspomnianych,
które można określić mianem tradycyjnych. Są to algorytmy CLARA oraz
CLARANS. Podstawą działania tych algorytmów jest algorytm PAM [Kauffman,
Rousseeuw 1990]. Algorytmy CLARA i CLARANS mają dość dobrą opinię w kwestii zastosowań do grupowania obserwacji ze zbiorów danych ze świata realnego.

3. Charakterystyka metod wybranych do badania
Algorytmy CLARA i CLARANS są oparte na algorytmie PAM (Partitioning
Around Medoids), którego ideą jest przypisanie każdej obserwacji do skupienia reprezentowanego przez medoidę najbliższą (ze wszystkich skupień) tej obserwacji. Algorytm rozpoczyna od losowego wyboru k medoid (k jest liczbą skupień). Oznaczmy
wybrane medoidy symbolami Oi i = 1,..., k , zaś obserwacje, które nie są medoidami, symbolami Oh . Algorytm działa iteracyjnie według następującego schematu.
1. Obliczyć koszty TCih zamiany medoidy Oi na obserwację Oh , która nie jest
medoidą dla wszystkich par Oi Oh .
2. Wybrać tę parę Oi Oh , która ma najmniejszy koszt TCih . Jeśli ten najmniejszy koszt jest ujemny, to zamienić Oi na Oh i wrócić do punktu 1.
3. Jeśli najmniejszy znaleziony koszt jest nieujemny, to przypisać każdą obserwację do najbliższej medoidy i zakończyć działanie.
Koszt jest rozumiany w sensie dążenia do zminimalizowania sumy odległości
wszystkich obserwacji od medoid reprezentujących skupienia. W związku z tym
koszt obliczamy, sumując zmiany odległości wynikające z zamiany Oi na Oh po
wszystkich obserwacjach O j , które nie są medoidami, czyli

TC ih =

∑C
j

ijh

.

(1)
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Koszt Cijh jest składnikiem kosztu całkowitego wynikającym z zamiany, ale
tylko w odniesieniu do obserwacji O j . Mogą wystąpić cztery przypadki i w zależności od nich obliczamy koszt Cijh w następujący sposób.
Przypadek 1. Załóżmy, że O j przed zamianą należy do skupienia reprezentowanego przez Oi oraz że O j jest bardziej podobne do O j , 2 niż Oh tzn.
d O j , Oh ≥ d O j , O j , 2 , gdzie O j , 2 oznacza drugą medoidę najbardziej po-

(

) (

)

dobną do O j . Wówczas, gdy Oi zamienimy na Oh , O j będzie należało do skupienia reprezentowanego przez O j , 2 . Wobec tego

(

) (

)

Cijh = d O j , O j , 2 − d O j , Oi .

(2)

Przypadek 2. Załóżmy, że O j przed zamianą również należy do skupienia reprezentowanego przez Oi oraz że tym razem d O j , Oh < d O j , O j , 2 . Wówczas

(
) (
Cijh = d (O j , Oh ) − d (O j , Oi ) .

)

(3)

Przypadek 3. Załóżmy, że O j przed zamianą należy do skupienia reprezentowanego przez O j , 2 oraz że O j jest bardziej podobne do O j , 2 niż Oh . Wówczas,
gdy Oi zamienimy na Oh , O j będzie należało do tego samego skupienia reprezentowanego przez O j , 2 . Wobec tego

Cijh = 0 .

(4)

Przypadek 4. Załóżmy, że O j przed zamianą należy do skupienia reprezentowanego przez O j , 2 oraz że O j jest mniej podobne do O j , 2 niż Oh . Wówczas,
gdy Oi zamienimy na Oh , O j będzie należało do skupienia reprezentowanego
przez O j , 2 . Wobec tego

(

) (

)

Cijh = d O j , Oh − d O j , O j , 2 .

(5)

Tak zdefiniowany algorytm działa dobrze dla małych zbiorów, np. o liczbie
obserwacji mniejszej od 100. Gdy zbiory są większe, wówczas ci sami autorzy
[Kauffman, Rousseeuw 1990] opracowali algorytm CLARA, który zasadniczo
rzecz biorąc, jest algorytmem PAM zastosowanym do prób wylosowanych ze zbioru danych. Działa on według następującego schematu.
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Algorytm CLARA
1. Powtórzyć pięciokrotnie następujące kroki.
2. Wylosować próbę o liczebności 40 + 2k i zastosować algorytm PAM do znalezienia k medoid w tej próbie.
3. Przypisać każdą obserwację do najbliższej jej medoidy.
4. Znaleźć średnią odległość obserwacji od ich medoid.
5. Zmienić przypisanie obserwacji na nowe (w następnej z pięciu iteracji), jeśli
średnia odległość z punktu 4 jest mniejsza od najmniejszej z dotychczasowych.
Oczywiście tak działający algorytm nie jest jednoznaczny, pozostawia pewien
chaos przypisań obserwacji do skupień wynikający z częściowej losowości, ale
spisuje się dość dobrze (por. [Ng, Han 1994]).
Poprawioną wersją CLARY jest algorytm CLARANS, którego idea polega na
tym, że zaczynając podobnie od dowolnie wybranych medoid, w każdym kroku
wymienia jedną z medoid na dowolnie wybraną obserwację (oczywiście, gdy koszt
takiego grupowania jest niższy). Takiej ewentualnej zamiany próbuje dokonać
wiele razy (maxneighbor) i kończy na znalezieniu lokalnego minimum kosztu.
Takie lokalne przeszukiwania powtarza kilka razy (numlocal). Dokładniej działanie algorytmu można ująć w następującym schemacie.
Algorytm CLARANS
1. Połóż i = 1 oraz mincost = ∞.
2. Wybierz dowolnie k medoid.
3. Połóż j = 1.
4. Dowolnie wybraną medoidę zamień na dowolnie wybraną obserwację niebędącą medoidą. Oblicz różnicę kosztów zgodnie ze wzorem (1).
5. Jeśli nowy koszt jest niższy, to wróć do punktu 3, zachowując nowy wybór.
6. Jeśli nowy koszt jest wyższy, to zwiększ j o 1 i idź do punktu 4, zachowując
stary wybór, pod warunkiem że j < maxneighbor.
7. Gdy j > maxneighbor, porównaj koszt aktualnego wyboru medoid z mincost.
Gdy koszt aktualnego wyboru jest mniejszy, połóż mincost równe nowemu kosztowi.
8. Zwiększ i o 1 i jeśli i <= numlocal, idź do punktu 2. W przeciwnym razie
przypisz obserwacje do najbliższej medoidy i zakończ działanie.
Autorzy tego algorytmu [Ng, Han 1994] polecają losować obserwacje do
ewentualnej zamiany nie więcej niż maxneighbor = max{250; 1,25%k(n-k)} razy
(n − liczba obserwacji w zbiorze danych, k – liczba skupień), zaś wyszukiwanie
lokalnego minimum kosztu nie więcej niż numlocal = 2 razy. Taką wersję algorytmu zastosowano w niniejszej pracy.
Algorytm CURE
Ogólnie rzecz biorąc, algorytm ten [Guha, Rastogi R., Shim 1998] najłatwiej
wyjaśnić, porównując go do algorytmu aglomeracyjnego najbliższego połączenia.
Różnice są następujące:
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algorytm CURE przy ustalaniu dwóch najbliższych skupień w każdym kroku
aglomeracyjnym bierze pod uwagę tylko ustaloną liczbę c reprezentantów każdego skupienia;
reprezentanci każdego skupienia są „ściągnięci” (shrunk) w kierunku średniej
ze wszystkich reprezentantów o czynnik α ∈ (0,1) w następującym sensie:

x shrunk = x + α ( x − x ) .

(6)

Wybieranie reprezentantów każdego skupienia ma za zadanie skrócić czas pracy algorytmu, zaś ściąganie obserwacji „do środka” ma za zadanie uodpornić algorytm na wadę łańcucha często psującą algorytmy aglomeracyjne. Reprezentanci są
tak wybierani, by dobrze reprezentowali całe skupienie. Zastosowano prostą metodę wyboru c dobrze rozproszonych obserwacji. Można je wybierać sekwencyjnie w
następujący sposób: pierwszą obserwację wybieramy dowolnie, drugą – tak, by
była z tego samego skupienia i jak najbardziej oddalona od pierwszej, trzecią tak,
by była z tego samego skupienia i by była jak najbardziej oddalona od najbliższej z
dwóch pierwszych itd. Przy łączeniu dwóch skupień, z których każde jest już reprezentowane przez c obserwacji, można procedurę nieco uprościć, wybierając c
dobrze rozproszonych obserwacji spośród już określonych 2c obserwacji. Autorzy
twierdzą, że algorytm powinien dać dobre rezultaty na każdym zbiorze dla c = 10
oraz α = 0,5. Do w miarę szybkiego działania tego algorytmu konieczne jest wykorzystanie drzewa k-d, ponieważ trzeba wielokrotnie przeszukiwać zbiór danych w
celu wyszukiwania najbliższych sąsiadów.
Algorytm CHAMELEON
Ideę tego algorytmu najłatwiej przedstawić, odwołując się do teorii grafów
[Karypis, Eui-Hong, Kumar 1999]. Najpierw dla całego zbioru danych należy
skonstruować graf k-najbliższego sąsiada. Wierzchołkami grafu są obserwacje, zaś
krawędziami − odległości pomiędzy obserwacjami. Następnie należy podzielić graf
na „małe wstępne skupienia”. W kolejnym kroku algorytm aglomeruje małe skupienia, posługując się ciekawą miarą podobieństwa, która ma za zadanie uwzględniać zarówno odległość między skupieniami, jak i spójność pary skupień. Ostateczną miarą podobieństwa pomiędzy skupieniami Ci i C j jest wyrażenie

(

)

(

)

RI Ci , C j ⋅ RC 2 Ci , C j ,

(7)

gdzie RI ( Ci , C j ) jest miarą spójności obu skupień (relative inter-connectivity)

zaś RC ( Ci , C j ) jest miarą odległości pomiędzy skupieniami (relative closeness).
Obie miary obliczane są z następujących wzorów:
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RI Ci , C j ⋅ =

EC{Ci ,C j }
ECCi + ECC j
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,

(8)

2

(

)

RC Ci , C j ⋅ =

S EC{C ,C
i

Ci
Ci + C j

S ECC +
i

j}

Cj
Ci + C j

,

S ECC

(9)

j

gdzie EC{Ci ,C j } oznacza sumę wag (edge cut) krawędzi łączących wierzchołki
(obserwacje) skupienia C i z wierzchołkami skupienia C j , EC Ci oznacza sumę
wag krawędzi dzielących graf i-tego skupienia na dwie w przybliżeniu równe części, S EC{C ,C } oznacza średnią wagę krawędzi łączących wierzchołki skupienia
i

j

Ci z wierzchołkami skupienia C j , zaś S ECC jest średnią wagą krawędzi dzieląi

cych graf i-tego skupienia na dwie w przybliżeniu równe części.
Tak sformułowany algorytm jest dość ogólny i pozostawia dużą dowolność w
wyborze jego konkretnej wersji. Po pierwsze należy wybrać parametr k przy konstruowaniu grafu k-najbliższego sąsiada. Nie ma co do tego żadnych konkretnych
reguł, powinna to być liczba mała w stosunku do liczebności zbioru danych. We
wszystkich przykładach analizowanych w tej pracy przyjęto k = 5. Po drugie należy
określić rozmiar małych wstępnych skupień, na które dzielony jest graf całego zbioru
danych. Autorzy polecają dowolną wartość z przedziału od 1 do 5% liczebności
zbioru danych. W tej pracy przyjęto dla wszystkich zbiorów wartość równą 3%*n.
Jednak największa dowolność istnieje przy wyborze metody podziału grafu na małe
skupienia lub na dwie w przybliżeniu równe części (stosujemy tę sama metodę, przy
czym w pierwszym przypadku stosujemy ją wielokrotnie). Istnieje wiele metod, które wykonują zadanie bisekcji grafu – większość z nich w dość dużym stopniu obarczona jest losowością [Karypis, Kumar 1998]. W tej pracy zastosowano metodę bisekcji polecaną przez autorów (por. [Karypis, Kumar 1998]), polegającą na tym, że
kilkadziesiąt (przyjęto 20) razy losowo wybieramy połowę grafu i zapamiętujemy
wybór, który dał najmniejszą wagę interesujących nas krawędzi (tj. tych, które mają
swe końce w dwóch różnych połowach grafu). Następnie wymieniamy pojedyncze
obserwacje, przenosząc je z jednej połowy grafu do drugiej (w następnym kroku
odwrotnie), wybierając obserwacje tak, by dawały jak największą zmianę zmniejszającą wagę krawędzi mających swe końce w dwóch różnych połowach grafu. Wymianę kontynuujemy dopóty, dopóki waga krawędzi przestanie się zmniejszać.
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4. Eksperyment badawczy
Na wstępie w celu wizualnej weryfikacji poprawności działania programów zastosowano wszystkie cztery algorytmy (CLARA, CLARANS, CURE,
CHAMELEON) do znalezienia skupień zbioru przedstawionego na rys. 1. Algorytmy CLARA i CLARANS spisały się w miarę poprawnie, urywając kilka punktów z końca jednego skupienia i przypisując je do innego skupienia. Podobnie spisał się algorytm CURE, myląc się w przypadku kilkunastu punktów. Natomiast
algorytm CHAMELEON działał bezbłędnie do czasu utworzenia około 8-9 skupień. Później okazało się, że faworyzuje łączenie skupień większych albo przyłączanie skupienia mniejszego do większego. Takie zachowanie wynika ze wzoru
(9). Ważona średnia spójność skupień z mianownika tego wzoru daje większe znaczenie spójności skupienia większego.

Rys. 1. Przykładowy zbiór złożony z 281 punktów z przestrzenie dwuwymiarowej
Źródło: opracowanie własne.

W celu ocenienia porównywanych metod na realnych zbiorach danych wybrano do badania kilka zbiorów danych, których obserwacje zostały pogrupowane w
zadaną liczbę skupień w sposób, do którego można mieć zaufanie, ponieważ został
zaakceptowany przez specjalistów z danej dziedziny. Zgodność tych grupowań z
grupowaniami uzyskanymi przez badane algorytmy stanowiła kryterium oceny
algorytmów. Popularny zbiór Iris z bazy danych UCI Machine Learning Repository składający się ze 150 obserwacji opisanych przez 4 zmienne powinien zostać
podzielony na 3 skupienia − każde powinno zawierać po 50 obserwacji. Zbiór
Invest z pracy [Atkinson, Riani, Cerioli 2004] składający się ze 103 obserwacji
(funduszy finansowych) opisanych przez 3 zmienne powinien zostać podzielony na
2 skupienia: pierwsze zawierające 56 obserwacji oraz drugie skupienie zawierające
47 obserwacji. Zbiór Diabet z pracy [Atkinson, Riani, Cerioli 2004] składający się
ze 145 obserwacji (chorych pacjentów) opisanych przez 3 zmienne powinien zostać podzielony na 3 skupienia: pierwsze zawierające 76 obserwacji, drugie składające się z 36 obserwacji i trzecie zawierające 33 obserwacje.
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Wszystkie zmienne z tych zbiorów zostały znormalizowane oddzielnie względem każdej zmiennej przez odjęcie od wartości j-tej zmiennej dla i-tej obserwacji
średniej arytmetycznej j-tej zmiennej i podzielenie przez odchylenie średnie tej
zmiennej. Taka normalizacja uważana jest za odporniejszą od dzielenia przez odchylenie standardowe (por. [Kaufman, Rousseeuw 1990]).
Tabela 1. Efektywność grupowania obserwacji porównywanych algorytmów
Nazwa zbioru danych
Iris
Diabet
Invest

CLARA
32
27
0

Odsetek błędnych klasyfikacji
CLARANS
CURE
CHAMELEON
31
35
50
33
28
34
0
0
10

Źródło: obliczenia własne.

Tabela 1 zawiera odsetki błędnie przypisanych obserwacji. Algorytm
CHAMELEON jest dość wrażliwy na losowość, którą jest obarczony, i odsetki błędnych klasyfikacji są średnimi arytmetycznymi z 5 zastosowań do każdego zbioru.

5. Wnioski
Algorytm CURE nie okazał się lepszy od swoich starszych konkurentów. Algorytm CHAMELEON poradził sobie w miarę przyzwoicie jedynie w przypadku
trzeciego zbioru. W pozostałych dwóch przypadkach uwidoczniła się wada wspomniana przy grupowaniu obserwacji z przykładowego zbioru punktów płaszczyzny. CHAMELEON działał bezbłędnie do momentu utworzenia 7-8 skupień, potem większe skupienia wchłaniały mniejsze.
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INVESTIGATING THE EFFICIENCY OF SELECTED DATA GROUPING
METHODS ON REAL WORLD DATA SETS
Summary
In their paper [Guha et al. 1998], the authors of CURE developed an algorithm that beats all so
far known data grouping algorithms with respect to speed, sensitivity to outliers and capacity to find
non-normal clusters. The algorithm was compared with CLARA, CLARANS and BIRCH. The comparison was carried out on a couple of artificial data sets from two-dimensional Euclidean space. In a
similar way Karypis et al. [Karypis et al. 2000] proposed CHAMELEON and checked its performance on sets from two-dimensional Euclidean space. It seems worthy to investigate the performance
of these two new methods on real world data sets. This is the aim of this paper.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Mariusz Kubus
Politechnika Opolska

PORÓWNANIE INDUKCJI REGUŁ Z WYBRANYMI
METODAMI DYSKRYMINACJI
1. Wstęp
Klasyczne metody analizy dyskryminacyjnej, choć dobrze ugruntowane matematycznie, napotykają pewne ograniczenia i trudności w stosowaniu. Zostały one
opracowane dla danych metrycznych, są wrażliwe na występowanie obserwacji
oddalonych, wymagają kompletności danych. Pewnym ograniczeniem jest też
a priori przyjmowany kształt dyskryminant (najczęściej liniowy). Powszechnie
stosowana liniowa analiza dyskryminacyjna obliguje do poczynienia założeń, które
w rzeczywistości mogą nie być spełnione, na przykład o rozkładach czy postaci
macierzy kowariancji w klasach. Z kolei w przypadku kwadratowych (wielomianowych) funkcji dyskryminacyjnych liczba parametrów do oszacowania rośnie
wykładniczo wraz z liczbą uwzględnianych w modelu zmiennych objaśniających
(przekleństwo wymiarowości). Model w postaci nierówności nie jest też specjalnie
łatwy w interpretacji, co nabiera znaczenia, gdy stosujemy analizę dyskryminacyjną w celu dokonania różnego rodzaju identyfikacji, na przykład w marketingu:
cech różnicujących produkty czy firmy oraz klientów o różnych preferencjach.
Spowodowało to rozwój metod nieparametrycznych o charakterze adaptacyjnym,
które przezwyciężają wymienione trudności, a ponadto generują modele wygodne w
interpretacji, wykorzystujące język naturalny. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie
reguł w postaci: jeśli spełnione są warunki, to przydziel obiekt do klasy, gdzie warunki
mają postać koniunkcji wartości cech. Największą chyba popularność w tej grupie metod
zyskały drzewa klasyfikacyjne. Metoda ta polega na rekurencyjnym podziale przestrzeni
cech na segmenty o coraz większym stopniu homogeniczności (ze wzglądu na klasę).
Podziały dokonywane są na podstawie wartości zmiennych wprowadzanych do modelu
adaptacyjnie za pomocą strategii wspinaczki (zob. [Gatnar 2001]). Równolegle z drzewami klasyfikacyjnymi rozwijały się algorytmy indukcji reguł, które reprezentują alternatywne podejście do identyfikacji homogenicznych regionów (zob. [Fürnkranz, Widmer 1999]). Polega ono na analizie wartości cech obiektów, co realizowane jest przez
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heurystyczne przeszukiwanie przestrzeni opisów klas (koniunkcje wartości cech). Stosuje się tu najczęściej strategię wspinaczki lub przeszukiwanie wiązką (beam search) oraz
funkcję oceny jakości reguł (np. entropię). Przeszukanie całej przestrzeni (choć staje się
już mniej problematyczne wobec mocy obliczeniowej komputerów) nie jest wskazane ze
względu na zjawisko nadmiernego przeszukiwania (zob. [Quinlan, Cameron-Jones
1995]). Modele w postaci zbioru reguł nie muszą mieć graficznego przedstawienia drzewa i mogą prowadzić do klasyfikacji nierozłącznej. Jednym z najefektywniejszych algorytmów indukcji reguł jest RIPPER [Cohen 1995].
Celem artykułu jest empiryczne porównanie błędów klasyfikacji uzyskanych
tym algorytmem z wynikami innych metod dyskryminacji. Wykorzystane będą
zbiory danych rzeczywistych udostępniane przez repozytorium Uniwersytetu Kalifornijskiego [Blake, Keogh, Merz 1998].

2. Indukcja reguł
Metody indukcji reguł generują modele w postaci zbioru reguł {Ri }i∈{1,..., s} ,

gdzie pojedyncza reguła ma postać implikacji:
Ri : koniunkcja warunków → klasa.

(1)

Warunki najczęściej mają postać X n = v w przypadku zmiennych nominalnych
(v jest kategorią) lub X c ≥ l ( X c ≤ l ) dla zmiennych metrycznych (w algorytmie
RIPPER l jest jedną z wartości przyjmowanych przez zmienną Xc). Odpowiadające
regułom regiony decyzyjne nie muszą być rozłączne i nie muszą spełniać warunku
zupełności, tzn. niektóre obiekty zbioru uczącego mogą pozostać nieopisane.
2.1. Schemat indukcji reguł separuj-i-zwyciężaj

Klasyczny już schemat indukcji reguł separuj-i-zwyciężaj zaproponował po raz
pierwszy Michalski [1969]. Polega on na powtarzaniu dwóch kroków. W pierwszym generowana jest pojedyncza reguła. W przeciwieństwie do drzew klasyfikacyjnych dokonuje się tego przez heurystyczne przeszukiwanie przestrzeni opisów
klas, a więc wszystkich możliwych koniunkcji warunków. Kandydujące opisy (koniunkcje wartości cech) oceniane są funkcją kryterium i wybierany jest najlepszy z
nich. W drugim kroku ze zbioru uczącego usuwane są obiekty opisane przez wygenerowaną regułę. Na tak zmodyfikowanym zbiorze uczącym generowana jest
kolejna reguła itd. Kroki powtarzane są do momentu opisania wszystkich obiektów
zbioru uczącego lub do spełnienia wprowadzonego kryterium stopu.
Takie postępowanie, podobnie jak w drzewach klasyfikacyjnych, stwarza możliwość idealnego odseparowania klas. Zbudowany w ten sposób model dyskryminacyjny nie gwarantuje jednak wysokiej dokładności klasyfikacji dla nowo pojawiających się obiektów. W celu uniknięcia nadmiernego dopasowania do danych ze zbioru uczącego (overfitting) stosowane są różne techniki upraszczania modelu. Uprasz-
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czanie końcowe (post-pruning) polega na usuwaniu warunków z reguł w modelu
idealnie dopasowanym do danych tak, aby zwiększyć poprawność klasyfikacji nowych obiektów. Z kolei upraszczanie wstępne (pre-pruning) to techniki stosowane w
trakcie budowy modelu, które mają na celu nie dopuścić do powstania modelu idealnie dopasowanego. Najczęściej realizuje się to przez rozmaite kryteria stopu.
Różne algorytmy indukcji reguł przebiegające według omówionego schematu
różnią się stosowaną strategią przeszukiwania, funkcją oceny jakości reguł oraz
technikami upraszczania modelu (zob. [Fürnkranz, Widmer 1999]).
2.2. Algorytm RIPPER

Algorytm RIPPER (Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction) Cohena [1995] jest modyfikacją opracowanego przez Fürnkranza i Widmera
[1994] algorytmu IREP. Ich skuteczność wynika z zaawansowanego mechanizmu
upraszczania modelu, który łączy idee upraszczania wstępnego i końcowego.
W algorytmie RIPPER można uzyskać dwie postaci modelu, co ma ścisły związek
z rozwiązaniem zadania dyskryminacji dla wielu klas. Pierwszy to nieuporządkowany
zbiór reguł, w którym kolejność reguł nie wpływa na klasyfikację. Tu problem dyskryminacji wielu klas rozwiązywany jest przez klasyczny schemat przeciwstawiania
każdej klasie obiektów pozostałych klas. Druga postać, uporządkowana lista opisów
klas, jest charakterystyczna dla omawianego algorytmu. Najpierw klasy porządkowane
są od najmniej licznej do najliczniejszej, a następnie opis klasy konstruowany jest
przez przeciwstawienie jej klas następnych w uporządkowaniu. W ten sposób ostatnia
(najliczniejsza) klasa nie jest opisywana, a obiekty są do niej klasyfikowane regułą
domyślną wtedy, gdy nie są opisane żadną regułą w modelu. Gdy obiekt opisany jest
więcej niż jedną regułą, klasyfikowany jest przez pierwszą regułę, która go opisze.
Opis wybranej klasy przebiega według następujących kroków. Najpierw zbiór uczący
podzielony jest losowo na: część uczącą oraz część testową. Na podstawie części uczącej
konstruowana jest pojedyncza reguła, która opisuje tylko obiekty klasy opisywanej. Konstrukcja zaczyna się od reguły ogólnej (opisującej cały zbiór uczący), do której systematycznie dołączane są warunki tak, by zoptymalizować funkcję oceniającą jakość reguły:
f ( R) = − p (log

p'
p
),
− log
p '+ n '
p+n

(2)

gdzie: p,n – liczby obiektów opisanych regułą R (p – klasy opisywanej, n − pozostałe); p′,n′ – liczby obiektów opisanych przed dołączeniem kolejnego warunku.
Wykorzystuje się tu strategię wspinaczki. Natychmiast po skonstruowaniu pojedynczej reguły jest ona upraszczana na podstawie części testowej. Z reguły R usuwane są końcowe sekwencje warunków strategią wspinaczki, dopóki usunięcie
kolejnej nie spowoduje obniżenia wartości funkcji oceniającej jakość reguły:
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P( R) =

p−n
.
p+n

(3)

Jakość reguły oceniana jest na części testowej, która nie bierze udziału w konstrukcji reguł. W tym momencie RIPPER stosuje jeszcze kryterium stopu mające na celu
zatrzymanie konstrukcji opisu klasy. Wykorzystuje ono zasadę minimalnej długości
opisu MDL (Minimum Description Lenght) [Rissanen 1978], która w dyskryminacji
stosowana jest do wyboru właściwej postaci modelu spośród wielu kandydujących.
Zasada MDL wywodzi się z teorii informacji i polega na zakodowaniu modelu oraz
obiektów błędnie klasyfikowanych przez model. Liczona jest liczba bitów potrzebna
do transmisji takiego kodu i wybierany jest model, dla którego liczba ta jest najmniejsza. W omawianym algorytmie konstrukcja opisu klasy jest zatrzymywana, jeśli dołączenie ocenianej reguły do modelu spowodowałoby zwiększenie wartości funkcji
MDL o więcej niż d bitów od najmniejszej dotychczas uzyskanej długości opisu.
W implementacji Cohena d = 64 . Jeśli kryterium to nie jest spełnione, reguła dodawana jest do opisu klasy, a opisane obiekty są usuwane ze zbioru uczącego. Następnie
generowana jest kolejna reguła. Jeśli algorytm opisu klasy nie osiągnie wcześniej
omówionego kryterium stopu, to kończy działanie po opisaniu obiektów danej klasy.
Uzyskany zbiór reguł R1 ,..., Rr jest jeszcze poddany modyfikacji. Zastosowane jest
więc jeszcze w pewnym sensie upraszczanie końcowe. Rozważana jest każda reguła Ri z
osobna w kolejności, w jakiej były dodawane do zbioru reguł, i konstruowane są dwie
reguły alternatywne do niej: Riz , Rik . Reguła zastępcza Riz powstaje przez ponowne
wygenerowanie reguły dyskryminującej (opisującej tylko obiekty klasy opisywanej) oraz
uproszczenie tak, by zminimalizować błąd klasyfikacji na części testowej dla całego
zbioru reguł R1 ,..., Riz ,..., Rr . Drugą korektę Rik reguły Ri buduje się podobnie, przy
czym etap generowania nie zaczyna się od reguły ogólnej, lecz polega na uszczegóławianiu reguły Ri (dodawaniu do niej warunków). Ostateczna decyzja nad wyborem reguły
oryginalnej Ri lub którejś z jej alternatyw: Riz , Rik podejmowana jest po zastosowaniu
zasady MDL. Wariant rozważanej reguły wstawiany jest do zbioru reguł, a następnie
usuwa się z tego zbioru reguły tak, by zminimalizować długość opisu.
Istotną poprawę dokładności klasyfikacji w stosunku do algorytmu IREP Cohen uzyskał nie tylko przez przedstawioną modyfikację zbioru reguł, ale też przez
ponowne wywołanie omówionego wcześniej algorytmu w celu opisania obiektów
dotąd nieopisanych (co może być powtarzane wielokrotnie).

3. Badania empiryczne
Badania porównawcze przeprowadzono na zbiorach danych udostępnianych
przez repozytorium Uniwersytetu Kalifornijskiego [Blake, Keogh, Merz 1998]
(zob. tab. 1). Dobrano je tak, by były zróżnicowane ze względu na: rodzaj zmiennych, liczbę klas, liczbę obiektów, zmiennych oraz kompletność danych. Zbiory,
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które nie miały oryginalnie dołączonego zbioru testowego, podzielono losowo na
próbę uczącą i testową (1/3 zbioru uczącego). Błąd klasyfikacji szacowano wszędzie na zbiorze testowym, który nie brał udziału w etapie uczenia.
W przeprowadzonych badaniach porównawczych, oprócz algorytmu RIPPER,
zastosowano: drzewa klasyfikacyjne CART, wielowymiarowe drzewa klasyfikacyjne
QUEST, liniową analizę dyskryminacyjną (LDA) oraz metodę k najbliższych sąsiadów (kNN). W metodzie CART zastosowano indeks Giniego oraz przycinanie na
podstawie kosztu i złożoności. Do uzyskania mniejszego błędu klasyfikacji nie stosowano reguły jednego błędu standardowego (1SE rule). Nie wprowadzono też minimalnej liczebności podzbiorów. Wielowymiarowe drzewa klasyfikacyjne również
przycinano na podstawie kosztu i złożoności oraz nie stosowano reguły 1SE. Minimalna liczebność podzbioru wynosiła 5 (opcja domyślna w programie Statistica 6.1).
Liniową analizę dyskryminacyjną stosowano bez analizy krokowej. Obliczenia w
zbiorze ecoli metodami LDA i QUEST były niewykonalne, ponieważ zbiór zawiera
klasy jednoelementowe. W metodzie k najbliższych sąsiadów parametr k wybierano
jako przybliżenie liczby N 2 / 8 , gdzie N jest liczbą obiektów (zob. [Enas, Choi 1986]).
Remisy rozstrzygano zasadą majoryzacji. Odległość liczona była metryką euklidesową. W metodach LDA i kNN brakujące dane zastępowano średnimi.
Tabela 1. Zbiory danych wykorzystane w badaniach
Zbiory
Adult
Breast cancer
Car
Credit Australian
Credit German
Echocardio
Ecoli
Glass
Heart-disease C
Heart-disease H
Hepatitis
Ionosphere
Lymphography
Pima
Satellite
Thyroid
Vehicles
Voting-records
Vowel
Wine
Zoo

Liczba
obiektów
48842
569
1728
690
1000
131
336
194
303
294
155
351
148
768
6435
1960
846
435
990
178
101

Źródło: [Blake, Keogh, Merz 1998].

Liczba zmiennych
nominalnych
metrycznych
8
6
30
6
8
6
13
7
7
7
9
8
5
8
5
13
6
33
18
8
36
22
7
18
16
10
13
15
1

Liczba klas
2
2
4
2
2
2
8
6
2
2
2
2
4
2
6
3
4
2
11
3
7

Braki
danych
6465
39
746
167
3092
392
-
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Tabela 2. Błąd klasyfikacji (w %) dla zbiorów ze zmiennymi niemetrycznymi
RIPPER
zbiór reguł
14,9
6,1
16,1
27
21,7
18,5
21,5
14,3
3,1
5
5,9

Zbiory
Adult
Car
Credit Australian
Credit German
Heart-disease C
Heart-disease H
Hepatitis
Lymphography
Thyroid
Voting-records
Zoo

RIPPER
lista reguł
15,6
14,9
14,8
27,6
19,4
21
21,5
10,2
2,6
4,1
11,8

CART
15,6
2,4
15,2
24,6
27,4
22,4
21,3
24,5
4,1
4,4
5,9

Źródło: obliczenia własne.
Tabela 3. Błąd klasyfikacji (w %) dla zbiorów danych metrycznych
Zbiory
Breast cancer
Echocardio
Ecoli
Glass
Ionosphere
Pima
Satellite
Vehicles
Vowel
Wine

RIPPER
zbiór reguł
3,7
35,9
20,5
45,3
10,3
22,7
14,9
29,1
33,9
1,7

RIPPER
lista reguł
4,2
32
24,1
34,4
10,3
24,6
14,6
31,6
31,5
8,5

CART
6,3
32,8
19,6
42,2
12
22,7
13,9
34,8
19,4
5,1

QUEST
2,6
32,8
45,3
14,5
21,9
14,7
19,5
17,9
5,1

LDA

kNN

3,2
27,3
39,1
15,4
19,9
17,2
19,1
35,5
1,7

6,8
31,8
17
45,3
19,7
26,6
10,4
41,5
9,7
30,5

Źródło: obliczenia własne.
Tabela 4. Bilanse ,,wygrana – przegrana – remis”
RIPPER
zbiór reguł
RIPPER
lista reguł

CART

QUEST

LDA

kNN

9-10-2

3-6-1

4-5-1

5-4-1

11-9-1

5-5-0

5-5-0

6-4-0

Źródło: obliczenia własne.

W tabeli 2 zestawiono wyniki dla danych, w których występowały zmienne
niemetryczne, natomiast tab. 3 zawiera wyniki dla danych metrycznych. Żadna z
metod nie wykazuje wyraźnej przewagi nad pozostałymi. Z kolei w tab. 4 zestawiono bilanse ,,wygrana – przegrana – remis”. Wygrana rozumiana jest tu jako
liczba zbiorów danych, dla których metoda w wierszu tabeli dawała mniejszy błąd
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klasyfikacji od metody w kolumnie tabeli itd. Każda zastosowana w badaniu metoda okazała się też najskuteczniejsza na kilku zbiorach danych. Bilanse ,,wygrana –
przegrana – remis” przeprowadzono więc także osobno dla zbiorów z dużą liczbą
zmiennych, z liczbą klas większą niż dwie itp. Wyniki okazały się porównywalne,
z wyjątkiem przypadku wielu klas, kiedy RIPPER miał nieznaczną przewagę nad
LDA (bilans 4-2-0), oraz w przypadku danych niekompletnych, gdy RIPPER okazał się nieco skuteczniejszy od CART (bilans 4-1-1).

4. Podsumowanie
Na podstawie porównania błędów klasyfikacji można stwierdzić, że algorytm
RIPPER daje porównywalne wyniki z innymi metodami dyskryminacji, a w niektórych zadaniach wykazuje nieznaczną przewagę. W siedmiu z dwudziestu jeden zbadanych zbiorów dał najmniejszy błąd klasyfikacji. Można więc uznać, że indukcja reguł
według schematu separuj-i-zwyciężaj jest cennym narzędziem dyskryminacji. Wśród
zalet metody dodatkowo należy zwrócić uwagę na możliwość analizy danych mierzonych na różnych skalach pomiaru, danych niekompletnych, na wygodne w interpretacji
modele wyrażone językiem naturalnym, a także możliwość klasyfikacji nierozłącznej,
co może mieć szczególne znaczenie, na przykład na rynkach z dużą konkurencją.
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THE COMPARISON OF RULES INDUCTION
TO SOME DISCRIMINATION METHODS
Summary
Rules induction belongs to nonparametric and adaptive methods of discrimination. As in classification trees, it can deal with nonmetric variables and missing attribute values. The method is also
robust in a presence of outliers. A model has the form of a set of “if-then” rules, where conditions are
the conjunctions of attribute values, therefore it is easy for interpretation. Rules neither need be
represented in the form of tree nor lead to disjoint classification.
The main goal of this paper is the comparison of error rates for rules induction and some discrimination methods. Over twenty real world datasets from UCI Repository of Machine Learning
Databases were used. The RIPPER algorithm, which is considered as one of the most effective in
rules induction, has been chosen.

PRACE
Nr 47

NAUKOWE

UNIWERSYTETU

EKONOMICZNEGO

WE

WROCŁAWIU
2009

TAKSONOMIA 16
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Aneta Rybicka, Tomasz Bartłomowicz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ZAGADNIENIE POZIOMU AGREGACJI DANYCH
W METODACH WYBORÓW DYSKRETNYCH
1. Preferencje i metody ich badań
W badaniach preferencji konsumentów wykorzystuje się obserwacje historyczne (wtórne źródła danych) bądź informacje o charakterze antycypacyjnym, wyrażające intencje konsumentów (pierwotne źródła danych). Tym samym, co ma również odzwierciedlenie w podziale preferencji na dwa główne rodzaje, wyróżnia się
metody badania preferencji ujawnionych oraz metody badania preferencji wyrażonych (por. [Bąk 2004a, s. 42]).
Przez preferencje ujawnione rozumieć należy te zachowania rynkowe nabywców, które stanowią odbicie ich rzeczywistych decyzji rynkowych. Podstawą analizy preferencji ujawnionych jest więc najczęściej materiał statystyczny, zgromadzony w wyniku rejestracji danych o rzeczywistych wyborach rynkowych. Alternatywnym źródłem danych mogą być przeprowadzone a posteriori sondaże (bezpośrednie lub pośrednie) dotyczące wyborów rynkowych wcześniej dokonanych
przez nabywców. Oznacza to, iż metody badań preferencji ujawnionych (statystyczne, ekonometryczne) są z istoty rzeczy oparte na danych historycznych i wynikają często z ich charakteru (por. [Bąk 2004a, s. 42-43]).
W przypadku preferencji wyrażonych, które odpowiadają hipotetycznym (deklarowanym) preferencjom nabywców, metody badań najczęściej są oparte na danych zgromadzonych a priori za pośrednictwem sondaży pośrednich lub bezpośrednich, umożliwiających rejestrację wyrażonych intencji nabywców w momencie
badań. W pomiarze preferencji wyrażonych zastosowanie znajdują metody reprezentujące podejście kompozycyjne, dekompozycyjne oraz mieszane. Wynika to z
charakteru stosowanego podejścia, które ma decydujący wpływ na sposób gromadzenia danych o preferencjach (pomiar preferencji), wybór metod analizy preferencji oraz na postać modelu (por. [Bąk 2004a, s. 43]).
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W podejściu kompozycyjnym wykorzystywana jest idea modelu postaw
Fishbeina 1 oraz założenia, które są związane z modelem wartości oczekiwanej,
gdzie użyteczność całkowita wielowymiarowego profilu jest ważoną sumą ocen
poziomów zmiennych, a wagi wyrażają ważność poszczególnych zmiennych (por.
[Walesiak, Bąk 1997, s. 14; Zwerina 1997, s. 3]). Modele kompozycyjne jest to
klasa modeli wielu zmiennych, których przykładem są m.in. modele regresji oraz
analiza dyskryminacyjna (por. [Hair i in. 1995, s. 562-563]). Analitycy, stosując
modele kompozycyjne, zbierają oceny respondentów na temat wielu cech produktu
lub usługi, a następnie wiążą te oceny w całkowite preferencje. Analitycy zatem
określają („komponują, składają”) preferencje respondentów z ocen dokonywanych
przez respondentów każdego z atrybutów produktu lub usługi.
W podejściu dekompozycyjnym w celu przeprowadzenia analizy preferencji
konsumentów wykorzystuje się metody conjoint analysis oraz metody oparte na
wyborach (por. [Bąk 2000, s. 76]). Modele dekompozycyjne to klasa modeli, które
„rozkładają” preferencje całkowite konsumentów. Wykorzystując modele dekompozycyjne, prezentuje się respondentom zbiór profilów (produktów, obiektów),
zazwyczaj w formie hipotetycznych lub rzeczywistych produktów lub usług (por.
[Hair i in. 1995, s. 558]). Za pomocą metod statystycznych i algorytmów komputerowych przeprowadza się dekompozycję preferencji całkowitych i oblicza się użyteczności cząstkowe 2 (por. [Bąk 2004a, s. 42]).
Tabela 1. Podobieństwa i różnice metod dekompozycyjnych
Etapy procedury
badawczej
Podstawy teoretyczne
Liczba atrybutów
Liczba poziomów
Forma ankiety
Metoda gromadzenia
danych

Metody conjoint analysis

Rodzaj modelu
Metoda estymacji
użyteczności cząstkowych

conjoint measurement
do 10 (zwykle do 6)
do 15
papierowa, komputerowa
pełnych profilów, porównywania
parami, porównywania atrybutów
ilorazowa, przedziałowa,
porządkowa
liniowy, addytywny
KMNK, LINMAP, MONANOVA,
PREFMAP, CSP

Poziom estymacji

indywidualny, segmentowy

Obszary wykorzystania
wyników

segmentacja, symulacja
udziałów w rynku

Skala pomiaru preferencji

Metody wyborów
dyskretnych
teoria użyteczności losowej
6-8
9-15
papierowa, komputerowa
wybór spośród zbiorów
profilów
nominalna
liniowy, addytywny
MNL, MNP, CLM, HB,
NCLA
zagregowany, segmentowy,
indywidualny
szacowanie udziałów w rynku
i wielkości popytu

Źródło: [Bąk 2004a; Green, Srinivasan 1978].
1

Model ten znajduje się w nurcie teorii poznawczych, których przedstawicielami w marketingu
są również Lutz, Bettman, Rosenberg, Wilkie i Pessemier (por. [Sagan 2004]).
2
W metodach dekompozycyjnych użyteczności całkowite są to oceny profilów, które stanowią
podstawę dalszej analizy, która polega na dekompozycji użyteczności całkowitych profilów na użyteczności cząstkowe poziomów atrybutów oraz na oszacowaniu udziałów poszczególnych atrybutów
w kształtowaniu użyteczności całkowitej każdego profilu (por. [Bąk 2004a, s. 48-49]).
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W podejściu mieszanym formułowane są modele łączące cechy obu opisanych powyżej podejść. Zastosowanie znajdują tu przede wszystkim modele hybrydowe conjoint analysis oraz adaptacyjna conjoint analysis. W obu tych metodach
stosuje się dwufazowe procedury pomiaru preferencji (por. [Bąk 2004a, s. 44]).
I etap procedury to bezpośrednie oceny atrybutów i ich poziomów, zaś II etap to
ocena wybranych par lub podzbiorów profilów produktów lub usług.
Metody conjoint analysis i metody wyborów dyskretnych należą do wspólnej
grup metod reprezentujących podejście dekompozycyjne. Ich ogólna procedura
badawcza jest taka sama, lecz istotne różnice pojawiają się na etapie gromadzenia
danych i na etapie estymacji użyteczności cząstkowych. Różne są również ich podstawy teoretyczne. Tabela 1 przedstawia podobieństwa i różnice obu grup metod.
Należy w tym miejscu zauważyć, iż zaletą metod conjoint analysis jest możliwość oszacowania użyteczności na poziomie indywidualnym respondenta, a co za
tym idzie – możliwość przeprowadzenia segmentacji rynku. Wadą podejścia są
natomiast dalekie od rzeczywistych wyborów rynkowych sposoby oceny profilów,
a także ograniczona liczba atrybutów wykorzystywanych w badaniu.
W przypadku metod wyborów dyskretnych podstawową zaletą jest imitacja rzeczywistych zachowań konsumentów za sprawą m.in. możliwości rezygnacji w badaniu z
dokonywania wyboru. Głównym mankamentem metod opartych na wyborach jest niedobór obserwacji wykorzystywanych do szacowania parametrów modelu dyskretnych
wyborów. Tym samym w typowych zastosowaniach parametry tych modeli szacuje się
przede wszystkim na poziomie zagregowanym, tzn. w przekroju całej próby (por. tab. 1).

2. Podstawowe problemy ze skalą pomiaru
W badaniach pomiar preferencji respondentów może być przeprowadzony na skalach mocnych (metody conjoint analysis) lub na skalach słabych (metody wyborów
dyskretnych). Pomiar na skalach mocnych dostarcza więcej informacji, natomiast pomiar na skalach słabych wierniej odzwierciedla rzeczywiste decyzje rynkowe.
Konsekwencją pomiaru preferencji na skalach słabych, w przypadku estymacji
modelu na poziomie zagregowanym, jest – oprócz abstrakcyjności skali porządkowej oraz niedoboru danych – konieczne do przyjęcia założenie jednorodności (homogeniczności) preferencji konsumentów. Uznanie homogeniczności preferencji
skutkuje m.in. (por. [Bąk 2005, s. 182]):
– jednorodnością parametrów modelu,
– możliwością wystąpienia efektu tzw. złudnej większości 3 ,
– występowaniem w szacowanych modelach własności niezależności od dodawanych opcji 4 (IIA – Independence of Irrelevant Alternatives),
3

Efekt ten polega na uśrednianiu wyników dokonywanych przez respondentów wyborów – np.
jeśli połowa respondentów woli małe samochody, a druga połowa duże, nie oznacza to, iż przeciętny
respondent preferuje samochód o średniej wielkości (por. [Bąk 2005, s. 182]).
4
Własność ta zakłada stałość ilorazu dwóch prawdopodobieństw wyboru niezależnie od innych
opcji dodawanych do zbioru. Literatura przedmiotu dostarcza przykłady braku konsekwencji w dokonywanych przez respondentów wyborach w przypadku pojawiających się innych profilów – red
bus/blue bus problem (por. [Green, Srinivasan 1978; Zwierna 1997]).
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–
–

brakiem możliwości przeprowadzenia segmentacji konsumentów,
niską trafnością prognostyczną tzw. symulatorów wyboru.
Jak podaje literatura przedmiotu, podstawową przyczyną problemów związanych z
dyskretną skalą pomiaru jest występująca w rzeczywistości niejednorodność preferencji konsumentów. Do jej źródeł zalicza się (por. [Bąk 2005, s. 183; DeSarbo i in. 1997,
s. 337-338]):
– niejednorodność reakcji respondentów wynikającą z odmiennego traktowania
przez respondentów poszczególnych wartości skali preferencji,
– niejednorodność strukturalną, która wynika z różnej wagi przywiązywanej
przez konsumentów do poszczególnych poziomów atrybutów,
– niejednorodność percepcji cech produktu wynikającą z odmiennego postrzegania atrybutów produktu lub usługi,
– niejednorodność postaci modelu wynikającą z indywidualnych sposobów oceny przez respondentów użyteczności całkowitej produktu lub usługi,
– niejednorodność rozkładu błędu wynikającą z różnych rozkładów składnika
losowego dla różnych respondentów lub ich segmentów,
– niejednorodność w czasie, która wynika ze zmienności w czasie postaw i preferencji indywidualnych respondentów.
W przypadku niejednorodności preferencji zastosowanie znajdują metryczne
modele dekompozycyjne – conjoint analysis, w których użyteczności szacowane są
na poziomie indywidualnym (dla każdego respondenta szacowany może być odrębny model). W przypadku założenia jednorodności preferencji wykorzystywane
są niemetryczne modele wyborów dyskretnych, w których parametry szacowane są
na poziomie zagregowanym (jeden model dla całej próby). Należy podkreślić, iż w
swoich klasycznych postaciach modele te nie uwzględniają zjawiska niejednorodności preferencji. Oznacza to potrzebę rozszerzenia klasy modeli o modele niemetryczne uwzględniające niejednorodność preferencji.

3. Niemetryczne modele heterogenicznych preferencji
Wśród propozycji modeli umożliwiających oszacowanie parametrów również
na poziomie segmentowym lub indywidualnym, bez konieczności przyjmowania
założenia o jednorodności preferencji, literatura przedmiotu wskazuje na modele z
parametrami losowymi oraz modele klas ukrytych (por. [Bąk 2004b, s. 183]).
W modelach z parametrami losowymi przyjmuje się założenie, iż szacowane parametry modelu nie są nieznanymi wielkościami stałymi, lecz zmiennymi losowymi o
określonych rozkładach (por. [Bąk 2004b, s. 190-192]). W swoich klasycznych zastosowaniach modele te są wykorzystywane do badania preferencji, gdy występuje niedobór
danych z próby oraz znane są dodatkowe informacje o preferencjach konsumentów5 .

5

Na przykład większość konsumentów preferuje niższą cenę.
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Przedstawicielem tych modeli jest hierarchiczny model Bayesa, który jest bardzo
efektywną techniką „pożyczania danych”, pozwalającą na estymację indywidualnych
użyteczności cząstkowych (por. tab. 2), wykorzystując informacje pochodzące nie
tylko od danego respondenta, lecz również od innych respondentów z badanej grupy.
Model ten opiera się na twierdzeniu Bayesa o prawdopodobieństwie warunkowym
wystąpienia przyczyny (hipotezy), jeżeli nastąpił skutek (zaszło określone zdarzenie).
Model hierarchiczny Bayesa składa się z dwóch poziomów. Na wyższym poziomie
przyjmuje się założenie, iż parametry (indywidualne użyteczności cząstkowe) określone
są wielowymiarowym rozkładem normalnym. Na niższym poziomie przyjmuje się, iż
indywidualne prawdopodobieństwa wyboru określonych profilów opisane są za pomocą
wielomianowego modelu logitowego (bądź też za pomocą regresji liniowej). Estymacja
modelu polega na oszacowaniu indywidualnych użyteczności cząstkowych według przyjętych założeń o określonych rozkładach. Należy zauważyć, iż w praktyce, ze względu
na konieczność znalezienia rozkładu wielu zmiennych, jest to trudne obliczeniowo zadanie. Stosowane algorytmy pozwalają jednak na dobre oszacowania parametrów modelu6 .
Tabela 2. Charakterystyka niemetrycznych modeli uwzględniających niejednorodność preferencji
Wyszczególnienie
Zastosowanie
Wykorzystywane
informacje
Poziom agregacji
Metoda estymacji
Liczba parametrów
Oprogramowanie
komputerowe

Model hierarchiczny Bayesa
identyfikacja preferencji
indywidualnych
dane z próby,
informacje a priori
indywidualny
metoda MCMC
większa niż liczba obserwacji
CBC/HB Sawtooth Software,
autorskie programy źródłowe w
językach: FORTRAN, C, GAUSS
lub w środowisku R

Modele klas ukrytych
segmentacja
dane z próby,
„brakujące dane”
segmentowy, indywidualny
metoda E-M
zależna od liczby i
wielkości segmentów
LCSM Sawtooth Software,
SPSS, SAS/STAT, LATENT GOLD,
GLIMMIX

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bąk 2004b, s. 192].

Do podstawowych cech modelu z parametrami losowymi (hierarchicznego
modelu Bayesa) zalicza się (por. [Bąk 2004b, s. 192]):
– założenie o heterogeniczności preferencji,
– estymację indywidualnych użyteczności cząstkowych na podstawie wyborów,
– możliwość estymacji dużej liczby parametrów (większej niż liczba obserwacji),
– wykorzystywanie informacji a priori,
– dużą złożoność obliczeniową algorytmów estymacji parametrów,
– brak konkurencyjnego oprogramowania.
W badaniach z wykorzystaniem modeli klas ukrytych zakłada się, że w badanej próbie istnieje skończona liczba grup konsumentów o podobnych preferen6
Wśród stosowanych metod symulacyjnych dobre wartości szacowanych parametrów dostarczają metody Monte Carlo, łańcuchy Markowa oraz metody Gibbsa i Metropolisa-Hastingsa (por. [Bąk 2004b, s. 191]).
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cjach, natomiast między grupami występują istotne różnice (por. [Bąk 2004b,
s. 187-190]). Grupy te nie są znane a priori, tylko są „ukryte”, gdyż nie są znane
przynależności poszczególnych konsumentów do określonych grup ani liczba grup.
Tym samym „ukryte” są także liczebności poszczególnych segmentów.
W statystyce modele klas ukrytych zalicza się do grupy modeli rozkładów mieszanych, które tworzone są przez określoną liczbę rozkładów składowych. Udział każdego
rozkładu składowego jest określony przez tzw. parametr mieszający, który w przypadku modeli klas ukrytych wskazuje na rozmiar segmentu. Estymacja modelu polega tym
samym na oszacowaniu liczby i wielkości poszczególnych segmentów.
Modele te uwzględniają heterogeniczność preferencji konsumentów na poziomie
grupowym (segmentowym). Modele klas ukrytych „rozdzielają” próbę na segmenty
danego rynku (różniące się preferencjami respondentów) oraz oszacowują użyteczności przedstawiające preferencje każdego z segmentów. Segmentowe użyteczności
cząstkowe szacowane są z wykorzystaniem metody największej wiarygodności. Wraz
z wyznaczeniem wielkości segmentów w dalszym etapie umożliwia to oszacowanie
wartości użyteczności cząstkowych także na poziomie indywidualnym (por. tab. 2).
Do podstawowych cech modeli klasy ukrytych zalicza się (por. [Bąk 2004b, s. 190]):
– założenie o heterogeniczności preferencji,
– zastosowanie w segmentacji konsumentów,
– możliwość powiększenia zasobu informacyjnego danych empirycznych,
– zastosowanie w estymacji algorytmu E-M (dekompozycjnych modeli metrycznych i niemetrycznych),
– monotoniczną poprawę wartości funkcji wiarygodności,
– generowanie dużej liczby segmentów,
– problem ustalenia liczby segmentów oraz maksimum lokalnego.

4. Podsumowanie
Modele z parametrami losowymi oraz modele klas ukrytych stanowią uzupełnienie dotychczasowych możliwości pomiaru preferencji wyrażonych. Do podstawowych zalet obydwu grup modeli zaliczyć należy możliwość uwzględnienia heterogeniczności preferencji w metodach wyborów dyskretnych w przypadku pomiaru
preferencji na skali nominalnej. Jak wskazuje na to literatura przedmiotu (por. [Bąk
2005, s. 188]), obie grupy modeli umożliwiają osiągnięcie podobnych celów badawczych. Wśród „dyskretnych” i nielicznych różnic między obydwiema grupami
wyróżnić należy następujące zalety wykorzystania modeli klas ukrytych 7 :
– w porównaniu z modelem hierarchicznym Bayesa zastosowanie analizy skupień dostarcza lepszych rezultatów w przypadku modeli klas ukrytych,
– w przypadku podziału respondentów na zwarte i zróżnicowane segmenty modele klas ukrytych pozwalają modelować wybory respondentów wierniej niż
przy wykorzystaniu hierarchicznego modelu Bayesa;
7

Na podstawie: [The CBC… 2004].
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oraz atuty modelu hierarchicznego Bayesa:
– w większości przypadków oszacowanie indywidualnych preferencji konsumentów za pomocą hierarchicznego modelu Bayesa przewyższa dokładnością wyniki uzyskane z modeli klas ukrytych,
– symulacje rynkowe wskazują na bardziej efektywną redukcję problemu niezależności od dodawanych opcji (IIA – independence of irrelevant alternatives)
przy zastosowaniu hierarchicznego modelu Bayesa.
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PROBLEM OF DATA AGGREGATION LEVEL
IN DISCRETE CHOICE MODELS
Summary
The paper presents a decompositional approach to measurement of consumers’ preferences: conjoint analysis methods and discrete choice methods. The utilities are estimated at individual level in
conjoint analysis. In discrete choice methods utilities are estimated at aggregate level, but with latent
class models we can estimate them at segmentation level. In order to estimate utilities at individual
level there should be used hierarchical Bayes models.
In the article, the basic characteristics of latent class models and hierarchical Bayes models as
well as the benefits of their use in discrete choice methods were described. Additionally, software
being used with both kinds of models was presented.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
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WYKORZYSTANIE ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ
Z AUTOKORELACJĄ PRZESTRZENNĄ
DO KLASYFIKACJI OBIEKTÓW
1. Wstęp
Jedną z powszechnie stosowanych procedur klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych jest analiza dyskryminacyjna. Ponieważ podejście to doczekało się
wielu opracowań o charakterze zarówno metodologicznym, jak i empirycznym,
pominiemy opis samej metody, a także charakterystykę jej założeń 1 .
W pracy podjęto próbę modyfikacji klasycznego podejścia stosowanego w analizie
dyskryminacyjnej przez wprowadzenie do niej czynnika przestrzennego. Czynnik ten ma
odzwierciedlać występowanie zjawiska autokorelacji przestrzennej między badanymi
obiektami w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Pozwoli to na uwzględnienie powiązań
o charakterze przestrzennym między obiektami w procesie ich przyporządkowywania do
danej populacji (grupy). Podstawowym celem tej modyfikacji, spotykanej również w
przypadku innych procedur statystycznych i ekonometrycznych2 , jest ocena, czy wprowadzenie efektu autokorelacji przestrzennej do klasycznej procedury klasyfikacyjnej
doprowadzi do wzrostu liczby poprawnie zakwalifikowanych przypadków.
Efektywność zaproponowanych rozwiązań zostanie zweryfikowana na podstawie rezultatów badania polegającego na klasyfikacji gmin dwóch województw:
zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

2. Autokorelacja przestrzenna w modelowaniu
procesów ekonomicznych
Zjawisko występowania istotnego podobieństwa zmiennych charakteryzujących
sąsiadujące obiekty może być spowodowane nie tylko efektami o charakterze ekono1

Podstawowe informacje o analizie dyskryminacyjnej znaleźć można między innymi w pracach:
[Jajuga 1990; Krzyśko 1990; Wawrzyniak, Batóg 1997].
2
Jako przykład można tu podać modele przestrzenne stosowane w analizie regresji [Anselin 1988].
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micznym, demograficznym, technologicznym, klimatycznym i instytucjonalnym, lecz
również czynnikami historycznymi, kulturowymi i socjologicznymi [Zeliaś 1991,
s. 97]. Związki istniejące między obiektami w przestrzeni mogą istotnie wpływać na
wyniki przeprowadzanych analiz ilościowych. Jak pisze A. Kopczewska: „Dzięki estymacji modeli uwzględniających czynnik przestrzenny możliwe jest określenie przestrzennej zależności pomiędzy obserwacjami w różnych lokalizacjach, a także udowodnienie, że istnieje niemierzalny czynnik przestrzenny różnicujący badane zjawisko
pomiędzy lokalizacjami” [Kopczewska 2006, s. 13]. Przestrzeń wymieniana jest jako
jedna z pięciu sił sprawczych kształtujących zdarzenia ekonomiczne [Hozer 2003].
Występowanie autokorelacji przestrzennej może być również związane z konstrukcją stosowanych procedur. Najczęściej wskazuje się w tym przypadku na występowanie
błędów specyfikacji, czyli pominięcie istotnej zmiennej objaśniającej charakteryzującej
się autokorelacją przestrzenną [Fischer, Stirbrock 2006, s. 701], oraz na pojawianie się
błędów pomiaru wynikających z niezgodności podziałów administracyjnych obiektów z
rozmieszczeniem procesów generujących dane statystyczne [LeSage 1999, s. 3].

3. „Przestrzenna” analiza dyskryminacyjna
Wielu autorów zajmujących się zagadnieniami klasyfikacyjnymi zauważa konieczność uwzględnienia w procedurach analizy wielowymiarowej powiązań istniejących między obiektami sąsiadującymi w danej przestrzeni oraz wyraża opinię, że
tego typu modyfikacje pozwalają uzyskiwać bardziej adekwatne wyniki klasyfikacji 3 . Proponowane przez nich rozwiązania różnią się przede wszystkim sposobem
adaptacji czynnika przestrzennego. Najczęściej stosowane są w tym zakresie dwa
alternatywne podejścia: dokonywanie korekty prawdopodobieństw a priori [Cutillo,
Amato 2008] oraz modyfikacja prawdopodobieństw a posteriori [Steele, Redmond
2001]. W tym drugim przypadku korekcie podlega formuła Bayesa poprzez wprowadzenie wag przestrzennych określających przynależność poszczególnych obiektów do danych grup na podstawie ich lokalizacji w rozpatrywanej przestrzeni.
Proponowana obecnie procedura uwzględniania zależności przestrzennych w
funkcji dyskryminacyjnej w zagadnieniach klasyfikacyjnych ma nieco odmienny
charakter. Polega ona na korekcie macierzy wartości zmiennych diagnostycznych
w sposób, u podstaw którego leży założenie, że oprócz oryginalnych wartości
zmiennych charakteryzujących badane obiekty o przynależności określonego
obiektu do danej grupy decydują również charakterystyki obiektów sąsiednich. Ten
drugi czynnik dla danego obiektu konstruowany jest jako średnia wartość zmiennych diagnostycznych charakteryzujących obiekty, które mają z nim wspólne granice. Jak widać, dokonujemy w ten sposób transformacji postaci funkcji dyskryminacyjnej przez wprowadzenie dodatkowych zmiennych diagnostycznych uwzględniających powiązania przestrzenne.
3

Zob. na przykład [Thioulouse, Chessel, Champely 1995, s. 2; Dučinskas, Šaltytė 2002].
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Ocenę zasadności przedstawionego rozwiązania przeprowadzamy, porównując
trafność klasyfikacji uzyskaną w przypadku zastosowania klasycznej funkcji dyskryminacyjnej:
k

Yi = α 0 + ∑ X ij

(1)

j =1

z modelem o postaci:
k

k

j =1

j =1

Yi = α 0 + ∑WX ij + ∑ X ij ,

(2)

gdzie: W – macierz wag przestrzennych.
Macierz wag przestrzennych W wykorzystywana w procedurze estymacji parametrów „przestrzennych” funkcji dyskryminacyjnych ma zera na głównej przekątnej, a poza główną przekątną − elementy określające liczbę powiązań badanych
obiektów z obiektami sąsiadującymi. Poszczególne zawarte w wierszach elementy
tej macierzy poddawane są standaryzacji zapewniającej spełnienie warunku 4 :
k

∑d
j =1

ij

=1.

(3)

4. Przykład empiryczny
Ocena zaproponowanego podejścia przeprowadzona zostanie przez porównanie
wyników klasyfikacji gmin województwa zachodniopomorskiego i województwa
kujawsko-pomorskiego uzyskanych z wykorzystaniem klasycznej analizy dyskryminacyjnej oraz jej wariantu przestrzennego do trzech grup obiektów 5 : gmin miejskich
(M), gmin miejsko-wiejskich (MW) oraz gmin wiejskich (W). W zbiorze cech diagnostycznych występuje 13 zmiennych charakteryzujących wybrane aspekty funkcjonowania tych gmin w roku 2006. Należą do nich: dochody własne per capita (X1),
wydatki inwestycyjne per capita (X2), lesistość (X3), ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (X4), przyrost naturalny na 1000 ludności
(X5), gęstość zaludnienia (X6), powierzchnia nowo oddanych mieszkań na 1000 ludności (X7), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności
(X8), podmioty zarejestrowane w systemie REGON na 1000 ludności (X9), pracujący
na 1000 ludności (X10), pracujący w usługach na 1000 ludności (X11), nakłady na
ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 1000 ludności (X12) oraz zużycie wody z
wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (X13).
4

Zob. [Abreu, de Groot, Florax 2004].
Dyskryminacji nie podlegały miasta na prawach powiatu. Obiekty te były jednak brane pod
uwagę przy wyznaczaniu macierzy wag przestrzennych.
5
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W procesie budowy funkcji dyskryminacyjnych weryfikacji poddano standardowe założenia analizy dyskryminacyjnej. Mimo że nie wszystkie te założenia
zostały spełnione, to jak wskazuje wielu autorów, nie musi to wpływać negatywnie
na efekty procesu dyskryminacji [Domański, Misztal 1998; Gatnar 1998].
Poniżej dla obu rozpatrywanych województw przedstawiono kanoniczne funkcje dyskryminacyjne uzyskane w wariancie klasycznym 6 , podstawowe miary charakteryzujące te funkcje (tab. 1) oraz macierze klasyfikacji (tab. 2):
1. Województwo zachodniopomorskie:
− funkcja 1 (X10, X6, X1, X7 i X11):

yˆi = −20,71 − 0,0004 X1 + 0,00004 X 2 − 0,0166 X 3 − 0,0102 X 4 − 0,0354 X 5 + 0,1926 X 6
− 0,0007 X 7 − 0,0022 X 9 + 0,0180 X10 + 1,9166 X11 − 0,00001X12 − 0,0011X13

,

− funkcja 2 (X1, X9, X2, X3 i X7):
yˆi = 6,61 ⋅ 0,0011X 1 + 0,00114 X 2 − 0,0546 X 3 + 0,0838 X 4 + 0,0638 X 5 − 0,0898 X 6
+ 0,0015 X 7 + 0,0186 X 9 + 0,0025 X 10 + 0,0092 X 11 − 0,00008 X 12 − 0,0713 X 13

.

2. Województwo kujawsko-pomorskie:
− funkcja 1 (X9, X8, X6 i X1):
yˆi = 6,81+ 0,0015X1 + 0,0004X 2 + 0,0137 X3 − 0,0510 X4 + 0,0342X5 − 0,0050 X6
− 0,0004X7 + 0,1548X8 − 0,1833X9 − 0,0027 X10 + 0,2632 X11 − 0,0005X12 − 0,0091X13

,

− funkcja 2 (X10, X8, X9 i X11):
yˆi = 3,82 − 0,00002X1 − 0,0009X2 − 0,0128X3 − 0,0808X4 − 0,0682X5 − 0,0028X6
+ 0,0011X7 + 0,00440X8 − 0,0317 X9 + 0,0187 X10 + 3,1949X11 + 0,0003X12 − 0,0538X13

.

Dla obu województw pierwsza funkcja dyskryminuje gminy miejskie od pozostałych, a druga odpowiedzialna jest za odróżnianie gmin miejsko-wiejskich od
wiejskich (zob. rys. 1). Na podstawie standaryzowanych parametrów określono
zmienne o znacznym wpływie na wartości funkcji dyskryminacyjnych – zostały
one zaznaczone w nawiasach.
Tabela 1. Podsumowanie rezultatów estymacji klasycznych funkcji dyskryminacyjnych
χ2

Funkcja

R

λ Wilksa

1
2

0,77
0,48

0,31
0,76

118,95
27,52

0,94
0,55

0,08
0,69

328,21
47,97

1
2

Stopnie swobody
p
Wartości własne Wariancja (%)
Zachodniopomorskie
24
0,0000
1,44
0,82
11
0,0038
0,31
0,18
Kujawsko-pomorskie
26
0,0000
7,49
0,94
12
0,0000
0,44
0,06

Źródło: obliczenia własne.
6

W równaniach podane zostały surowe współczynniki tych funkcji.
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Rys. 1. Rozrzut punktów obrazujących gminy województwa kujawsko-pomorskiego
uzyskany na podstawie wartości klasycznych funkcji dyskryminacyjnych
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 2. Macierze klasyfikacji (wariant klasyczny)

MW
W
M
Razem

MW
W
M
Razem

Zachodniopomorskie
trafność klasyfikacji (%)
66,67
73,08
87,50
71,17
Kujawsko-pomorskie
trafność klasyfikacji (%)
48,57
94,57
92,31
82,85

MW
34
14
1
49

W
15
38
0
53

M
2
0
7
9

MW
17
5
1
23

W
18
87
0
105

M
0
0
12
12

Źródło: obliczenia własne.

1

2

Rys. 2. Niepoprawnie sklasyfikowane gminy w województwie zachodniopomorskim
w wariancie klasycznym (1 – klasyfikacja „zawyżona”, 2 – klasyfikacja „zaniżona”)
Źródło: opracowanie własne.
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Zaprezentowane wyniki świadczą o zdecydowanej dominacji pierwszych funkcji dyskryminacyjnych w zakresie wielkości wyjaśnianej wariancji. Widoczne jest
również poprawniejsze klasyfikowanie gmin w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego. Uwagę jednak w tym przypadku zwraca stosunkowo duża liczba
błędnie sklasyfikowanych gmin miejsko-wiejskich, z których ponad połowa została
przypisana do grupy gmin wiejskich.
W tabeli 3 zamieszczono macierze klasyfikacji uzyskane w wariancie przestrzennym. Porównanie poprawnie sklasyfikowanych przypadków w obu rozpatrywanych wariantach pozwala stwierdzić, że uwzględnienie w funkcji dyskryminacyjnej powiązań przestrzennych znacznieo podwyższa liczbę poprawnie sklasyfikowanych obiektów (zob. rys. 3).
Tabela 3. Macierze klasyfikacji (wariant przestrzenny)
Zachodniopomorskie
trafność klasyfikacji (%)
76,47
82,69
100,00
81,08
Kujawsko-pomorskie
trafność klasyfikacji (%)
65,71
94,57
92,31
87,14

MW
W
M
Razem

MW
W
M
Razem

MW
39
9
0
48

W
12
43
0
55

M
0
0
8
8

MW
23
5
1
29

W
12
87
0
99

M
0
0
12
12

Źródło: obliczenia własne.
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K-P (klasyczny)
K-P
(przestrzenny)
(przestrzenny)
MW

W

M

Razem

Rys. 3. Porównanie trafności klasyfikacji gmin (%)
Źródło: opracowanie własne.

Poprawa ta dotyczy wszystkich kategorii gmin województwa zachodniopomorskiego oraz gmin miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.
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5. Wnioski
Otrzymane rezultaty wskazują na zasadność uwzględniania w zagadnieniach
klasyfikacji powiązań przestrzennych między badanymi obiektami. Pozwala to na
redukcję popełnianych błędów, które w analizowanym przypadku są spowodowane
przede wszystkim niezgodnością sytuacji społeczno-gospodarczej niektórych gmin
z przypisanym im statusem administracyjnym. Sytuacje tego typu mogą wynikać
między innymi z faktu, że gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie sąsiadujące z
gminami miejskimi mogą się charakteryzować zbliżonym poziomem zmiennych
diagnostycznych do tych ostatnich. W celu pełniejszej weryfikacji skuteczności
proponowanej procedury niezbędne jest jednak przeprowadzenie szerszych analiz
tego typu oraz dokonanie oceny, jak zmienia się trafność klasyfikacji wraz ze
zmianą poziomu autokorelacji przestrzennej cech diagnostycznych.
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THE APPLICATION OF THE DISCRIMINANT ANALYSIS
WITH THE SPATIAL AUTOCORRELATION
TO THE CLASSIFICATION OF OBJECTS
Summary
The aim of the paper is the presentation of the modification of the classical discriminant analysis. This
proposal is connected with the occurrence of the spatial autocorrelation. The spatial autocorrelation is described
by matrix of spatial weights. Its elements represent directly nonmeasurable spatial relations between discriminated objects. This approach is an alternative solution to existing methods based on correcting of a priori or a
posteriori probabilities. The empirical verification of the proposed method testifies the significant improvement of the accuracy of the classification when the spatial discriminant analysis is applied.
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1. Wstęp
Ryzyko jest jednym z podstawowych kryteriów podejmowania decyzji finansowych. Jeśli decyzje te dotyczą więcej niż jednego instrumentu finansowego, to
zależność między badanymi instrumentami staje się równie ważnym kryterium. Na
przykład w klasycznej teorii portfela i stopa zwrotu, i ryzyko portfela papierów
wartościowych zależą nie tylko od stóp zwrotu i ryzyka poszczególnych składników, ale również od korelacji liniowej pomiędzy tymi składnikami.
Celem artykułu jest zbadanie wpływu sposobu modelowania zależności na
ocenę ryzyka portfela instrumentów finansowych. Ze względu na ograniczenia
metodologii wykorzystanej w artykule autor ograniczył się jedynie do portfeli
dwuskładnikowych. Hipoteza badawcza artykułu brzmi następująco: źle wyspecyfikowany model zależności między składnikami portfela aktywów finansowych
może doprowadzić do błędnej oceny ryzyka tego portfela.
Dane wykorzystane w analizie to szeregi czasowe indeksów największych giełd
światowych i naszej giełdy. Weryfikacji hipotezy badawczej dokonano za pomocą
symulacji Monte Carlo wartości narażonej na ryzyko (VaR) i warunkowej wartości
narażonej na ryzyko (CVaR) wykorzystującej współczynniki funkcji powiązań wyestymowane dla par indeksów. Jako modeli struktury zależności użyto następujących
funkcji powiązań: Gaussa, Franka, Gumbela i Cooka-Johnsona (Claytona). Gęstość
brzegowa została wyznaczona za pomocą jądrowej estymacji funkcji gęstości.
Oczywiście podstawowym problemem jest znalezienie „dobrze wyspecyfikowanego” modelu. Dlatego wyboru najlepiej dopasowanej funkcji powiązań dokonano za pomocą testu Andersona-Darlinga i testu entropii (wykorzystując empiryczną funkcję powiązań).
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W pierwszej części artykułu w zwięzły sposób omówiono metodologię w nim
wykorzystaną oraz przedstawiono wyniki badań rynków finansowych z wykorzystaniem modeli zależności. Druga część zawiera omówienie miar ryzyka, a w
ostatniej zamieszczono wyniki badań wraz z ich interpretacją.

2. Wykorzystanie funkcji powiązań
w analizie polskiego rynku kapitałowego
Jeden z pełniejszych przeglądów funkcji powiązań można znaleźć w pracy
Nelsena [1999]. Tu przedstawione zostaną jedynie funkcje wykorzystane w badaniach empirycznych, które należą do rodziny tzw. funkcji archimedesowskich.
Funkcje te można przedstawić za pomocą ogólnego wzoru:

C ( u , v ) = ψ −1 (ψ ( u ) + ψ ( u ) ) ,

ψ : [ 0;1] → [ 0; ∞ ) ,ψ (1) = 0.
W badaniach empirycznych, których wyniki zamieszczono w dalszej części artykułu, wykorzystano następujące funkcje powiązań: funkcję powiązań Claytona,
Gumbela, Franka oraz funkcję powiązań Gaussa. Do estymacji rozkładów brzegowych wykorzystano jądrowy estymator gęstości [Silverman 1986].
Aby wybrać najlepiej dopasowaną funkcję powiązań, w artykule zastosowano
trzy kryteria:
a) test Andersona-Darlinga:

AD =

max

1≤ t1 ≤T ,1≤ t2 ≤T

⎛t t ⎞
⎛t t ⎞
Cˆ ⎜ 1 , 2 ⎟ − Cθ ⎜ 1 , 2 ⎟
⎝T T ⎠
⎝T T ⎠
⎛ t t ⎞⎛
⎛ t t ⎞⎞
Cθ ⎜ 1 , 2 ⎟ ⎜ 1 − Cθ ⎜ 1 , 2 ⎟ ⎟
T
T
⎝
⎠⎝
⎝ T T ⎠⎠

,

⎛t t ⎞
gdzie: Cˆ ⎜ 1 , 2 ⎟
– empiryczna funkcja powiązań Deheuvela [1979]:
⎝T T ⎠
⎛t t ⎞ 1 T
Cˆ ⎜ 1 , 2 ⎟ = ∑ I ( r1i ≤ t1 ) I ( r2i ≤ t2 ) , t1 = 1, 2,..., T , t2 = 1, 2,..., T ,
⎝ T T ⎠ T i =1
⎧1 gdy a − prawda
I (a ) = ⎨
,
⎩2 gdy a − falsz

r1i
Cθ

– statystyka rangowa 1-go szeregu czasowego,
– parametryczna funkcja powiązań.
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b) zintegrowany test Andersona-Darlinga:
2

⎡ ˆ ⎛ t1 t2 ⎞
⎛ t t ⎞⎤
C
, ⎟ − Cθ ⎜ 1 , 2 ⎟ ⎥
T T ⎢ ⎜
⎝T T ⎠
⎝ T T ⎠⎦
IAD = ∑∑ ⎣
,
⎛ t t ⎞⎛
⎛ t t ⎞⎞
t1 t2
Cθ ⎜ 1 , 2 ⎟ ⎜ 1 − Cθ ⎜ 1 , 2 ⎟ ⎟
⎝ T T ⎠⎝
⎝ T T ⎠⎠
c) entropię:
T T
⎛t t
en = ∑∑ c ⎜ 1 , 2
⎝T T
t1 t2

⎞ ⎛ ⎛ t1 t2
⎟ ln ⎜ c ⎜ ,
⎠ ⎝ ⎝T T

⎞⎞
⎟ ⎟.
⎠⎠

gdzie: c – gęstość parametrycznej funkcji powiązań.
Najlepiej dopasowaną funkcją powiązań jest ta funkcja, która wykazuje najmniejszą wartość statystyk Andersona-Darlinga oraz najmniejszą wartość entropii.
Przedstawione w prezentowanym tekście wyniki badań rynków finansowych z
wykorzystaniem funkcji powiązań nie są jedynymi opisanymi w polskiej literaturze
przedmiotu. Według wiedzy autora większość tych badań została przeprowadzona
przez pracowników ośrodka wrocławskiego. Należy tu wymienić prace takich autorów, jak: Jajuga, Kuziak, Papla, Piontek, Rokita 1 . W większości z tych prac analiza rynków kapitałowych (zwłaszcza polskiej giełdy) za pomocą funkcji powiązań
pozwoliła wykazać takie ich zalety, jak:
– uwzględnianie innej struktury zależności niż liniowa, w tym uwzględnianie
zależności w ogonach rozkładu,
– uwzględnianie grubych ogonów rozkładów brzegowych,
– uchwycenie pełnej struktury zależności między badanymi zmiennymi – postać
funkcji powiązań w pełni oddaje zależność między zmiennymi,
– zastosowanie funkcji powiązań pozwala „ominąć” problem nieznajomości postaci analitycznej rozkładu łącznego.
W pracy Rokity [Rokita 2006] przedstawiono próbę zastosowania funkcji powiązań dla liczby wymiarów większej niż dwa, jednakże nie zakończyła się ona sukcesem
ze względu na wady funkcji archimedesowskich w przypadku wielowymiarowym.

3. CVaR jako miara ryzyka
Jedną z miar wywodzących się z VaR posiadających cechy potrzebne w optymalizacji jest warunkowa wartość zagrożona (conditional value-at-risk – CVaR),
którą można zdefiniować jako warunkową wartość oczekiwaną stóp zwrotu z portfela (lub pojedynczego instrumentu), pod warunkiem że stopy te są mniejsze od
β-tego kwantyla rozkładu stóp zwrotu. Ponieważ kwantyl ten to VaR na poziomie
β, CVaR można przedstawić wzorem jako:
1

Por. spis literatury.
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CVaRβ = E ⎡⎣ R p | R p ≤ −VaR p ⎤⎦ .
gdzie: Rp – stopa zwrotu z portfela, VaRβ – VaR portfela na poziomie β,
VaRβ = − min {u ∈ R p : F ( x, u ) ≥ β } = − F −1 ( x, β ) ,
– wektor udziału poszczególnych składników w portfelu,
gdzie: x
F ( x, u ) = P {R p ≤ u} – dystrybuanta rozkładu stóp zwrotu z portfela.
Ponieważ rozpatrujemy z reguły lewy ogon rozkładu stóp zwrotu, minus we
wzorze na VaR oznacza, że uzyskujemy wartość dodatnią. Oczywiście większa
wartość VaR oznacza większe ryzyko.
CVaR jest miarą koherentną w sensie Artznera i in., co oznacza, że jest również subaddytywna. Minimalizacja tej miary prowadząca do uzyskania optymalnego portfela opisana jest w pracach Rockafellara i Uryaseva oraz Di Clemente i Romano [Di Clemente, Romano 2003; Rockafellar, Uryasev 2002].

4. Dane i wyniki
Do obliczeń wykorzystano dzienne stopy zwrotu 6 indeksów: BUX, DAX,
FT_SE100, NIKKEI, 'SP500, WIG20 z okresu 9 września 2007 r.-28 października
2008 r. (250 stóp zwrotu). Dane obejmowały gwałtowne załamanie się rynków
finansowych, co teoretycznie powinno faworyzować funkcje powiązań.
Z analizy tab. 1 wynika, że w badanym okresie najsilniej ze sobą powiązane były
indeksy BUX i DAX, DAX i FT-SE100, najsłabiej − NIKKEI i SP500. Wartość
współczynnika θ (lub σ w przypadku gaussowskiej funkcji powiązań) jest dla poszczególnych funkcji powiązań mocno skorelowana – np. wartość współczynnika korelacji między wynikami dla funkcji powiązań Gumbela i Franka wynosi 0,997, a korelacja między wynikami dla funkcji powiązań Cooka-Johnsona i Gaussa wynosi 0,854.
Badając dopasowanie poszczególnych funkcji powiązań za pomocą kryteriów
przedstawionych w punkcie 3 (w tab. 1 zaprezentowano jedynie wartości zintegrowanego testu Andersona-Darlinga – pogrubiono wartość minimalną dla każdego portfela), zauważamy, że najlepiej dopasowane są funkcje powiązań CookaJohnsona (20 minimalnych wartości dla trzech kryteriów) i Gumbela (13 minimalnych wartości). Funkcja Gaussa uzyskała 8, a Franka − jedynie 4. Wyniki te są o
wiele mniej jednoznaczne niż wyniki, które uzyskali Ane i Kharoubi [Ane, Kharoubi 2003]. Ich wyniki zdecydowanie preferowały funkcję Cooka-Johnsona, jedynie w dwóch przypadkach minimalną wartość jednego z kryteriów uzyskali dla
funkcji powiązań Gumbela, a w jednym – funkcji Franka. Rozbieżność wyników,
zdaniem autora, wynika z różnych okresów badań; okres uwzględniony w niniejszym badaniu obejmował kryzys finansowy, co pogorszyło dopasowanie wszyst-
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kich funkcji powiązań. Nadal jednak funkcja Cooka-Johnsona jest najlepiej dopasowana.
Tabela 1. Wyniki estymacji funkcji powiązań
Wyszczególnienie
BUX–DAX
BUX–FT_SE100
BUX–NIKKEI
BUX–SP500
BUX–WIG20
DAX–FT_SE100
DAX–NIKKEI
DAX–SP500
DAX–WIG20
FT_SE100–NIKKEI
FT_SE100–SP500
FT_SE100–WIG20
NIKKEI–SP500
NIKKEI–WIG20
SP500–WIG20

BUX–DAX
BUX–FT_SE100
BUX–NIKKEI
BUX–SP500
BUX–WIG20
DAX–FT_SE100
DAX–NIKKEI
DAX–SP500
DAX–WIG20
FT_SE100–NIKKEI
FT_SE100–SP500
FT_SE100–WIG20
NIKKEI–SP500
NIKKEI–WIG20
SP500–WIG20

Cook-Johnson
błąd st.
IAD
θ
1,475
0,13866
308,62
1,3563
0,13474
269,56
0,78965 0,10084
102,48
0,79805 0,10976
104,21
1,1906
0,11862
215,3
3,7136
0,19965
841,01
0,84414 0,11554
114,46
1,0059
0,10893
157,8
1,371
0,12811
274,42
0,82842 0,12306
110,83
0,91191 0,11038
131,44
1,4684
0,13799
306,44
0,27236 0,084245
191,3
0,70625 0,10975
87,954
0,60996 0,10534
79,071
Gumbel
błąd st.
IAD
θ
2,0906
0,095441
361,97
1,9441
0,088737
277,03
1,3564
0,065163
40,542
1,4787
0,066111
44,145
2,0184
0,098957
320,48
3,5546
0,16172
926,9
1,4288
0,071606
36,291
1,7049
0,077199
139,03
1,9569
0,096375
284,53
1,468
0,076583
41,865
1,6078
0,076343
90,176
1,9526
0,089943
281,99
1,196
0,0514
164,86
1,3416
0,066054
44,363
1,4172
0,077117
35,58

Frank
błąd st.
IAD
θ
6,183
0,45406
447,78
5,6642
0,45903
377,85
2,594
0,40478
55,656
3,2406
0,38388
82,701
5,622
0,42963
372,07
12,962
0,77215
1030,4
3,0346
0,40823
69,469
4,5305
0,4149
223,21
5,5038
0,44233
355,85
3,2186
0,41971
81,11
4,1254
0,41589
171,79
5,4223
0,43657
344,63
1,3438
0,37238
186,92
2,5283
0,39144
55,612
2,9607
0,41074
65,679
Gauss
błąd st.
IAD
σ
0,73135 0,017348
400,74
0,70225 0,018726
335,93
0,45898 0,04169
39,69
0,49893 0,031903
59,454
0,70469 0,021547
341,11
0,91436 0,006308
997,54
0,50449 0,040606
63,108
0,60391 0,026094
165,08
0,7002
0,01739
331,62
0,5373
0,040255
89,077
0,58145 0,028706
135,95
0,69893 0,016499
328,97
0,24746 0,047385
137,72
0,44639 0,043037
35,826
0,49072 0,041812
54,47

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 1 przedstawiono profile ryzyka dla trzech wybranych portfeli (najmocniej powiązanego – BUX-DAX, najsłabiej powiązanego – Nikkei-SP500, i zawierającego indeks polskiej giełdy – SP500-WIG20. Profile te otrzymano metodą symulacji Monte-Carlo, wykorzystując wartości wcześniej wyestymowanych współczynników θ (lub σ
dla funkcji powiązań Gaussa) oraz metodą historyczną dla VaR empirycznego. Jak widać, funkcja gaussowska dla wartości progu 0,9-0,96 mocno przeszacowuje poziom VaR
w stosunku do VaR empirycznego (historycznego). Średnie odchyleń pomiędzy warto-
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ścią VaR dla danej funkcji powiązań a wartością VaR historycznego dla poszczególnych
portfeli wynosi 0,00398 dla copula Cooka-Johnsona, 0,00401 dla copula Gumbela,
0,003967 dla copula Franka i 0,006001 dla copula Gaussa.

a)

b)

c)
Rys. 1. Profil ryzyka dla: a) portfela BUX-DAX, b) portfela Nikkei-SP500,
c) portfela SP500-WIG20, na osi poziomej znajduje się wartość progu β, zaś na osi pionowej − wartość VaR
Źródło: opracowanie własne.

–
–

–

Z przedstawionych wyników można wyciągnąć następujące wyniki:
wyniki wszystkich badanych funkcji powiązań są do siebie bardzo zbliżone, najbardziej od pozostałych odbiegają wyniki uzyskane dla funkcji powiązań Gaussa,
z wybranych funkcji powiązań do danych najlepiej dopasowana jest funkcja
powiązań Cooka-Johnsona, a najgorzej − funkcja powiązań Gaussa, która wraz
z normalnymi rozkładami brzegowymi tworzy (pod pewnymi warunkami) wielowymiarowy rozkład normalny,
z wyników estymacji wartości VaR metodą Monte-Carlo wynika, że wyniki
otrzymanymi za pomocą funkcji powiązań Cooka-Johnsona, Gumbela i Franka
są mniej więcej o 20% lepiej dopasowane do VaR empirycznego niż wyniki
otrzymane za pomocą funkcji powiązań Gaussa, co potwierdza wyniki otrzymane w artykule [Ane, Kharoubi 2003].
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Zdaniem autora wyniki badań, choć nie są na pewno wyczerpujące, przemawiają za tezą, że nieliniowa struktura zależności określona za pomocą takich funkcji powiązań, jak copula Cooka-Johnsona, Gumbela lub Franka, pozwala na lepszą
estymację ryzyka portfeli, przynajmniej w przypadku portfeli dwuskładnikowych.
Dalsze badania autora będą szły w kierunku zarówno zwiększenia liczby składników portfela, jak i zbadania innych funkcji powiązań.
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DEPENDENCE STRUCTURE AND RISK MEASURES
ON THE EXAMPLE OF INDEXES OF WORLD STOCK MARKETS
AND WARSAW STOCK EXCHANGE
Summary
Research hypothesis of this paper is as follows: misspecified model of dependency between elements of financial assets portfolio may lead to errors in risk evaluation measured by such measures
like Value at Risk (VaR) or Conditional Value at Risk (CVaR).
In the case of research included in this paper several copula functions were used to verify research hypothesis as a model of dependence structure. Goodness of fit obtained with each parametric copula was measured with Anderson-Darling, Integrated Anderson-Darling and entropy test (with use of empirical copula).
The research hypothesis was verified by Monte-Carlo simulation o Value at Risk using copula
function parameter estimation for each pair of stock market indexes.
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ZASTOSOWANIE FUNKCJI KOPULA W MODELOWANIU
WIELOWYMIAROWYCH CZASÓW TRWANIA
NA PRZYKŁADZIE DECYZJI PROKREACYJNYCH
AKTYWNYCH ZAWODOWO KOBIET
1. Wstęp
Funkcje kopula są użytecznym narzędziem pomocnym w modelowaniu rozkładów łącznych, gdy znane są rozkłady brzegowe; w szczególności, gdy rozkłady
brzegowe nie są normalne. Słowa „kopula” po raz pierwszy w statystycznym sensie użył Sklar w roku 1959 [Sklar 1959]. W ostatnich dwudziestu latach doszło do
intensywnego rozwoju zarówno teorii dotyczących kopuli, jak i ich zastosowań.
Powstało kilka monografii poświęconych tej tematyce, np. [Joe 1997; Nelsen
1999]. Frees i Valdez [Frees, Valdez 1998] wskazują na przydatność kopuli w naukach aktuarialnych. Cherubini i in. [Cherubini, Luciano, Vecchiato 2004] skupiają
się na zastosowaniach w analizach finansowych. Liczne badania dotyczą zależności między zmiennymi dyskretnymi, np. [Cameron, Trivedi, Zimmer 2004]. Ostatnio modele kopul są coraz częściej stosowane w modelowaniu wielowymiarowych
czasów trwania. Georges i in. [Georges i in. 2001] oraz Cameron z Trivedim [Cameron, Trivedi 2005] prezentują możliwości i zastosowania kopuli w ramach wielowymiarowej analizy przeżycia.
Celem artykułu jest wykorzystanie funkcji kopula w kontekście wielowymiarowych rozkładów czasów trwania tak, aby możliwe było modelowanie wielowymiarowych funkcji przeżycia. Konstruując empiryczny przykład, na podstawie
danych z Niemieckiego Panelu Socjoekonomicznego GSOEP, modelujemy strukturę zależności między długością czasu oczekiwania na pierwsze dziecko a czasem
trwania aktualnego zatrudnienia po zawarciu związku małżeńskiego. Podjęta zostanie próba weryfikacji hipotezy o związku pomiędzy opóźnianiem decyzji o prokreacji a aktywnością zawodową kobiet.
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2. Definicja i przykłady funkcji kopula
Kopula jest funkcją, która łączy jednowymiarowe rozkłady brzegowe w rozkłady łączne. Poprzez wielowymiarową kopulę rozumiemy następującą funkcję:
C(u1,u2,…,un)= Pr[U1 ≤ u1,U2 ≤ u2,…,Un ≤ un],
gdzie U1,U2,…,Un są jednowymiarowymi zmiennymi losowymi. W niniejszej pracy zastosowanie znajdą dwuwymiarowe kopule C(u1,u2)= Pr[U1 ≤ u1,U2 ≤ u2].
Formalnie:
Definicja 1. Dwuwymiarowa kopula jest funkcją C: [0,1]2→[0,1] spełniającą:
1. C(u, 0) = C(0, u) = 0 dla dowolnego u∈[0,1].
2. C(u, 1) = C(1, u) = u dla dowolnego u∈[0,1].
3. Dla wszystkich 0 ≤ u11 ≤ u12 ≤ 1 oraz 0 ≤ u21 ≤ u22 ≤ 1
C([u11, u21] × [u12, u22]) = C(u12, u22) – C(u11, u22) – C(u12, u21) + C(u11, u21) ≥ 0.
Znaczenie funkcji kopula w statystyce wyraża twierdzenie Sklara [Sklar 1959].
Twierdzenie Sklara. Niech F(x1, x2, …, xn) oznacza n-wymiarową funkcję rozkładu z funkcjami rozkładów brzegowych F1(x1), F2(x2),…, Fn(xn). Wtedy istnieje
n-kopula C taka, że dla wszystkich rzeczywistych (x1, x2, …, xn)
F(x1, x2, …, xn) = C(F1(x1), F2(x2) , …, Fn(xn)).
Jeśli wszystkie rozkłady brzegowe są ciągłe, to kopula jest wyznaczona jednoznacznie.
Mnogość funkcji kopula występujących w literaturze wiąże się z tym, że każda z
nich wyraża odmienną strukturę zależności w danych. Najprostsza kopula to kopula
produktowa o postaci C(u1, u2) = u1· u2, adekwatna w wypadku niezależności zmiennych.

Kopula Gaussa, ρ = 0

Kopula Gaussa, ρ = 0.8
Rys. 1. Kopula gaussowska

Źródło: opracowanie własne.

Kopula gaussowska zadana jest formułą C(u1, u2; θ) = ΦG (Φ−1(u1), Φ−1(u2) ; θ),
gdzie ΦG to funkcja rozkładu dla 2-wymiarowego standaryzowanego rozkładu normalnego, natomiast Φ−1 to odwrotność funkcji rozkładu dla 1-wymiarowego standa-
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ryzowanego rozkładu normalnego. Kopula ta nadaje się do opisu zarówno dodatnich,
jak i ujemnych zależności. Siłę zależności wyraża wartość parametru θ∈(–1,1).
Rozważmy rodzinę funkcji ϕ:[0,1]→[0,∞) z ciągłymi pochodnymi na odcinku
(0,1) o własnościach: ϕ(1) = 0, ϕ(0) = ∞, ϕ’(1)<0 (funkcje malejące) oraz ϕ’’(1) > 0
(wypukłe). Wtedy przez dwuwymiarową kopulę archimedesowską rozumiemy
kopulę o kształcie C(u1,u2; θ) = ϕ[–1] (ϕ(u1)+ ϕ(u2)). Funkcja ϕ zwana jest generatorem kopuli, natomiast ϕ [ −1] to quasi-odwrotność generatora. Główną cechą kopuli
archimedesowskich jest to, iż całkowita informacja o strukturze zależności zmiennych jest zawarta w jednowymiarowym generatorze ϕ.
Przykładem kopuli archimedesowskiej jest kopula Gumbela:

⎧
θ
θ
( C ( u1 , u2 ) ;θ ) = exp ⎪⎨− ( − log ( u1 ) ) + ( − log ( u2 ) )
⎩⎪

(

⎫

) ⎭⎪⎬⎪ .
1

θ

Parametr zależności θ przyjmuje tu wartości z przedziału [1, ∞); θ = 1 oznacza
niezależność, a θ → ∞ całkowitą zależność. Kopula Gumbela nie jest w stanie oddać ujemnej zależności, pokazuje zaś silną współzależność w prawym ogonie i
słabą w lewym.

Kopula Gumbela, θ = 5

Kopula Claytona, θ = 8

Rys. 2. Kopule Gumbela i Claytona
Źródło: opracowanie własne.

Z kolei popularna kopula Claytona ma postać ( C ( u1 , u2 ) ;θ ) = ( u1−θ + u2−θ − 1)

−

1

θ

,

gdzie θ ∈ (0, ∞), przy czym θ → 0 oznacza niezależność. Kopula Claytona nie odda-
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je ujemnej zależności, pokazuje silną współzależność w lewym ogonie i słabą w prawym.

3. Miary zależności zmiennych losowych
Współczynnik korelacji Pearsona ρP często stosowany do pomiaru siły związku
między dwiema zmiennymi ma wady. Mierzy on siłę zależności liniowej i w ogólnym
przypadku analiza danych na podstawie tego współczynnika może prowadzić do błędnych wniosków. Jego wartość można wyznaczyć tylko dla zmiennych mających skończone wariancje. Niezależność zmiennych zawsze implikuje zerową korelację, ale jest
to prawda tylko dla zmiennych o rozkładzie normalnym. Słaba korelacja nie implikuje
słabej zależności. Dodatkowo korelacja nie jest miarą niezmienniczą.
Alternatywnym podejściem może być rozpatrywanie współczynnika mierzącego
stopień uporządkowania zgodnego i niezgodnego: współczynnika Tau Kendalla. Nelsen [Nelsen 1999] pokazał, że Tau Kendalla może być wyrażone za pomocą kopuli:
1

τ K = 4 ∫ ∫ C ( u1 , u2 ) dC ( u1 , u2 ) − 1 .
0

Dla kopuli Gaussa τ K =
laτ K = 1 −

1

θ

2

π

arcsin (θ ) , dla Claytona τ K =

θ
θ +2

, a dla Gumbe-

.

Również współczynnik korelacji rangowej Rho Spearmana ρS , będący miarą korelacji porządkowej dla dwóch zmiennych losowych, można wyrazić funkcją kopuli. Generalnie te dwa ostatnie współczynniki mierzą stopień zależności funkcyjnej w przeciwieństwie do współczynnika Pearsona, który mierzy tylko siłę zależności liniowej.

4. Kopula dla wielowymiarowej funkcji przeżycia
Niech T będzie zmienną losową o funkcji rozkładu F i gęstości f oznaczającą czas
trwania. Jednowymiarową funkcję przeżycia definiujemy jako S(t) = P[T > t] = 1− F(t),
natomiast jednowymiarową funkcję hazardu jako.

P(t ≤ T < t + dt | T ≥ t ) f (t )
=
.
dt → 0
dt
S (t )

h(t ) = lim

Szacuje ona bezpośrednie ryzyko tego, że wydarzenie nastąpi w przedziale czasowym pomiędzy t i t + dt, pod warunkiem że do momentu t zajście jego nie nastąpiło.
Często hazard h(t) jest modelowany za pomocą zmiennych objaśniających, wtedy na
przykład h(t) = exp(Xβ)h0(t), gdzie h0(t) to tak zwany hazard bazowy (PH model).
Powyższe definicje można rozszerzyć na przypadek wielowymiarowy. Wtedy
wielowymiarowa funkcja przeżycia S(t1, ..., tn) = Pr[T1>t1, ...,Tn > tn], gdzie T1, ..., Tn
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oznaczają n czasów trwania o jednowymiarowych funkcjach przeżycia Sj(tj). Zachodzi Sj(tj)= S(0, ..., 0, tj, 0, ..., 0), ale S(t1, ..., tn) ≠1– F(t1, ..., tn).
Wielowymiarowa
funkcja
gęstości
zadana
jest
wzorem
f ( t1 ,..., tn ) = ∂1,...,n F ( t1 ,..., tn ) = ( −1) S ( t1 ,..., tn ) , zaś wielowymiarowa funkcja hazardu przyjmuje postać
P ( t1 ≤ T1 ≤ t1 + dt1 ,..., tn ≤ Tn ≤ tn + dtn | T1 ≥ t1 ,...,Tn ≥ tn ) f ( t1 ,..., tn )
h ( t1 ,..., tn ) = lim
=
.
max dt j →0
dt1...dtn
S ( t1 ,..., tn )
n

Kopule są naturalnym narzędziem do wyprowadzania wielowymiarowych funkcji przeżycia z jednowymiarowych funkcji brzegowych. Wielowymiarowa funkcja
przeżycia S ma następującą reprezentację: S(t1,..., tn) = C (S1(t1),..., Sn(tn)), gdzie C
to tzw. kopula przeżycia (twierdzenie Sklara dla funkcji przeżycia). Kopula C łączy
brzegowe funkcje przeżycia w łączną funkcję przeżycia poniekąd analogicznie do
sposobu, w jaki zwykła kopula C łączy brzegowe funkcje rozkładu w rozkład łączny.
Niech n = 2. Wtedy łączna funkcja przeżycia:
S(t1, t2) = P[T1 > t1,T2 > t2 ] =
=1 – F(t1) + 1 – F(t2) – P[T1 > t1] – P[T2 > t2 ] + P[T1 > t1,T2 > t2 ] =
=1 – F(t1) – F(t2) + F(t1,t2) = S1(t1) + S2(t2) – 1 + C(F1(t1),F2(t2)) =
= S1(t1) + S2(t2) – 1 + C(1 – S1(t1),1 – S2(t2)) = C (S1(t1), S2(t2)).
Kopulę przeżycia C definiujemy więc jako C ( u , v ) = u + v − 1 + C (1 − u ,1 − v ) .
W ten sposób kopula C wyraża łączne ryzyko porażki [Cameron, Trivedi 2005].
Wielowymiarową funkcję przeżycia można określać jako S(t1, ..., tn)

= C (S1(t1), ..., Sn(tn)), ale też jako S(t1,..., tn ) = C(S1(t1),..., Sn(tn)) dla pewnej kopuli rozkładów C. Oba podejścia nie dają jednak w efekcie tych samych funkcji przeżycia z wyjątkiem kilku przypadków. Praca z kopulą rozkładów oraz kopulą przeżycia jest ekwiwalentna dla kopuli eliptycznych (wtedy C = C).

5. Estymacja kopuli
Funkcji kopula można używać do modelowania zależności, gdy rozkłady brzegowe są warunkowe albo też nie są warunkowe. Celem badania może być estymacja
parametrów regresji dla rozkładów brzegowych i tylko dodatkowo oszacowanie parametru zależności, ale również zbadanie natury zależności w modelach, które nie zawierają zmiennych zależnych. Popularne metody estymacji modeli kopuli są następujące:
– symultaniczna estymacja wszystkich parametrów metodą full maximum likelihood,
– sekwencyjna 2-krokowa metoda największej wiarygodności (TSML), w której
najpierw są estymowane rozkłady brzegowe, a później dopiero parametr zależności θ (wykorzystując funkcję kopula z podstawionymi do niej wynikami kroku pierwszego),
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uogólniona metoda momentów (GMM).

6. Przykład empiryczny
Zastosowanie funkcji kopula zaprezentujemy na przykładzie modelowania związków między decyzjami prokreacyjnymi zamężnych kobiet a ich aktywnością zawodową.
Kształtowanie się postaw prokreacyjnych wobec kariery zawodowej stanowi
często przedmiot zainteresowań socjologów. Po wojnie w większości krajów europejskich aktywność zawodowa kobiet była niska, co wynikało z tradycyjnego modelu kulturowego: praca kobiet była podporządkowana funkcjom rodzinnym. Po
zakończeniu edukacji kobiety podejmowały zatrudnienie, ale trwale je przerywały
po wyjściu za mąż lub po urodzeniu dziecka. Masowe wejście kobiet na rynek
pracy w latach 60. spowodowane było oddziaływaniem ruchów feministycznych
oraz wzrostem świadomości kobiet [Slany 2006].
W ostatnim ćwierćwieczu odnotowano, że zwiększona aktywność zawodowa
kobiet wraz z presją rynku pracy powodują spadek dzietności ([Family policy and
family life in Europe. Volume I… 1997; 2002]). Długie i nieprzerywane prokreacją
uczestnictwo kobiet na rynku pracy możliwe jest dzięki rozwojowi środków kontroli urodzeń pozwalających na określanie czasu pojawienia się pożądanego potomstwa. Zanotowano podwyższanie się wieku kobiet rodzących dzieci. Parametry
„starego i nowego reżimu demograficznego”, odnoszące się do sytuacji kobiet,
przedstawił Livi-Bacci [Livi-Bacci 2004].
Wśród małżeństw dochodzi do racjonalizacji zachowań prokreacyjnych na skutek kalkulacji liczby dzieci, tak aby zmaksymalizować ich „oczekiwaną użyteczność” [Sah 1991]. „Koszt dziecka” to zwłaszcza czas matki poświęcony na jego
wychowanie. Kobiety, które dobrze zarabiają, pozostają aktywne zawodowo i
opóźniają prokreację. Mimo iż większość kobiet stara się połączyć rodzenie dzieci
z pracą zawodową, to jednak nasilają się ujemne związki między płodnością a aktywnością zawodową kobiet. Opóźnianie prokreacji lub bezdzietność są mocno
podkreślane w teorii „drugiego przejścia demograficznego” [Van de Kaa 1987].
Zgodnie z nią na czoło wysuwa się para, która inwestuje przede wszystkim w siebie, co określane jest jako DINKS (Double Income No Kids).
Takie negatywne tendencje odnotowano w wielu krajach europejskich. W niniejszej zanalizowany będzie opisany problem na podstawie danych z Niemieckiego Panelu Socjo-Ekonomicznego GSOEP. Wyczerpująca analiza lokalnych uwarunkowań zawarta została w pracach: [Family policy and family life in Europe.
Volume I… 1997; Family policy and family life in Europe. Volume I I… 2002].
Wykorzystując dane z panelu GSOEP, konstruujemy przykład empiryczny dotyczący zastosowań kopul w modelowaniu wielowymiarowych czasów trwania.
Dane dotyczą 5535 Niemek. Kobiety te wstąpiły w związek małżeński w latach
1946-1995 i trwały w nim przez co najmniej jeden rok. Na początku małżeństwa
pracowały, ale później z pewnych powodów przerywały zatrudnienie. W trakcie
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trwania związku urodziły dziecko. Budujemy dwie zmienne oznaczające czasy
trwania: doczdz – długość czasu oczekiwania na pierwsze dziecko (od ślubu do
narodzin w latach), dzatr – czas trwania zatrudnienia (od ślubu do zaprzestania
pracy w latach). Obserwacje dla tych zmiennych nie są cenzurowane. Zachodzi
statystycznie istotna zależność między tymi zmiennymi (ρP = 0,1049, τ K =
0,2922). Celem uniknięcia problemów ze zbieżnością w trakcie estymacji modeli
przekształcamy oryginalne dane w dane ciągłe. Zmienną objaśniającą długość czasu oczekiwania na pierwsze dziecko jest wiekmatki – wiek matki w chwili narodzin
pierwszego dziecka, natomiast zmienną objaśniającą − czas trwania zatrudnienia
jest wiekpanny – wiek kobiety w chwili zawierania związku małżeńskiego.
Zaletą wykorzystania podejścia kopuli do określenia struktury zależności między
zmiennymi jest możliwość opisu tej zależności na podstawie modeli dla rozkładów
brzegowych. W przykładzie parametryczne modele brzegowe są szacowane i testowane z użyciem jednowymiarowych modeli przeżycia. Wyniki estymacji modeli hazardu
PH i AFT przy założonych rozkładach brzegowych Weibulla, Gompertza, lognormalnym oraz log-logistycznym zaprezentowano w tab. 1. Zarówno w wypadku modelowania ryzyka (szansy) narodzin dziecka, jak i modelowania ryzyka zaprzestania zatrudnienia najlepszy jest model AFT log-normalny, który zakłada monotoniczne stopy
hazardu: najpierw rosnące, a potem malejące. Model ten jest każdorazowo preferowany z powodu najwyższych wartości logarytmu funkcji wiarygodności.
W drugim kroku sekwencyjnej metody największej wiarygodności (TSML)
szacujemy parametr zależności θ dla kopul przeżycia Gumbela, Claytona i Gaussa,
podstawiając w jednowymiarowych funkcjach przeżycia szacunki parametrów
uzyskane w kroku poprzednim. Wyniki przedstawiono w tab. 2. Najlepsze dopasowanie wykazuje kopula gaussowska, natomiast w rodzinie kopul archimedesowskich lepsza jest kopula Claytona oddająca silniejszą zależność w lewych ogonach.
„Hazard” zaprzestania zatrudnienia
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Rys. 1. Przebieg krzywych hazardu dla narodzin dziecka i zaprzestania zatrudnienia
Źródło: obliczenia własne.
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Tabela 1. Wyniki estymacji parametrycznych modeli jednowymiarowych
Wyszczególnienie
wiekmatki
const
p
gamma
sigma
ln L
Wyszczególnienie
wiekpanny
const
p
gamma
sigma
ln L

Ryzyko (szansa) narodzin dziecka
Gompertz
lognormalny
log-logistyczny
ocena
z
ocena
z
ocena
z
parametru
parametru
parametru
0,8273195 -43,84 0,0644619 44,40 0,0682023 43,34
-0,4876656 -13,03 -0,5722859 -14,48
0,2947558 53,45
0,2689445
0,4696189
-4772,5544
-3616,5732
-3674,5685
Ryzyko zaprzestania zatrudnienia
Weibull
Gompertz
lognormalny
log-logistyczny
ocena
z
ocena
z
ocena
z
ocena
z
parametru
parametru
parametru
parametru
1,033184
8,95
1,028506
7,70 -0,0270096 -7,81 -0,0276607 -8,14
2,076698 25,57 2,009215 25,00
0,973373
-0,0261551 -15,59
0,5396752
0,9453674
-8261,6913
-8129,257
-7432,476
-7490,485

Weibull
ocena
z
parametru
0,8128582 -49,46
2,391829
-3680,3054

Źródło: obliczenia własne.
Tabela 2. Wyniki oszacowań kopul przeżycia dla log-normalnych rozkładów brzegowych
Wyszczególnienie
theta
ln L

Gumbel
ocena
z
parametru
1,091187
108,49
51,833405

Clayton
ocena
z
parametru
0,3053369
14,05
115,84009

Gauss
ocena
z
parametru
0,1909393
21,07
202,55611

Źródło: obliczenia własne.

Kopule mogą być przydatne celem rozpoznania zmiany w czasie dla zależności
pomiędzy czasem oczekiwania na dziecko i czasem trwania zatrudnienia. Zbiór
danych podzielono na dwie części: pierwszą zawierającą informacje o małżeństwach z lat 1946-1970 oraz drugą z lat 1971-1995 (dwa równe 25-letnie podokresy). W pierwszym okresie zmienna doczdz była umiarkowanie skorelowana ze
zmienną dzatr, natomiast w drugim okresie ta korelacja okazała się silniejsza. W
porównaniu z latami 1946-1970 w latach 1971-1995 ryzyko narodzin dziecka stało
się niższe, natomiast ryzyko przerwania zatrudnienia wyższe. W obu podokresach
oszacowano kopule przeżycia dla log-normalnych rozkładów brzegowych. Przy
estymacji kopuli gaussowskiej wystąpiły problemy ze zbieżnością algorytmu. W
kopulach archimedesowskich zanotowano zaś znaczne różnice w szacunkach parametrów. W okresie 1971-1996 wartości parametrów θ były wyższe niż dla lat
1946-1970 oraz dodatkowo kopula Gumbela, wskazująca na silniejszą zależność w
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prawych ogonach, okazała się nieznacznie lepsza. Sugeruje to większą zależność
między momentem macierzyństwa oraz przerwania pracy zawodowej w późniejszych latach trwania związku małżeńskiego. Decyzje prokreacyjne są więc odraczane. W latach 1945-1970 kobiety stosunkowo wcześnie zostawały niepracującymi matkami. Natomiast „nowoczesne” kobiety, zaangażowane w swoją karierę
zawodową, odkładają macierzyństwo na później.

7. Podsumowanie
Celem badania było wykorzystanie idei funkcji kopula w kontekście łącznych
rozkładów czasów trwania dla modelowania wielowymiarowych funkcji przeżycia.
W artykule zawarto praktyczną implementację podejścia kopuli. Wydaje się, że
funkcje kopula są stosownym narzędziem do analizowania struktury zależności
pomiędzy czasami trwania, w szczególności w związku z tym, że rozkłady symetryczne nie są w tym wypadku naturalnymi kandydatami.
Przytoczony przykład empiryczny pozwala ująć związek aktywności zawodowej kobiet z decyzjami związanymi z rozrodczością. Szacując oddzielne modele
kopuli dla różnych przedziałów czasowych, można zaobserwować ewaluację w
czasie kształtowania się postaw prokreacyjnych wobec kariery zawodowej.
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THE APPLICATION OF COPULA FUNCTIONS TO MODELING
OF MULTIVARIATE DURATIONS IN THE CASE OF PROCREATION
DECISIONS AMONG PROFESSIONALLY ACTIVE WOMEN
Summary
Copulas are a useful method for deriving joint distributions given the marginals especially when we
work with non-normal distributions. The aim of our paper is to use this idea in the context of joint duration
distributions for the modeling of multivariate survival functions. In our paper, a numerical example is considered, which is based on the data from the German Socio-Economic Panel Study GSOEP. We model the
dependence between the duration of time a woman remains childless and the duration of employment
among German married women. Marginal models are fitted and tested with the use of standard univariate
survival models, and the dependence parameter is estimated in a sequential second-stage procedure.
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DYNAMIKA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Z UWZGLĘDNIENIEM
PODZIAŁU TERYTORIALNEGO NUTS 2
1. Wstęp
Źródłem zmian w liczbie mikroprzedsiębiorstw są procesy związane z ich powstawaniem i upadkiem. Gałąź wiedzy zajmująca się badaniem tych procesów
określana jest mianem demografii przedsiębiorstw (business demography). Warto
zaznaczyć, że stosowane obecnie w języku polskim bezpośrednie tłumaczenie terminu z języka angielskiego budzi uzasadniony sprzeciw. Wprowadza bowiem zamęt w terminologii zwyczajowo związanej z badaniami populacji ludzkiej.
W ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej demografia przedsiębiorstw
rozwija się bardzo dynamicznie. Śledzenie procesu powstawania nowych przedsiębiorstw i warunków, w jakich prowadzą działalność w pierwszych latach funkcjonowania na rynku, odgrywa szczególną rolę w ocenie bieżącej i przyszłej sytuacji
ekonomicznej kraju. Analizie poddawane są najczęściej trzy zdarzenia, które zgodnie z terminologią stosowaną w demografii można określić jako „urodzenia”,
„trwanie życia” i „umieralność” podmiotów gospodarczych [Dominiak 2005].
Każde z nich charakteryzowane jest za pomocą odpowiedniego wskaźnika. W analizie dotyczącej nowo utworzonych podmiotów wykorzystuje się między innymi
stopę wejścia określającą względny przyrost liczby przedsiębiorstw.
Okres aktywnej działalności podmiotów gospodarczych charakteryzowany jest za
pomocą wskaźnika przetrwania („przeżycia”). Jest to miara, która pozwala ocenić, jaki
odsetek przedsiębiorstw był aktywny przez określony czas. Najczęściej bada się podmioty działające od jednego roku do pięciu lat. Przedsiębiorstwa, które przetrwały na rynku
okres pięcioletni, uznawane są za stabilne i nie podlegają dalszemu badaniu. Proces likwidacji przedsiębiorstw może być opisany za pomocą stopy wyjścia określające
względny spadek liczby podmiotów. Wśród parametrów stosowanych w demografii
przedsiębiorstw charakteryzujących jednocześnie dwa kierunki zmian w liczbie podmio-
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tów (zarówno ubywanie istniejących, jak i powstawanie nowych) wyróżnić można stopę
wejścia netto oraz wskaźnik obrotu, zwany również wskaźnikiem otwartości.
Polska, niestety, należy do nielicznych krajów Europy, w odniesieniu do których informacje z zakresu demografii przedsiębiorstw są niewystarczające. Jak
dotąd, nie prowadzono żadnych badań, których celem byłoby wyznaczenie poziomu stóp wejścia i wyjścia bądź wskaźnika obrotu przedsiębiorstw. W przeszłości
podejmowane były jedynie incydentalne próby oszacowania tych parametrów
[Chmiel 1997; 1999; 2001; Orłowski, Żółkiewski 2001; Rogowski, Socha 2005].
Odmiennie przedstawia się sytuacja, jeśli się weźmie pod uwagę inny parametr
stosowany w demografii przedsiębiorstw: wskaźnik przetrwania. Jego wartość w odniesieniu do małych podmiotów gospodarczych publikowana jest w opracowaniu pt.
Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw
wydawanym przez GUS. Publikacja ta ukazuje się corocznie od roku 2001 i zawiera
wyniki panelowego badania przedsiębiorstw. Celem badania jest zebranie informacji o
nowo utworzonych podmiotach gospodarczych, warunkach, w jakich podejmowana i
prowadzona jest działalność gospodarcza przez nowych przedsiębiorców, a także o
skali i możliwościach utrzymania się na rynku w pierwszych pięciu latach działalności.
Panel stanowi 2000 jednostek. Wyniki publikowane są jedynie dla całego kraju oraz w
przekroju sekcji PKD, bez uwzględnienia podziału na województwa. Założenia przyjęte w badaniu nie pozwalają bowiem zejść na niższy poziom agregacji, mimo że zapotrzebowanie na tego rodzaju informacje jest znaczne.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badania, w którym podjęto próbę
przeprowadzenia analizy demograficznej mikroprzedsiębiorstw w przekroju małych domen (tj. województw i sekcji PKD). Celem badania była próba oszacowania
wybranych parametrów z zakresu demografii przedsiębiorstw, takich jak wskaźnik
przetrwania przedsiębiorstw, stopa wejścia i wyjścia oraz wskaźnik obrotu na jednostki terytorialne NUTS 2, przy uwzględnieniu rodzaju wykonywanej działalności. Zejście na tak niski poziom agregacji było możliwe tylko dzięki zastosowaniu
metody szacunku zaproponowanej przez statystykę małych obszarów.

2. Schemat badania
Badanie przeprowadzono w odniesieniu do roku 2001. Wykorzystano w nim
trzy źródła informacji:
– wyniki badania reprezentacyjnego SP3, którym objęte są mikroprzedsiębiorstwa,
– dane pochodzące z bazy jednostek statystycznych (BJS) wykorzystywanej przez
GUS jako operat losowania do badań prowadzonych metodą reprezentacyjną,
– informacje zawarte w publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, której podstawę stanowią dane zgromadzone w ramach rejestru podmiotów gospodarczych REGON.
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W badaniu zastosowano empiryczną estymację bayesowską:
Yˆ
= γ Yˆ
+ (1 − γ )Yˆ
,
d ( COM )

d d ( DIR )

d

d ( SYN , REG )

gdzie: γ d , 0 ≤ γ d ≤ 1 − waga z przedziału (0; 1) minimalizująca MSE (Yˆd ( COM ) ) ,
d = 1…D – domena, Yˆd ( DIR ) − estymator bezpośredni szacowanego parametru z

badania SP3, Yˆd ( SYN , REG ) − syntetyczny estymator regresyjny wartości średniej szacowanej zmiennej w domenie d,
Yˆd ( SYN , REG ) = x 'd βˆ ,

gdzie: β̂ − wektor współczynników regresji drugiego rodzaju otrzymany metodą
najmniejszych kwadratów, x d − wartości cech dodatkowych dla domeny d pochodzące z BJS.
Wagę γ d wyznaczono według wzoru [Rao 2003, s. 181; Kordos, Paradysz 2000]:

γ d (opt) =

V (Yˆd ( SYN , REG ) )
,
MSE (Yˆd ( DIR ) ) + V (Yˆd ( SYN , REG ) )

gdzie: MSE (Yˆd ( DIR ) ) – błąd średniokwadratowy estymatora bezpośredniego
Yˆd ( DIR ) , V (Yˆd ( SYN , REG ) ) − wariancja estymatora syntetycznego regresyjnego.

Estymator bayesowski wykorzystano do oszacowania czterech wielkości niezbędnych przy wyznaczaniu wskaźników demograficznych:
– liczby mikroprzedsiębiorstw w roku t – 1 (2000 r.),
– liczby mikroprzedsiębiorstw w roku t (2001 r.),
– liczby mikroprzedsiębiorstw powstałych w roku t (2001 r.),
– liczby mikroprzedsiębiorstw powstałych w roku t (2000 r.).
Informacje o zmiennych badanych pochodziły z SP3, zaś o zmiennych pomocniczych − z BJS-u oraz z publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej. Jako zmienne pomocnicze wykorzystano liczbę osób pracujących
(BJS) oraz liczbę nowo utworzonych podmiotów gospodarczych.
Estymacji dokonano w przekroju województw z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (sekcji PKD). Wyróżniono 160 domen (16 województw × 10 sekcji PKD).

3. Wyniki badania
Oszacowano pięć wskaźników, za pomocą których można scharakteryzować
dynamikę mikroprzedsiębiorstw: stopę wejścia i stopę wejścia netto, stopę wyjścia,
wskaźnik obrotu oraz wskaźnik przetrwania.
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Stopa wejścia określa względny przyrost liczby podmiotów gospodarczych w
badanym roku w porównaniu z liczbą podmiotów działających na rynku w roku
poprzednim, przy założeniu, że nie dochodzi do likwidacji przedsiębiorstw. Jest
postrzegana przez przedsiębiorców jako wskaźnik atrakcyjności danego sektora
czy sekcji PKD. Na rysunkach 1 i 2 zaprezentowano średni poziom stopy wejścia
oraz wartości skrajne w przekroju województw i sekcji. Średnia wartość stopy nie
przekracza 20%. Najwyższy odsetek nowo utworzonych podmiotów gospodarczych odnotowano w województwie pomorskim w sekcji Pośrednictwo finansowe
(40%), najniższy zaś − w województwie opolskim w sekcji Budownictwo (4%).
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Rys. 1. Stopy wejścia podmiotów gospodarczych w przekroju województw, 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SP3, BJS.
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Rys. 2. Stopy wejścia podmiotów gospodarczych w przekroju sekcji PKD, 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SP3, BJS.

Względny spadek liczby podmiotów określa stopa wyjścia. Wyznaczana ona
jest jako stosunek liczby jednostek, które zaprzestały działalności w danym roku,
do liczby jednostek funkcjonujących na rynku w roku poprzednim. Średni poziom
stopy wyjścia jest wyższy od przeciętnego poziomu stopy wejścia i wynosi 19%.
Największy odsetek zlikwidowanych podmiotów zarejestrowano w wojewódz-
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twach świętokrzyskim w sekcji Pośrednictwo finansowe (52%) oraz podlaskim w
sekcji Hotele i restauracje (57%); por. rys. 3 i 4.
Stopa wejścia netto wyraża względny przyrost liczby jednostek z uwzględnieniem likwidacji przedsiębiorstw w roku objętym badaniem. W większości województw i sekcji średni poziom stopy jest ujemny; por. rys. 5 i 6. Oznacza, to że
odsetek przedsiębiorstw zlikwidowanych przewyższa odsetek podmiotów gospodarczych nowo utworzonych. Jedynie w przypadku dwóch sekcji (Pośrednictwo
finansowe i Ochrona zdrowia) oraz dwóch województw (pomorskiego i warmińsko-mazurskiego) frakcja podmiotów rozpoczynających działalność jest wyższa od
frakcji podmiotów, które wycofały się z rynku.
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Rys. 3. Stopy wyjścia podmiotów gospodarczych w przekroju województw, 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SP3, BJS.
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Rys. 4. Stopy wyjścia podmiotów gospodarczych w przekroju sekcji PKD, 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SP3, BJS.

Suma stopy wejścia i wyjścia jest kolejną miarą wykorzystywaną w demografii
przedsiębiorstw nazywaną wskaźnikiem obrotu. Jest on miarą natężenia procesów
demograficznych w populacji przedsiębiorstw. Opisuje procentowy udział podmiotów
gospodarczych, które w badanym roku weszły na rynek bądź się z niego wycofały.

Dynamika mikroprzedsiębiorstw z uwzględnieniem podziału terytorialnego NUTS 2

413

0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4

Wielk

MAX
Zacho

War-maz

Śląs

mean
Święt

Podl

Opol

Podk

Mało

Mazo

Łódz

Lubu

Lube

Doln.

Kuj-pom

Pomo

MIN

-0,6

Rys. 5. Stopy wejścia netto podmiotów gospodarczych w przekroju województw, 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SP3, BJS.
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Rys. 6. Stopy wejścia netto podmiotów gospodarczych w przekroju sekcji PKD, 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SP3, BJS.

Wysokim poziomem przeciętnej wartości wskaźnika obrotu charakteryzowały
się sekcje: Pośrednictwo finansowe, Obsługa nieruchomości oraz Pozostała działalność usługowa. Jak podkreśla P. Dominiak [2005], duża wartość wskaźnika
otwartości z reguły dotyczy najbardziej dynamicznych sekcji, czyli takich, które
charakteryzują się wysokim wzrostem obrotów czy zysków.
W przekroju województw, biorąc pod uwagę wszystkie sekcje PKD, zauważono, że najwyższą wartość wskaźnika otwartości otrzymano dla województwa
mazowieckiego; por. rys. 7. Najniższym poziomem charakteryzowało się województwo pomorskie. Porównując jednak wartości wskaźników wyznaczonych
dla wszystkich sekcji PKD łącznie w przekroju województw ze wskaźnikami
otwartości oszacowanymi dla pojedynczych sekcji PKD, można dostrzec znaczne
różnice. W celu zobrazowania rozbieżności na rys. 7 przedstawiono wskaźnik
otwartości z uwzględnieniem przekroju województw dla wszystkich sekcji PKD
łącznie oraz oddzielnie dla trzech największych sekcji: Przemysł, Budownictwo i
Handel. Wyższemu poziomowi wskaźnika otwartości odpowiada bardziej intensywny kolor. Na uwagę zasługują województwa łódzkie, świętokrzyskie oraz
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podkarpackie charakteryzujące się największym zróżnicowaniem poziomu
wskaźnika obrotu w zaprezentowanych sekcjach PKD.
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Rys. 7. Wskaźnik obrotu w przekroju województw, 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SP3, BJS.

Ostatnim parametrem, którego wartość oszacowano, jest wskaźnik przetrwania.
Przebadano grupę podmiotów działających na rynku przez rok. Średnia wartość wskaźnika przetrwania wynosiła 64%; por. rys. 8 i 9. Oznacza to, że blisko 2/3 przedsiębiorstw
z grupy nowo utworzonych udało się prowadzić działalność co najmniej przez 12 miesięcy (wartość minimalna: sekcja Budownictwo w województwie lubuskim − 31%, wartość maksymalna: sekcja Przemysł w województwie łódzkim − blisko 100%). W przekroju wszystkich województw najniższą średnią wartość wskaźnika przeżycia zanotowano w sekcji Budownictwo (41%), najwyższą zaś − w sekcji Ochrona zdrowia (73%).
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Rys. 8. Wskaźnik przetrwania w przekroju województw, 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SP3, BJS.

Wieloletnie badania gospodarek innych krajów wskazują na istnienie zależności pomiędzy parametrami stosowanymi w demografii przedsiębiorstw a podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi. Przykładem może być zależność między stopą wejścia i wyjścia a
stopą bezrobocia i wskaźnikiem PKB. W celu sprawdzenia tych zależności, na podstawie
otrzymanych szacunków dla stopy wejścia oraz informacji o stopie bezrobocia, sporządzono diagram rozrzutu; por. rys. 10. Siła związku między zmiennymi jest średnia ( r = 0,53 ).
Dodatni kierunek oznaczać może, że wysoka stopa bezrobocia prowadzi do wzrostu stopy

Dynamika mikroprzedsiębiorstw z uwzględnieniem podziału terytorialnego NUTS 2

415

wejścia. Osoby poszukujące pracy decydują się na podjęcie własnej działalności gospodarczej, przez co wzrasta liczba nowo utworzonych firm, a w konsekwencji − poziom stopy
wejścia. Z kolei na rys. 11 przedstawiono zależność pomiędzy wskaźnikiem PKB charakteryzującym poziom rozwoju gospodarczego a stopą wejścia.
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Rys. 9. Wskaźnik przetrwania w przekroju sekcji PKD, 2001 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SP3, BJS.
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W przekroju wszystkich sekcji widoczna jest słaba ujemna zależność
( r = −0, 25 ), jednak w przypadku niektórych sekcji, takich jak Handel, zanotowano silną zależność ( r = −0, 62 ). Ujemny kierunek może świadczyć o tym, że wyższy poziom rozwoju gospodarczego nie sprzyja zwiększaniu liczby podmiotów.
Lepsza sytuacja ekonomiczna wpływa na wzrost poziomu wynagrodzeń, a to z
kolei sprawia, że bardziej korzystne staje się zatrudnianie się w dobrze prosperujących firmach niż podejmowanie ryzyka prowadzenia własnej działalności.

4. Wnioski
Na podstawie otrzymanych szacunków można zauważyć, że średni przyrost liczby
podmiotów gospodarczych w roku 2001 wyniósł 13%. Największy przyrost odnotowano
w sekcji Pośrednictwo finansowe (22%), zaś najniższy − w sekcji Budownictwo (1%).
Z nowo zarejestrowanych w roku 2001 podmiotów gospodarczych po upływie roku
działało nadal średnio około 60% przedsiębiorstw. Najwięcej podmiotów zawiesiło swoją aktywność w sekcji Budownictwo, najmniej zaś − w sekcji Pośrednictwo finansowe.
Przedsiębiorstwa zlikwidowane w 2001 r. stanowiły średnio 18% liczby podmiotów gospodarczych z roku 2000. Najwyższą i najniższą wartość stopy wyjścia
otrzymano w odniesieniu do sekcji Hotele i restauracje odpowiednio dla województwa podlaskiego i zachodniopomorskiego
Biorąc pod uwagę zarówno proces powstawania, jak i likwidacji przedsiębiorstw w roku 2001, zauważyć można, że ich liczba spadła średnio o 9%. Skrajne
wartości stopy wejścia netto odnotowano w sekcji Hotele i restauracje (–51% w
województwie podlaskim, 58% w województwie zachodniopomorskim).
Wysokim poziomem wskaźnika otwartości w przekroju wszystkich sekcji charakteryzowało się województwo mazowieckie, niskim zaś − województwo pomorskie.
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SMALL BUSINESS DEMOGRAPHY FOR NUTS 2
Summary
Demand for statistics on business demography has grown and developed considerably in recent
years. The creation of new enterprises as well as their closure is one of important factors that show the
market’s capacity to respond to changing market conditions. Unfortunately, there is not much information on this important topic in Poland due to the lack of appropriate micro data on firms. The only business demography publication, based on the results of panel survey conducted for small firms, contains
information on survival rates only for Polish Classification of Economic Activities cross-section. Therefore, the paper aims to provide some basic informations on enterprise birth, survival and deaths rates, as
well as in the joint cross-section of Polish Classification of Economic Activities (PKD) and voivodships.

PRACE
Nr 47

NAUKOWE

UNIWERSYTETU

EKONOMICZNEGO

WE

WROCŁAWIU
2009

TAKSONOMIA 16
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Paweł Ulman
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ANALIZA PRZYCZYN I CZASU POZOSTAWANIA
NA BEZROBOCIU
1. Wstęp
W przestrzeni społecznej, a co za tym idzie – w obszarze zainteresowania nauki,
zjawisko bezrobocia w Polsce pojawiło się wraz z upadkiem socjalistycznego sposobu zarządzania gospodarką. Odrzucenie ideologicznych barier, które narzucał ustrój
socjalistyczny, spowodowało wiele korzystnych zmian, przede wszystkim strukturalnych, w polskim systemie gospodarczym, których kosztem (nie jedynym) okazało
się zjawisko bezrobocia. Tematyka jego rozpatrywana jest przez wiele dziedzin naukowych w różnych aspektach i przy zastosowaniu różnych podejść badawczych.
Zasadniczo na problem bezrobocia można spojrzeć w kontekście jego zaistnienia dla
danej osoby oraz w kontekście czasu jego trwania. Zwłaszcza ten drugi obszar badania jest szczególnie interesujący ze względu na wielce niekorzystne skutki społeczne
i gospodarcze długotrwałego przebywania na bezrobociu poszczególnych osób.
W niniejszym opracowaniu spojrzymy na problem bezrobocia od strony ekonomicznej, stosując statystyczne metody analizy. Celem pracy jest przede wszystkim
analiza przyczyn (czynników) pozostawania bez pracy w kontekście bycia bezrobotnym oraz w kontekście czasu pozostawania na bezrobociu, przy czym analizie zostaną
poddane czynniki odnoszące się przede wszystkim do charakterystyk osoby w przeszłości lub aktualnie bezrobotnej. Można postawić przede wszystkim hipotezę, że
czynniki takie istnieją i że w obydwu aspektach analizy są jednakowe co do treści,
jednak ich oddziaływanie wynikające ze zmian charakterystyk badanych osób co do
skutków (pozytywnych bądź negatywnych) nie musi być jednakowe. Na przykład
spodziewamy się, że wyższy poziom wykształcenia danej osoby przyniesie pozytywny
skutek w postaci mniejszej szansy utraty przez nią pracy, a jeśli już się to wydarzy, to
oczekujemy, że relatywnie szybciej znajdzie ona nowe zatrudnienie, czyli krócej będzie przebywać na bezrobociu. W tym przypadku wyższy poziom wykształcenia powoduje jednakowo pozytywnie oceniane skutki w obydwu aspektach analizy.
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W kolejnej części pracy przedstawione zostaną pokrótce zarówno dane statystyczne,
jak i metody wykorzystane dla weryfikacji powyższych hipotez. Następnie pokażemy
empiryczne wyniki zastosowanych metod badawczych. Pracę zwieńczy zakończenie.

2. Metoda analizy i wykorzystane dane statystyczne
W celu identyfikacji czynników mających wpływ na pojawienie się stanu bezrobocia w przypadku danej osoby można zastosować jeden z modeli dla prawdopodobieństwa. Najbardziej popularnymi w zastosowaniach są modele: probitowy
lub logitowy. Są to oczywiście modele dla obserwowalnej zero-jedynkowej zmiennej zależnej reprezentującej nieobserwowalną zmienną ciągłą. Różnica między
modelem logitowym a probitowym wynika z założeń, jakie czyni się odnośnie do
składnika losowego w odpowiednim modelu regresji. Jeśli składnik ten ma rozkład
logistyczny, to mówimy wtedy o modelu logitowym, natomiast jeśli rozkład składnika losowego jest normalny, to mamy do czynienia z modelem probitowym. Od
strony praktycznego wykorzystania omawianych modeli nie ma między nimi istotnych różnic 1 . Procedura estymacyjna jest również jednakowa i została zaimplementowana w wielu pakietach statystycznych i ekonometrycznych 2 .
Nieco więcej uwagi poświęcimy metodom i modelom analizy czasu trwania
zjawiska, jakim jest bezrobocie. Metody te możemy podzielić na nieparametryczne, parametryczne i semiparametryczne. Do nieparametrycznych zaliczamy przede
wszystkim tablice trwania życia, ale również metody standaryzacji oraz metody
ryzyka konkurencyjnego [Frątczak i in. 2005 s. 61]. O modelach parametrycznych
dla zmiennej losowej T (czas trwania) mówimy, gdy określona jest postać analityczna gęstości rozkładu prawdopodobieństwa. Poszukiwanie (założenie) tej postaci nie zawsze jest proste, co skłoniło wielu badaczy do zainteresowania się modelami semiparametrycznymi stosowanymi w celu analizy zjawisk i procesów społecznych. Przydatność tych modeli i zakres zastosowań jest zdecydowanie większy
niż modeli parametrycznych. Ponadto przejście z modelu semiparametrycznego na
parametryczny jest jedynie kwestią wyboru formy funkcyjnej dla składnika niewyspecyfikowanego parametrycznie w modelu semiparametrycznym. Przedstawione
powyżej zalety modeli semiparametrycznych skłaniają do ich wykorzystania w
badaniu determinant czasu pozostawania na bezrobociu. Naszą uwagę krótko skupimy na modelu proporcjonalnego hazardu Coksa.

1
Wyniki estymacji modeli logitowego i probitowego są bardzo podobne tak, że można określić
odpowiednie współczynniki korygujące doprowadzające do porównywalności oceny odpowiednich
parametrów (por. [Maddala 2006, s. 373]).
2
Estymacji modeli z zero-jedynkową zmienną zależną dokonuje się najczęściej za pomocą
MNW. Jest ona szeroko omawiana w literaturze. Z tego powodu pominiemy tutaj omawianie tej
problematyki, odsyłając zainteresowanych do prac [Maddala 2006, s. 371-373; Maddala, 1994, s. 22-27; Green 1993, s. 643-655].
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Wzór wyprowadzony przez Coksa modeluje wskaźnik hazardu 3 następująco:

λ (t x1 , x2 ,…, xk ) = λ0 (t ) exp( β1 x1 + β 2 x2 + … + β k xk ) ,

(1)

gdzie: λ0 (t ) jest niewyspecyfikowaną parametrycznie funkcją czasu t4 , natomiast
exp(.) jest wyspecyfikowaną funkcją wykładniczą z nieznanymi współczynnikami
β1 ,… β k . Postać (1) modelu pozwala na badanie wpływu jednocześnie kilku zmiennych na czas znajdowania pracy. Zmienne te mogą być typu ciągłego lub kategorialnego. W modelu tym można także uwzględnić zmienne zależne od czasu5 . W celu estymacji parametrów modelu (1) stosuje się metodę częściowej wiarygodności6 .
Przedstawione powyżej metody analizy wymagają danych na temat sytuacji osoby na rynku pracy (czy jest ona bezrobotna czy nie) oraz okresu pozostawania na
bezrobociu w określonym przedziale czasu. Pierwszy typ informacji jest łatwiejszy
do uzyskania, np. w ramach badania przez GUS aktywności ekonomicznej ludności
czy budżetów gospodarstw domowych. Informacje dotyczące czasu pozostawania na
bezrobociu są rzadziej spotykane. Wymagają one badania retrospektywnego lub
permanentnej obserwacji. Łatwiej jest oczywiście przeprowadzić badanie retrospektywne i z wyników takiego badania skorzystamy w niniejszym opracowaniu. Odpowiednie informacje zostaną zaczerpnięte z bazy danych zebranych na potrzeby badań
z cyklu Diagnoza społeczna 7 . Zbiory danych zawierają informacje na temat zarówno
badanych gospodarstw, jak i ich członków. Zebrano m.in. dane na temat aktywności
ekonomicznej członków gospodarstw domowych w wieku 15 lat i więcej według
metodologii BAEL 8 . Zbiory danych pochodzą z czterech lat: 2000, 2003, 2005 oraz
2007. Część gospodarstw domowych, a więc i osób, uczestniczyła we wszystkich lub
kilku edycjach badania, co pozwoliło na retrospekcję w dłuższym przedziale czasu
niż ostatnie dwa lata (od poprzedniego badania).

3. Wyniki empiryczne
Jak wcześniej wspomniano, definicję osoby bezrobotnej i osoby pracującej, a więc
aktywnej oraz biernej zawodowo, przyjęto za BAEL9 . Skorzystano ze zbioru danych z
3
Wskaźnik (funkcja) hazardu wyraża u nas intensywność przejścia ze stanu bezrobocia do stanu
posiadania pracy w nieskończenie małym przedziale czasu (t; t + Δt), zakładając, że przejście to nie
nastąpiło przed początkiem tego przedziału (por. [Mazurek 2000, s. 150]).
4
W literaturze anglosaskiej funkcja określana jest jako baseline hazard i nie może przyjmować
wartości ujemnych. Interpretuje się ją jako funkcję hazardu w przypadku, gdy wszystkie zmienne x1,
..., xk przyjmują wartość zero.
5
Mówimy wtedy o modelu nieproporcjonalnych hazardów (zob. [Frątczak i in. 2005, s. 118]).
6
Metodę tę zaproponował Cox w pracach z lat 1972 i 1975.
7
Opis tego cyklu badań można znaleźć w [Czapiński, Panek 2007, s. 13-15].
8
Badanie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce przeprowadzane jest od maja 1992 r. przez GUS.
9
Z powodu ograniczonej objętości pracy nie przytaczamy tutaj tych definicji; można je znaleźć
np. w [Aktywność ekonomiczna... 2008, s. 16-18].
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2007 r., który zawierał 18 021 obserwacji osób badanych kolejny oraz pierwszy raz w
tym roku. Spośród tych osób 12 792 osoby były w wieku 15 lat i więcej. 7950 osób
było aktywnych zawodowo (875 osób bezrobotnych oraz 7075 pracujących). W celu
identyfikacji czynników determinujących pozostawanie na bezrobociu w momencie
badania skonstruowano zmienną zero-jedynkową (zmienną objaśnianą), gdzie jedynką
oznaczono osobę bezrobotną. Za zmienne objaśniające przyjęto: płeć (0 – kobieta, 1 –
mężczyzna); stan cywilny (0 – stan wolny; 1 – zamężna/żonaty); poziom wykształcenia (1 – co najwyżej gimnazjalne, 2 – zasadnicze zawodowe, 3 – średnie ogólne, 4 –
średnie zawodowe, 5 – wyższe); niepełnosprawność (0 – osoba sprawna, 1 – osoba
niepełnosprawna); klasę miejscowości (1 – miasta o liczbie ludności pow. 500 tys., 2 –
od 200 do 500 tys., 3 – od 100 do 200 tys., 4 – od 20 do 100 tys., 5 – poniżej 20 tys.
ludności, 6 – wieś); wiek oraz język obcy (czy osoba zna jakiś język obcy). Ostateczne
wyniki estymacji modelu logitowego przedstawiono w tab. 1 i 2.
Tabela 1. Wyniki estymacji modelu logitowego – model 1
Zmienna
Wyraz wolny
Płeć
Stan cywilny
Wykształcenie
Niepełnosprawność
Klasa miejscowości
Wiek
Język obcy
Źródło: obliczenia własne;

Ocena parametru
0,5915
–0,8135
–0,6372
–0,3771
0,6953
0,0236
–0,0247
–0,2815

Błąd standardowy
0,2019
0,0770
0,0815
0,0331
0,1629
0,0231
0,0035
0,0847

t (7942)
2,9296
–10,5643
–7,8158
–11,3813
4,2678
1,0209
–7,0074
–3,3230

p-value
0,0034
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3073
0,0000
0,0009

χ 2 = 461,87; (p = 0,0000).

W większości oceny parametrów są statystycznie istotnie różne od zera. Dodatnie ich wartości zwiększają szansę zaistnienia bezrobocia przy założeniu zwiększania się wartości danej zmiennej (reprezentującej daną cechę badanych osób).
Innymi słowy, mniejszą szansę na bezrobocie mają mężczyźni, osoby zamężne lub
żonate, osoby lepiej wykształcone, osoby sprawne, osoby starsze oraz znające język obcy 10 . Zwróćmy uwagę, że powyższy model wskazuje na nieistotny wpływ
klasy miejscowości na badane prawdopodobieństwo. Może to wynikać z typu
zmiennej „Klasa miejscowości” ujmującej zbyt kompleksowo wpływ wielkości
miejscowości zamieszkania badanej osoby na szansę bycia bezrobotnym. W celu
wyeliminowania tej wady dwie zmienne dotyczące klasy miejscowości oraz wykształcenia rozbijemy na zmienne zero-jedynkowe identyfikujące poszczególne
klasy miejscowości zamieszkania badanych osób oraz poszczególne poziomy wykształcenia. Założymy, że „wieś” jest klasą miejscowości będącą bazą odniesienia
dla pozostałych typów miejscowości, a w przypadku wykształcenia bazą odniesie10

Prawidłowa interpretacja poszczególnych ocen parametrów powinna być odnoszona do sytuacji, gdy pozostałe czynniki zostają ustalone. Interpretując więc kolejne wyniki estymacji, przyjmiemy, że ustalamy pozostałe czynniki, nie przywołując tego faktu każdorazowo.
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nia będzie poziom co najwyżej gimnazjalny. W takim układzie zmiennych objaśniających ostatecznie uzyskane wyniki estymacji modelu dla prawdopodobieństwa
zaistnienia bezrobocia zaprezentowano w tab. 2.
Tabela 2. Wyniki estymacji modelu logitowego – model 2
Zmienna
Wyraz wolny
Płeć
Stan cywilny
Niepełnosprawność
Wiek
Język obcy
Wyksz. średnie
Wyksz. wyższe
Duże miasta

Ocena parametru Błąd standardowy
–0,0497
0,1396
–0,8348
0,0778
–0,6672
0,0815
0,7309
0,1624
–0,0248
0,0036
–0,3193
0,0839
–0,5223
0,0863
–1,8759
0,1591
0,3468
0,0762

Źródło: obliczenia własne;

t (7942)
–0,3560
–10,7258
–8,1856
4,4995
–6,8443
–3,8055
–6,0553
–11,7931
4,5526

p-value
0,7218
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000

χ 2 = 515,79; (p = 0,0000).

Zastosowanie zespołu zmiennych zero-jedynkowych dla wykształcenia i miejsca zamieszkania badanych osób wykazało, że mieszkańcy dużych miast (o liczbie
mieszkańców pow. 500 tys.) mają relatywnie większą szansę doświadczenia bezrobocia niż mieszkańcy innych miejscowości. Taka sytuacja jest oczekiwana w
kontekście faktu identyfikacji bezrobotnych na podstawie definicji według BAEL,
która za osobę pracującą (a więc nie bezrobotną) uznaje m.in. każdego, kto w badanym tygodniu pomagał nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej lub w
prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego. Taka sytuacja częściej dotyczy wsi
i małych miast niż dużych aglomeracji, co znajduje odzwierciedlenie w interpretowanym modelu. Zgodnie z oczekiwaniem im wyższy poziom wykształcenia uzyskała dana osoba, tym mniejszą ma ona szansę na bezrobocie. Zdecydowanie wykształcenie wyższe obniża prawdopodobieństwo takiej sytuacji w porównaniu z
osobami z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym.
W dalszej części opracowania dokonano przeglądu wyników modelowania – za
pomocą modelu proporcjonalnego hazardu Coksa – odnośnie do szansy natychmiastowego wyjścia ze stanu bezrobocia. W tym przypadku badana zbiorowość osób
zmienia się na osoby takie, które w badanym okresie doświadczyły bezrobocia
przez pewien (znany) czas, a w momencie badania były osobami pracującymi lub
osobami bezrobotnymi od pewnego (także znanego) czasu. W praktyce badaniu
poddano 1598 osób, spośród których w momencie badania 754 uznano za bezrobotne 11 . Informacje dla takich osób traktujemy jako dane ucięte co do czasu trwania bezrobocia. Za zmienne objaśniające w modelu Coksa przyjęto te same zmienne co w modelu logitowym powyżej. Również podobnie jak wyżej uzyskano wyni11

Podana tutaj liczba bezrobotnych jest różna od wcześniej prezentowanej w modelu logitowym.
Różnica ta wynika z braków informacji na temat czasu pozostawania niektórych osób na bezrobociu
lub wartości czasu równej 0 miesięcy, jeśli ktoś krótko przebywał na bezrobociu w chwili badania.
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ki oszacowania modelu hazardu proporcjonalnego w dwóch podejściach. Tabela 3
prezentuje wyniki tego drugiego podejścia do estymacji modelu Coksa.
Tabela 3. Wyniki estymacji modelu hazardu proporcjonalnego Coksa
Zmienna
Płeć
Stan cywilny
Niepełnosprawność
Wiek
Język obcy
Wykształcenie
średnie
Wykształcenie
wyższe

Ocena
parametru
0,7708
0,3180
–0,4899
–0,0215
0,2361

Błąd
standardowy
0,0728
0,0792
0,2243
0,0037
0,0817

0,1724
0,6505

Źródło: obliczenia własne;

10,5876
4,0138
–2,1835
–5,8228
2,8895

2,1615
1,3743
0,6127
0,9787
1,2663

Statystyka
Walda
112,0965
16,1103
4,7676
33,9051
8,3490

0,0835

2,0658

1,1881

4,2675

0,0389

0,1146

5,6769

1,9164

32,2272

0,0000

Wartość t Wykładnik

p-value
0,0000
0,0001
0,0290
0,0000
0,0039

χ 2 = 208,05 (p = 0,0000).

Wszystkie zmienne oprócz tych odnoszących się do klasy miejscowości zamieszkania respondenta okazały się istotnymi czynnikami powodującymi zróżnicowanie czasu trwania bezrobocia. Interpretując ich wpływ, należy zwrócić uwagę na
kolumnę w tab. 3 oznaczoną jako „Wykładnik”. Pozwala ona szybko zorientować się
w szansach wyjścia z bezrobocia poszczególnych grup osób. Mianowicie mężczyźni
mają 2,16 razy większą szansę znalezienia pracy niż kobiety; kobiety zamężne oraz
mężczyźni żonaci mają 1,37 razy większą szansę natychmiastowego wyjścia z bezrobocia niż osoby stanu wolnego. Zwróćmy uwagę, że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest gorsza niż osób sprawnych. Okazuje się, że łatwiej takiej
osobie stracić pracę (wyniki modelu logitowego) i ma ona mniejszą szansę wyjścia
ze stanu bezrobocia – osoba pełnosprawna ma 1,63 razy większą szansę wyjścia z
bezrobocia 12 . Osoby starsze mają mniejszą szansę znalezienia pracy – młodsi o 10 lat
mają 1,24 razy większą szansę wyjścia ze stanu bezrobocia. Znajomość języków oraz
wykształcenie dają także większe szanse na znalezienie pracy. Jest to szczególnie
widoczne w przypadku osób z wyższym wykształceniem w porównaniu z osobami z
wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym.
Podsumowując, większość charakterystyk osób w jednakowy sposób wskazuje
na ich sytuację na rynku pracy zarówno w aspekcie szans na doświadczenie stanu
bezrobocia, jak i w aspekcie szans na jego opuszczenie. Jedynie wiek osoby działa
przeciwnie – im starsza bowiem osoba, tym mniejszą ma szansę zostać bezrobotną,
ale jeśli już utraci pracę, to trudniej jej opuścić stan bezrobocia.

12

W modelu porównujemy osoby niepełnosprawne w stosunku do osób sprawnych. W tym
przypadku o szansach tych pierwszych w stosunku do drugich mówi exp(–0,4889) = 0,6127. Jeśli
jednak zmienimy kierunek porównywania, to o szansach osób sprawnych w odniesieniu do niepełnosprawnych mówi exp(0,4889) = 1,63.
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Założenie proporcjonalności w modelu hazardu Coksa sprowadza się do tego, że
dla dwóch obserwacji o różnych wartościach dla zmiennych niezależnych stosunek
funkcji nie zależy od czasu. Założenie to można testować, wprowadzając do modelu
zmienne zależne od czasu. W niniejszym badaniu utworzono dla każdej zmiennej objaśniającej jej odpowiednik zależny od czasu. Na przykład dla zmiennej „płeć” utworzono
zmienną „płeć_czas” według formuły13 płeć*(ln(t)-2,32). Brak statystycznej istotności
parametru przy takiej zmiennej sugeruje utrzymanie założenia proporcjonalności ze
względu na tę charakterystykę badanych osób. Wprowadzenie do modelu kolejnych
zmiennych zależnych od czasu trwania pozwoliło utrzymać założenie proporcjonalności hazardu w przypadku każdej zmiennej objaśniającej. Z powodu ograniczonej objętości pracy szczegółowe wyniki nie zostaną zaprezentowane.
Na koniec przejrzyjmy wyniki zawarte w tab. 4. Przedstawia ona macierz
przejścia między stanowiskami pracy przed okresem bezrobocia i po okresie bezrobocia. Jedynym mankamentem uzyskanych wyników jest to, że próba jest niezbyt liczna i wynosi 205 obserwacji, co sugeruje ostrożność w interpretacji tych
prawdopodobieństw przejścia, dla których wskaźnik struktury przed okresem bezrobocia jest niski 14 . Wartości w wierszach oznaczają procent osób, które po okresie
Tabela 4. Macierz przejścia między stanowiskami przed okresem bezrobocia i po okresie bezrobocia
Stanowisko
przed okresem
bezrobocia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Struktura
po okresie
bezrobocia

Stanowisko po okresie bezrobocia
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,00 51,76 0,00 48,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 36,91 0,00 0,00 0,00 14,32 39,69 9,09 0,00
0,00 0,00 0,00 31,09 13,36 7,86 16,30 19,56 11,83
0,00 6,84 11,90 19,41 20,43 7,74 21,41 5,01 7,27
0,00 5,41 7,43 0,00 60,00 4,37 5,07 2,19 15,53
0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 27,46 11,05 0,00 49,49
1,83 0,00 1,19 0,00 1,22 9,38 70,27 7,78 8,32
3,37 0,00 0,00 4,13 13,58 6,54 29,42 25,58 17,40
0,00 0,00 0,00 5,79 21,66 7,28 30,13 2,32 32,82
0,94

3,57

2,79

5,98 18,65

8,43 35,39

7,94 16,30

Struktura
przed okresem
bezrobocia
1,00
3,96
5,06
9,92
16,91
4,10
29,53
11,80
17,72
100,00

Objaśnienia: 1 – wyżsi urzędnicy i kierownicy; 2 – specjaliści; 3 – technicy i inny średni personel; 4 –
pracownicy biurowi; 5 – pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 6 – rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i
rybacy; 7 – robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; 8 – operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; 9 –
pracownicy przy pracach prostych.
Źródło: opracowanie własne (n = 205).

13
Wartość 2,32 została zastosowana jedynie w celu skalowania. Jest ona średnią logarytmów
czasu trwania bezrobocia obserwowanych dla badanych osób.
14
Zaznaczyć należy, że wszystkie wyniki w niniejszej pracy zostały uzyskane przy zastosowaniu
odpowiednich wag opracowanych na potrzeby badania Diagnoza społeczna. Wagi te są stosowane dla
uzyskania reprezentatywności próby badawczej.
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bezrobocia znalazły pracę na stanowisku oznaczonym w główce tabeli, a przed
okresem bezrobocia pracowały na stanowisku oznaczonym w boczku tabeli. Na
głównej przekątnej macierzy obserwujemy procent osób, które nie zmieniły stanowiska pracy po okresie bezrobocia. W największym stopniu taka sytuacja dotyczy
osób pracujących na stanowiskach oznaczonych jako 5 oraz 7. Ogólnie można
powiedzieć, że obserwujemy znaczną mobilność między stanowiskami po okresie
bezrobocia. Indeks Bartholomewa 15 przyjmuje wartość 0,178, co w praktyce nie
jest niską wartością. Jeśli tę wartość rozbijemy na mobilność ku awansowi (przejścia zaznaczone poniżej głównej przekątnej) i ku degradacji (przejścia nad główną
przekątną), to można zauważyć przewagę mobilności ku degradacji (indeks ku
degradacji wynosi 0,0945, a ku awansowi 0,0836). Pokazuje to, że osoby bezrobotne godzą się rozpocząć pracę na niższych w hierarchii stanowiskach w stosunku
do okresu przed bezrobociem. Wyniki prezentowane w tab. 4 są o tyle specyficzne,
że dotyczą osób, które doświadczyły bezrobocia. Nie należy się więc spodziewać
dużego udziału pracowników zatrudnianych na wysokich w hierarchii stanowiskach, co przenosi się na niską liczebność zbiorowości tych osób.

4. Zakończenie
Podsumowując wyniki analizy problemu bezrobocia w obu aspektach, można
zauważyć podobieństwo (poza wiekiem osoby) oddziaływania badanych czynników na sytuację osób na rynku pracy. To oddziaływanie wychodzi poza problem
bezrobocia i dotyczy również kształtowania się płac 16 . Podobnie jak w przypadku
bezrobocia sytuacja płacowa jest lepsza w przypadku mężczyzn, osób starszych,
niebędących stanu wolnego, pełnosprawnych, znających języki oraz lepiej wykształconych. Istnieją więc czynniki, które determinują całościową sytuację osób
na rynku pracy w jednakowy sposób co do kierunku oddziaływania, chociaż można
się zastanawiać, dlaczego kobiety, które pracują za niższe płace niż mężczyźni na
tych samych stanowiskach, mają większy problem ze znalezieniem zatrudnienia.
Odpowiedź oczywiście nie jest jednoznaczna, a ponadto w części należy do obszaru nauk socjologicznych i psychologicznych.
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THE ANALYSIS OF THE DETERMINANTS
AND DURATION OF UNEMPLOYMENT
Summary
The paper presents the results of the analysis of unemployment in Poland in the context of two
facts: unemployment experience and unemployment duration. The logit model was used to identify
the determinants which may influence the probability of being unemployed, whereas the Cox proportional hazard model was used in the analysis of unemployment duration. Statistical data was taken
from statistical database which had been created in 2007 for the research for Social Diagnosis series.
The results indicate the universality of some common characteristics of the unemployed, which determinate their situation in the labour market, but the influence of these factors does not necessarily
have to be the same in both areas of the analysis carried out.
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Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania
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KLASYFIKACJA REJONÓW POZNANIA
ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ DOTKLIWOŚCI UBÓSTWA
GOSPODARSTW DOMOWYCH
1. Wstęp
Ubóstwo jako zjawisko społeczne wpisane jest w funkcjonowanie danego państwa, regionu, miasta. Amartya Sen wylicza czynniki mogące wpływać na ubóstwo. Są to: wiek, płeć i rola społeczna, miejsce zamieszkania, zwiększona możliwość zachorowań, a także inne elementy, na które dana jednostka nie ma wpływu
lub ma wpływ ograniczony (np. dostępność pożywienia) [Sen 2002, s. 106]. Ponadto ubóstwo jest także zróżnicowane terytorialnie [Sen 1983, s. 153].
Celem artykułu jest wskazanie tych rejonów Poznania, w których występuje
największe natężenie badanego zjawiska. Jako miarę natężenia ubóstwa zastosowano wskaźnik jego głębokości.
Dane wykorzystane w badaniu pochodzą z wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zebrano informacje dotyczące 6336 gospodarstw, które w latach 2001-2003 znalazły się
w strefie ubóstwa. Za linię ubóstwa przyjęto kwoty, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uprawniają gospodarstwo domowe do otrzymania świadczeń
przewidzianych w ww. ustawie.

2. Ogólna charakterystyka zbiorowości
Badane gospodarstwa domowe były objęte pomocą społeczną w Poznaniu w
latach 2001-2003. Charakteryzowały się średnią głębokością ubóstwa na poziomie
52,51% i zlokalizowane były w pięciu dzielnicach Poznania: Grunwald, Jeżyce,
Nowe Miasto, Stare Miasto i Wildę. Każda z tych dzielnic została podzielona na
tzw. jednostki pomocnicze. Wyszczególniono łącznie 65 takich rejonów:
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•

dzielnica Grunwald: Edwardowo, Fabianowo – Kotowo, Górczyn, Górczynek, Grunwald, Junikowo, Kopernika – Raszyn, ks. Ignacego Skorupki, ks. Jerzego Popiełuszki,
Kwiatowe, Ławica, Stanisława Przybyszewskiego, Św. Łazarza, Świt, Targowe;
• dzielnica Jeżyce: Jeżyce, Kiekrz, Krzyżowniki – Smochowice, Ogrody, Podolany, Sołacz, Strzeszyn, Winiary, Wola;
• dzielnica Nowe miasto: Antoninek – Zieliniec – Kobylepole, Chartowo, Franowo,
Główna, Głuszyna, Komandoria – Podwale, Komandoria – Pomet, Krzesiny – Pokrzywno – Garaszewo, Maltańskie, Ostrów Tumski – Śródka – Zawady, Rataje
Nad Wartą, Rataje Południowe, Starołęka – Minikowo – Marlewo, Starołęka Mała,
Szczepankowo – Spławie – Krzesinki, Warszawskie, Zielone Rataje, Żegrze;
• dzielnica Stare Miasto: Kosmonautów, Morasko, Naramowice, Piątkowo, Pod
Lipami, Powstańców Warszawy, Przyjaźni, Radojewo, Stare Winogrady, Starówka, Śródmieście, Św. Marcin, Umultowo, Wichrowe Wzgórza, Zwycięstwa;
• dzielnica WILDA: 28 czerwca 1956 r., Dębiec, Dębina, Powstań Śląskich,
Świerczewo, Wilda.
Niektóre z tych jednostek charakteryzowały się niskim odsetkiem gospodarstw
domowych ubogich. Konieczne zatem było połączenie dwóch sąsiednich rejonów
w jeden „subrejon”. Otrzymane w ten sposób obszary były przedmiotem grupowania w przeprowadzonym badaniu.
Wśród cech charakteryzujących dotkliwość ubóstwa można wyróżnić:
− głębokość zjawiska, obliczoną jako iloraz różnicy kwoty stanowiącej indywidualną granicę ubóstwa i łącznego dochodu gospodarstwa przez linię ubóstwa;
− średni dochód na jednostkę ekwiwalentną. Zastosowano w tym przypadku skale
ekwiwalentności OECD, które wynoszą: dla pierwszej osoby w gospodarstwie: 1,
dla kolejnej osoby dorosłej 0,7, dla każdego dziecka (osoby do 14 roku życia): 0,5;
− udział gospodarstw czynnych zawodowo w ogólnej liczbie osób;
− średnią liczbę osób w gospodarstwie;
− udział gospodarstw domowych, w których głową był mężczyzna w ogólnej
liczbie gospodarstw;
− udział gospodarstw, w których głównym źródłem dochodu było wynagrodzenie
za pracę, emerytura lub renta inwalidzka w ogólnej liczbie gospodarstw.
Gospodarstwa domowe lub osoby znajdujące się w strefie ubóstwa mogą uzyskiwać dochody bliskie linii ubóstwa lub nie uzyskiwać ich wcale. Miernikiem mierzącym natężenie ubóstwa jest wskaźnik głębokości ubóstwa (poverty gap), nazywany inaczej wskaźnikiem przeciętnej luki dochodowej. Informuje on, jak „daleko” od
linii ubóstwa, średnio rzecz biorąc, znajdują się osoby ubogie. Wyrażony w procentach informuje, jaką minimalną kwotę w stosunku do wartości linii ubóstwa musiałaby otrzymać każda jednostka znajdująca się w sferze ubóstwa, aby tę sferę opuścić.

Iq =

gi
,
i∈S ( z ) qz

∑

(1)
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gdzie: gi = z – yi ;
q
– liczba jednostek znajdujących się w strefie ubóstwa,
z
– linia ubóstwa,
S(z) – zbiorowość jednostek znajdujących się w strefie ubóstwa.
Indeks ten zawiera się w przedziale od 0 do 1 (0 do 100%), a jego mniejsza
wartość oznacza mniejszą głębokość ubóstwa.
Przeprowadzone wcześniej analizy wykazały, że gospodarstwa domowe kobiet
charakteryzowały się płytszym ubóstwem niż gospodarstwa, w których głową był
mężczyzna – tab. 1.
Tabela 1. Głębokość ubóstwa gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w Poznaniu
w latach 2001-2003 według płci głowy gospodarstwa
Płeć głowy gospodarstwa
Mężczyzna
Kobieta

Głębokość ubóstwa (w %)
65,30
45,06

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPR Poznań.
Tabela 2. Głębokość ubóstwa gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w Poznaniu
w latach 2001-2003 według głównego źródła dochodu w gospodarstwie
Główne źródło dochodu
Wynagrodzenie
Renta inwalidzka
Emerytura
Świadczenia socjalne
Alimenty
Zasiłek dla bezrobotnych
Praca dorywcza
Inne
Brak

Głębokość ubóstwa (w %)
26,71
25,03
20,99
52,70
37,81
34,80
57,67
53,43
100,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPR Poznań.

Gospodarstwa, w których głównym źródłem dochodu było wynagrodzenie za
pracę, emerytura lub renta, były w zdecydowanie lepszej sytuacji niż gospodarstwa
utrzymujące się przede wszystkim z innych źródeł – tab. 2.

3. Porównanie rejonów Poznania ze względu
na dotkliwość ubóstwa
Każda z jednostek pomocniczych utworzonych przez Radę Miasta Poznania
tworzy odrębną enklawę, w której ubóstwo w mniejszym lub większym stopniu
„dokucza” mieszkańcom. Takie obszary można by wyodrębnić nie tylko w Poznaniu, ale również w innych środowiskach wielkomiejskich.
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Jedną z metod stosowanych w wielowymiarowej analizie porównawczej do
grupowania elementów we względnie jednorodne klasy jest metoda taksonomii
numerycznej, tzw. analiza skupień. Przesłanką przemawiającą za zastosowaniem
tej metody była próba wyodrębnienia grup rejonów Poznania, w których ubóstwo
charakteryzuje się podobnym poziomem natężenia.
Celem analizy skupień jest podział n obiektów na l klas, przy założeniu, że
1 ≤ l ≤ n oraz obiekty zakwalifikowane do jednej klasy są jednorodne. Tym samym
obiekty w różnych grupach są od siebie różne. Metoda ta polega na sukcesywnym
łączeniu skupień aż do uzyskania tylko jednej grupy. Przyjmuje się, że początkowo
każdy obiekt tworzy oddzielną klasę. Jedną z metod grupowania jest metoda Warda,
która polega na dążeniu do minimalizacji sumy kwadratów dowolnych dwóch skupień. Celem tej metody jest zatem takie łączenie obiektów, by w powstałych skupieniach wariancja wewnątrzgrupowa cech opisujących obiekty była możliwie mała.
Jest to metoda, która charakteryzuje się najwyższą efektywnością rozpoznawania
struktury w macierzy danych opisującej analizowane obiekty [Malina 2004, s. 63].
Typową prezentacją rezultatów działania są dendogramy będące drzewami binarnymi, których węzły odpowiadają utworzonym skupieniom. Dendogram prezentuje
tworzenie kolejnych skupisk coraz to wyższych rzędów wraz z określonymi odległościami wiązania. Ostatnia grupa zawiera wszystkie analizowane obiekty.
Wszystkie zmienne poddano normalizacji przez zastosowanie przekształcenia
ilorazowego względem punktu odniesienia:

z
gdzie: xij

ij

=

xij
x0 j

,

(2)

– wartość j-tej zmiennej dla i-tej jednostki (i = 1, … , n; j = 1, … , k);
– wartość średnia dla j-tej zmiennej (punkt odniesienia);

x0j
n – liczba obiektów;
k – liczba zmiennych.
Następnie wyznaczono macierz odległości pomiędzy rejonami. Do jej obliczenia zastosowano miarę odległości euklidesowej:
dih =
gdzie: zij

k

∑ (z
j =1

ij

− zhj ) 2 ,

(3)

– znormalizowane wartości j-tej zmiennej dla i-tego obiektu;

zhj – znormalizowane wartości j-tej zmiennej dla h-tego obiektu.
Na podstawie macierzy odległości dokonano metodą Warda grupowania rejonów, począwszy od jednoelementowego skupiska, przez takie, które łączy ze sobą
rejony najbardziej do siebie podobne, a kończąc na jednym łączącym wszystkie
badane obiekty. Dzięki temu możliwe stało się graficzne przedstawienie w postaci
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dendrogramu podobieństw i różnic między badanymi rejonami Poznania z punktu
widzenia dotkliwości ubóstwa – rys. 1.
Jako pierwsze zostało utworzone skupienie, do którego weszły rejony Popiełuszki
– Świt – Przybyszewskiego oraz Podolany. Odległości w zakresie dotkliwości ubóstwa
między tymi jednostkami były najmniejsze. Zatem wykazały one największe podobieństwo ze względu na badane cechy. Skupienia o odległości nieprzekraczającej 0,05
utworzyły również: Górczyn – Skorupki z Grunwaldem, Powstańców Warszawy –
Przyjaźni z Ratajami, Jeżyce z Wildą, Winiary ze Starymi Winogradami, Krzyżowniki
– Smochowice – Wola z Dębcem – Dębiną oraz Piątkowo ze Starówką.
Diagram drzewa
Metoda Warda
Odległ. euklidesowa
5

Odległość wiąz.

4

3

2

Ogrody

Edwardowo - Ławica

Główna

Fabianowo - Kotowo - Górczynek

Grunwald

Górczyn - Skorupki

Wilda

Jeżyce

Targowe

Rataje

Świerczewo - Powstań Śl.

28 czerwca 1956 r.

Pod Lipami - Kosmonautów

Powstańców Warszawy - Przyjaźni

Żegrze

Wichrowe Wzgórze

Kopernika - Raszyn

Naramowice

Kiekrz - Strzeszyn

Sołacz

Starołęka - Krzesiny - Głuszyna

Św. Marcin

Kwiatowe - Junikowo

Morasko - Radojewo - Umultowo

Komandoria - Warszawskie - Maltańskie

Piątkowo

Podolany

Popiełuszki - Świt - Przybyszewskiego

Starówka

Zwycięstwa

Św. Łazarza

Winiary

Śródmieście

Ostrów Tumski - Śródka - Zawady

Stare Winogrady

Chartowo

Dębiec - Dębina

Krzyżowniki - Smochowice - Wola

Szczepankowo - Franowo

0

Antoninek - Zieliniec - Kobylepole

1

Rys. 1. Podział rejonów Poznania ze względu na dotkliwość ubóstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPR Poznań z wykorzystaniem pakietu Statistica 8.0.

Przy odległości wiązań powyżej 1 można stwierdzić istnienie 4 skupień rejonów
Poznania ze względu na dotkliwość ubóstwa. Pierwsze skupienie utworzyły Szczepankowo – Franowo wraz z Antoninkiem – Zielińcem – Kobylimpolem. Odległość między tymi obszarami wyniosła 0,165. Kolejną, najliczniejszą grupę utworzyły 23 rejony:
Chartowo, Dębiec – Dębina, Krzyżowniki – Smochowice – Wola, Stare Winogrady,
Winiary, Śródmieście, Ostrów Tumski – Śródka – Zawady, Zwycięstwa, Św. Łazarza,
Starówka, Piątkowo, Podolany, Popiełuszki – Świt – Przybyszewskiego, Morasko –
Radojewo – Umultowo, Komandoria – Warszawskie – Maltańskie, Św. Marcin, Sołacz, Kwiatowe – Junikowo, Starołęka – Krzesiny – Głuszyna, Naramowice, Kiekrz –
Strzeszyn, Zegrze oraz Kopernika – Raszyn. Następną grupę tworzy 13 rejonów: Wichrowe Wzgórze, Pod Lipami – Kosmonautów, 28 czerwca 1956 r., Powstańców Warszawy – Przyjaźni, Rataje, Świerczewo – Powstań Śl., Wilda, Jeżyce, Targowe, Grunwald, Górczyn – Skorupki, Główna, Fabianowo – Kotowo – Górczynek. Ostatnia grupa składa się z dwóch rejonów: Ogrody i Edwardowo – Ławica.
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4. Wnioski
Terytorialne zróżnicowanie ubóstwa widoczne jest nie tylko na dużych obszarach, takich jak państwo czy województwo, ale również w mniejszych jednostkach
administracyjnych. Widoczne są w nich enklawy biedy – obszary w dużo większym stopniu zagrożone ubóstwem niż nawet sąsiednie rejony. Szczególnego znaczenia nabiera w tym momencie pojęcie dotkliwości zjawiska. Jeśli ubóstwo charakteryzuje się małą głębokością, to są większe szanse na opuszczenie tej strefy.
Ma to istotne znaczenie dla polityki społecznej, gdyż dzięki temu można podejmować próby ograniczenia odległości od linii ubóstwa, a więc poprawić sytuację
gospodarstw domowych ubogich. W przeciwnym razie może dojść do utrwalenia
tego zjawiska na danym obszarze. Trwałość ubóstwa prowadzi do degradacji cywilizacyjnej, a w skrajnych przypadkach nawet do degradacji biologicznej. Może to
sugerować, że przeznaczeniem tych osób jest pozostawanie w strefie ubóstwa na
stałe. Trwałe ubóstwo odnosi się przede wszystkim do ludzi o specyficznych postawach, którzy nie mają w zwyczaju dokonywania bilansu swych celów życiowych. Środowisko uczy ich, że nie warto chodzić do szkoły, a ich aspiracje nie
wykraczają poza horyzont bezpiecznej egzystencji. Wystarcza im utrzymywanie
się z dorywczych prac i zasiłków z opieki społecznej.
Sformułowane w tym względzie wnioski poznawcze dotyczące aglomeracji
miasta Poznania, które jak można przypuszczać, w znacznej mierze dotyczą także
innych środowisk wielkomiejskich w Polsce, winny znaleźć się u podstaw racjonalnej polityki społecznej państwa.
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POZNAŃ REGIONS CLASSIFICATION FOR THE SAKE
OF THE INTENSITY OF POVERTY IN HOUSEHOLDS
Summary
The aim of this article is indicating regions in Poznań, which are characterized by the highest intensity of poverty. The main measure of the poverty intensity is a poverty gap indicator. It informs how far
(on average) below the poverty line a poor person falls. In percentage it informs what amount of money
(in relation to the poverty line) every person should get to leave the poverty zone. In Poznań are 65 socalled auxiliary units. The author calculated the poverty gap indicator for every region. Next, using
cluster analysis, the author classified these units according to the similarities in the poverty intensity.
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TAKSONOMIA 16
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Katarzyna Dębkowska
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WIELOWYMIAROWA ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONDYCJI
FINANSOWEJ NA PODSTAWIE PRZEDSIĘBIORSTW
BRANŻY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
1. Wstęp
Konkurencja w znaczeniu ekonomicznym jest walką przedsiębiorców o korzyści ekonomiczne osiągane ze sprzedaży towarów i usług oraz walką o rynki zaopatrzenia i zbytu, a także o siłę roboczą. Konkurencja obejmuje więc różne czynności
nakierowane na eliminację rywali i pozyskanie klientów kosztem rywali działających w tej samej branży towarowej.
Pozycja konkurencyjna rozumiana jako wynik konkurowania może być określana według kilku różnych kryteriów, których zastosowanie musi być jednak zawsze
poprzedzone jej wcześniejszym pomiarem [Stankiewicz 2002, s. 298]. Wśród miar
pozycji konkurencyjnej powinny się znaleźć osiągnięta pozycja rynkowa i sytuacja
finansowa przedsiębiorstwa. Pozycja rynkowa mierzona może być udziałem w rynku, sytuację finansową można zaś przedstawić za pomocą wskaźników finansowych.
Celem artykułu jest zastosowanie metod analizy wielowymiarowej do badania
konkurencyjności przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych. Jako miary pozycji
konkurencyjności przedsiębiorstw wyznaczono odpowiednie wskaźniki finansowe.
Badanie konkurencyjności polegało na podzieleniu przedsiębiorstw na jednorodne
grupy pod względem kondycji finansowej. W tym celu wykorzystano metody analizy
wielowymiarowej: analizy skupień, metody k-średnich oraz drzewa klasyfikacyjne.
Na podstawie danych publikowanych w Monitorze Polskim B utworzono bazę
danych zawierającą informacje dotyczące polskich przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych pochodzące ze sprawozdań finansowych za 2006 r. Dla każdego
przedsiębiorstwa obliczono wartości podstawowych wskaźników finansowych, a
następnie przy wykorzystaniu analizy skupień − za pomocą metody Warda oraz
metody k-średnich − dokonano podziału badanych przedsiębiorstw na grupy skła-
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dające się z podobnych pod względem konkurencyjności przedsiębiorstw. Otrzymane grupowanie zweryfikowano za pomocą analizy drzew klasyfikacyjnych, co
pozwoliło również na wskazanie przedsiębiorstw o lepszej bądź gorszej pozycji
pod względem konkurencyjności.
Analizując poziomy liczbowe otrzymanych wskaźników, wyłączono z badania
przedsiębiorstwa o skrajnych wartościach wskaźników i w rezultacie bazę danych
stanowiło 125 przedsiębiorstw.

2. Charakterystyka przedsiębiorstw branży tworzyw sztucznych
Branża przetwórstwa tworzyw sztucznych stanowi ogromny potencjał w rozwoju
przemysłu. Europa (kraje UE 25 wraz z Norwegią i ze Szwajcarią) pozostaje najważniejszym regionem produkcji, wytwarza bowiem około 25% całej produkcji światowej
szacowanej na 245 mln ton1 . Wśród nowych państw członkowskich w przetwórstwie
tworzyw sztucznych najwyższą pozycję zajmuje Polska, na którą przypada 2 mln ton
łącznego przetwórstwa europejskiego. Ponadto obserwujemy ciągły wzrost popytu na
tworzywa sztuczne. Dynamika produkcji sprzedanej wyrobów gumowych i sztucznych
(por. tab. 1) wskazuje na coroczny wzrost produkcji sprzedanej w latach 2001-2006.
Średnie tempo produkcji w badanych okresie wynosi 12%.
Tabela 1. Dynamika produkcji sprzedanej wyrobów gumowych i sztucznych
Lata
Indeks (rok poprzedni = 100)

2001
109,8

2002
110,9

2003
115,4

2004
113,7

2005
109,6

2006
109,2

Źródło: [Rocznik Statystyczny… 2008].
Tabela 2. Dynamika nakładów inwestycyjnych w przemyśle wyrobów gumowych i sztucznych
Lata
Indeks (rok poprzedni = 100)

2001
84,5

2002
89,8

2003
122,9

2004
123,2

2005
120,6

2006
118,3

Źródło: [Rocznik Statystyczny… 2008].

O rozwoju przedsiębiorstw omawianej branży świadczy również dynamika nakładów inwestycyjnych (por. tab. 2). W latach 2001 i 2002 w porównaniu z rokiem
poprzednim obserwowano spadek nakładów inwestycyjnych o ponad 10%, ale w
kolejnych latach nakłady inwestycyjne rosły co rok o około 20%.

3. Podstawowe wskaźniki oceny konkurencyjności przedsiębiorstw
Analiza wskaźnikowa jest działem analizy ekonomicznej nazywanej analizą finansową. Analiza finansowa to dział analizy ekonomicznej zajmujący się metodami, procedurami i technikami postępowania badawczego oraz tworzeniem zasad posługiwania się
1

Na podstawie danych zawartych w opracowaniu [Analiza… 2004].
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nimi w badaniach strukturalnych i przyczynowych zjawisk należących do gospodarki
finansowej w przedsiębiorstwie [Tarczyński, Hozer, Gazińska, Wawrzyniak 1995, s. 49].
Tabela 3. Wskaźniki finansowe jako zmienne diagnostyczne wykorzystane w badaniu
Oznaczenie
X1
X2
X3

X4

X5

Wskaźnik
Wskaźnik
rentowności
sprzedaży netto
Wskaźnik
rentowności
sprzedaży brutto
Wskaźnik
rentowności
aktywów (ROA)

Wskaźnik
rentowności
kapitału własnego
(ROE)
Wskaźnik obrotu
(rotacji) aktywami

X6

Wskaźnik ogólnego
zadłużenia (stopy
zadłużenia)

X7

Wskaźnika
zadłużenia
kapitałów własnych
Wskaźnik
zadłużenia
długoterminowego

X8

X9

Wskaźnik zdolności
kredytowej

X10

Wskaźnik dźwigni
finansowej

Źródło: opracowanie własne.

Sposób
obliczania
Wynik finansowy
netto/przychody ze
sprzedaży
Wynik finansowy
brutto/przychody ze
sprzedaży
Wynik finansowy
netto/aktywa ogółem

Znaczenie

Informuje o udziale zysku netto w wartości
sprzedaży. Im wskaźnik ten jest wyższy, tym większa efektywność przedsiębiorstwa
Informuje o udziale zysku brutto w wartości
sprzedaży. Im wskaźnik ten jest wyższy, tym
większa efektywność przedsiębiorstwa
Określa zdolność aktywów jednostki do
generowania zysku. Informuje o wysokości zysku
netto przypadającego na jednostkę aktywów i
ukazuje, jak efektywnie firma zarządza swoimi
aktywami. Im wartość tego wskaźnika jest większa,
tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy
Wynik finansowy
Informuje o zdolności kapitału własnego do
netto/kapitał własny generowania zysków, im wyższy wskaźnik, tym
wyższa efektywność wykorzystania kapitału
własnego oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa
Przychody ze
Informuje, jaka wartość przychodów ze sprzedaży
sprzedaży/aktywa
przypada na jedną złotówkę zaangażowanego
ogółem
majątku. Określa zdolność aktywów jednostki do
generowania przychodów ze sprzedaży. Im wartość
tego wskaźnika jest większa, tym korzystniejsza jest
sytuacja finansowa firmy
Zobowiązania
Określa on udział zobowiązań (kapitałów obcych)
ogółem/aktywa
w finansowaniu majątku jednostki. Sytuacja
ogółem
jednostki jest tym korzystniejsza, im niższy jest
poziom tego wskaźnika, ponieważ mniejszy jest
udział kapitału obcego
w finansowaniu działalności jednostki
Zobowiązania
Stanowi stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów
ogółem/kapitał
własnych. Wskaźnik ten określa możliwość
własny
pokrycia zobowiązań własnym kapitałem
Stanowi stosunek zobowiązań długoterminowych
Zobowiązania
do kapitału własnego. Wskaźnik wyższy od
długoterminowe/
jedności wskazuje na duże ryzyko związane z
kapitał własny
możliwością spłaty długów. Racjonalny wskaźnik
długu powinien mieścić się w przedziale 0,5-1,0
Wskazuje na możliwość spłaty całkowitych
Zysk netto +
amortyzacja/kapitał efektywnych zobowiązań z wygospodarowanej w
danym okresie nadwyżki finansowej. Im wyższa
obcy
wartość tego wskaźnika, tym lepiej dla
przedsiębiorstwa
Aktywa ogółem/
Związany jest z wykorzystaniem kapitałów obcych
kapitał własny
w celu podniesienia efektywności wykorzystania
kapitałów własnych. Dodatni efekt dźwigni finansowej występuje, gdy w miarę powiększania się
udziału obcych kapitałów w finansowaniu majątku
rośnie stopa zyskowności kapitałów własnych

Wielowymiarowa analiza konkurencyjności...

437

Dane do analizy wskaźnikowej uzyskuje się z bilansów, rachunków wyników
czy też przepływów. Wartości wskaźników obliczane na podstawie tych danych
stają się przydatne dopiero wtedy, gdy można je z czymś porównać. W praktyce
możliwe jest porównanie wskaźników w czasie i przestrzeni.
W niniejszym artykule zostały wyliczone poziomy liczbowe podstawowych
wskaźników finansowych dla badanych przedsiębiorstw branży przetwórstwa tworzyw sztucznych (por. tab. 3). Wskaźniki wykorzystano jako zmienne diagnostyczne w badaniu konkurencyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem
ich kondycji finansowej.

4. Wyniki grupowania przedsiębiorstw
pod względem kondycji finansowej
Aby pogrupować badane obiekty (czyli przedsiębiorstwa branży tworzyw sztucznych) na klasy (skupienia) składające się z elementów podobnych ze względu na kondycję finansową, użyto dwóch metod analizy skupień: hierarchicznej metody Warda oraz
niehierarchicznej metody k-średnich (z zadaną liczbą skupień wynikającą z dendrogramu
metody Warda). Jako cechy diagnostyczne konkurencyjności, według których dokonano
podziału przedsiębiorstw, przyjęto omawiane wyżej wskaźniki finansowe.
Diagram drzewa
Metoda Warda
Odległ. euklidesowa
80

70

60

Odległość wiąz.

50

40

30

20

0

113
75
50
30
11
10
85
33
102
122
32
107
35
14
9
70
23
65
93
51
7
47
104
6
95
57
49
2
66
96
59
68
28
116
53
111
81
19
24
108
61
56
12
100
79
77
71
119
69
63
106
58
86
16
78
8
34
123
98
52
43
17
124
48
80
18
76
22
15
94
105
31
38
62
27
42
121
37
25
40
13
103
110
109
5
87
97
82
92
29
91
67
115
46
83
88
112
45
26
84
21
90
118
74
99
3
72
54
73
36
60
101
55
4
125
89
120
64
44
41
20
114
39
117
1
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Rys. 1. Dendrogram klasyfikacji przedsiębiorstw ze względu na konkurencyjność
Źródło: opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica.

Stosując do analizy metodę Warda, otrzymano dendrogram i na jego podstawie
wybrano liczbę skupień. Klasyfikacja 125 przedsiębiorstw pozwala na wyłonienie
pięciu skupień przedsiębiorstw o podobnej konkurencyjności (por. rys. 1).
Do klasyfikacji obiektów zastosowano również metodę grupowania k-średnich.
Metoda ta wymaga podania liczby skupień, a zatem zgodnie z otrzymanym wyni-
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kiem z dendrogramu podano 5 skupień. W rezultacie tego grupowania otrzymano
różnice w grupowaniu tylko w 8 przypadkach. Zatem zastosowanie obu metod
(Warda i k-średnich) dało zbliżone wyniki klasyfikacji.
W celu określenia kondycji finansowej w poszczególnych skupieniach dokonano analizy średnich arytmetycznych poszczególnych wskaźników w wyłonionych
grupach (por. tab. 4). Najlepsze wyniki wskaźników oznaczono w tabeli kolorem
szarym, zaś najgorsze – kolorem czarnym. W zależności od liczby wskaźników
najlepszych i najgorszych w danym skupieniu otrzymano:
1. Przedsiębiorstwa ze skupienia 3 − bardzo niska kondycja finansowa.
2. Przedsiębiorstwa ze skupienia 1 – niska kondycja finansowa.
3. Przedsiębiorstwa ze skupienia 2 – średnia kondycja finansowa.
4. Przedsiębiorstwa ze skupienia 4 – wysoka kondycja finansowa.
5. Przedsiębiorstwa ze skupienia 5 – bardzo wysoka kondycja finansowa.
Traktując kondycję finansową jako jakościową zmienną zależną z pięcioma
wariantami realizacji (por. tab. 4), zaś poszczególne wskaźniki finansowe − jako
predykatory, zastosowano analizę drzew klasyfikacyjnych do wyznaczania przynależności przedsiębiorstw do klas jakościowej zmiennej zależnej.
Tabela 4. Określenie pozycji konkurencyjności w wyodrębnionych skupieniach
Skupienie
1
2
3
4
5

Liczba
przedsiębiorstw
22
27
4
40
32

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

0,013
0,022
0,017
0,081
0,050

0,013
0,030
0,024
0,098
0,061

0,027
0,036
0,019
0,073
0,134

0,103
0,088
0,122
0,112
0,244

1,674
1,189
1,456
1,037
2,761

0,731
0,594
0,848
0,327
0,455

2,763
1,494
5,656
0,513
0,899

0,681
0,483
1,748
0,118
0,145

0,142
0,188
0,096
0,492
0,481

3,763
2,494
6,656
1,513
1,899

Kondycja finansowa
niska
średnia
bardzo niska
dobra
bardzo dobra

Źródło: opracowanie własne.

Drzewa klasyfikacyjne wykorzystuje się do wyznaczania przynależności przypadków lub obiektów do klas jakościowej zmiennej zależnej na podstawie pomiarów jednej zmiennej objaśniającej lub ich większej liczby (predyktorów). Drzewa
klasyfikacyjne można łatwo przedstawiać graficznie, co sprawia, że są łatwiejsze w
interpretacji niż czysto liczbowe wyniki.
Drzewo klasyfikacyjne dla badanych przedsiębiorstw przy użyciu metody
C&RT wyczerpującego poszukiwania podziałów jednowymiarowych pozwoliło
poprawnie zaklasyfikować 123 przedsiębiorstwa. Wykres drzewa tego drzewa klasyfikacyjnego znajduje się na rys. 2.
Bardzo niska pozycja kondycja finansowa występuje, gdy wskaźnik zadłużenia
kapitału własnego jest większy od 0,936 oraz wskaźnik zadłużenia kapitału własnego jest większy od 3,884. Z kolei wysoka kondycja finansowa odnosi się do
przedsiębiorstw, które charakteryzują się wskaźnikiem zadłużenia kapitału własnego mniejszym od 0,936 bądź równym 0,936 i wskaźnikiem obrotu aktywami nieprzekraczającym 2,101.
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Drzewo klasyfikacyjne konkurencyjność
Liczba podziałów = 6; Liczba węzłów końcowych = 7
1

wysoka

55

70
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego<=,93598

2

3

wysoka

45

10

40

30

Wskaźnik obrotu (rotacji) aktywami<=2,1014
4

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego<=2,0975

5 b.wysoka

wysoka

średnia

6

7

średnia

27

13

25

Wskaźnik obrotu (rotacji) aktywami<=2,0254
8

5

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego<=3,8841

9 b.wysoka

średnia

niska

10

12

niska

11 b.niska

1

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego<=1,5155
12b.wysoka

13 średnia

Rys. 2. Klasyfikacja przedsiębiorstw za pomocą drzewa klasyfikacyjnego
Źródło: opracowanie własne.
Ranking ważności predyktorów
Zmienna zależna: konkurencyjność
Ranking w skali od 0 (niska ważność) do 100 (wysoka ważność)

Ranking

100
80
60
40
20

Predyktor

Rys. 3. Ranking ważności predyktorów
Źródło: opracowanie własne.
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Zmienne predykcyjne można porangować na skali od 0 do 100 w zależności od
tego, na ile są ważne, jeśli chodzi o wpływ na wartości zmiennej zależnej. W tym
badaniu bardzo istotne są wskaźniki ogólnego zadłużenia i zadłużenia kapitału
własnego oraz wskaźnik dźwigni finansowej, wskaźniki rentowności okazały się
zaś mniej ważne (por. rys. 3).

5. Wnioski
1. Zaprezentowane metody analizy wielowymiarowej umożliwiają pogrupowanie przedsiębiorstw pod względem konkurencyjności opisanej za pomocą większej
liczby wskaźników finansowych.
2. Klasyfikacja pozwala na wyodrębnienie grup przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej, czyli wskazać przedsiębiorstwa o lepszym lub gorszym standingu
finansowym.
3. Wykorzystane metody można przyłożyć do innych aspektów związanych z analizą finansową, np. do badania przedsiębiorstw ze względu na wskaźniki płynności.
4. Możliwe jest przeprowadzenie podobnego badania w odniesieniu do przedsiębiorstw reprezentujących zupełnie inny sektor gospodarki.
5. Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych pozwala na ustalenie wielkości progowych i ważności wskaźników finansowych w badaniu kondycji finansowej
przedsiębiorstw.
6. Monitor B stanowi dość dobre źródło informacji, które można wykorzystać
do obliczania poziomów liczbowych wskaźników finansowych przedsiębiorstw.
7. Wyniki badań pokazują, iż kondycja finansowa większości przedsiębiorstw
branży tworzyw sztucznych w Polsce jest dobra lub bardzo dobra.
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MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISES OF THE PLASTICS PROCESSING INDUSTRY
Summary
The main aim of this article is a comparative analysis of the competitiveness of enterprises
representing the plastics-processing industry. Bearing in mind multi-criteria characteristics of this
research, methods of multidimensional comparative analysis such as Cluster Analysis and a Classification Tree have been used. The analysis is based on properly selected economic effectiveness indices
concerning the core activities of the enterprise. The data for competitiveness evaluation were obtained
from the financial results of companies published in 'Monitor Polski B'. They were used to create the
data base of enterprises and their economic-financial indicators.
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ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH
DO IDENTYFIKACJI RODZAJU ZMIAN U PACJENTÓW
Z POJEDYNCZYM CIENIEM OKRĄGŁYM PŁUCA
1. Wstęp
Pojedynczy cień okrągły płuca definiuje się jako widoczny na radiogramie
klatki piersiowej lub w badaniu tomografii komputerowej klatki piersiowej okrągły
lub owalny cień bez niedodmy i rozstrzeni oskrzeli w otaczającym miąższu płucnym. Zmianie tej nie towarzyszy powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia ani
obecność płynu w jamie opłucnowej.
Radiologiczny obraz pojedynczego cienia okrągłego płuca wymaga szerokiej
diagnostyki różnicowej pośród kilkudziesięciu jednostek chorobowych. Obejmuje
ona zmiany nowotworowe (złośliwe lub łagodne) i nienowotworowe (zapalne,
niezapalne, pasożytnicze, wrodzone, pourazowe i inne).
Diagnostyka pojedynczego cienia okrągłego płuca ma na celu wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia. Dotyczy to szczególnie zmian nowotworowych o
charakterze złośliwym, a zwłaszcza pierwotnego raka płuca.
W diagnostyce wykorzystuje się szczegółową analizę zdjęć tomograficznych z
uwzględnieniem wielkości zmiany, regularności kształtu (obecność tzw. spikuli),
obecności zwapnień wewnątrz zmiany. Wśród innych badań obrazowych coraz
częściej wykorzystuje się scyntygrafię receptorową płuc oraz emisyjną tomografię
pozytronową (PET).
Analizie poddaje się również badania laboratoryjne, które mogą świadczyć o
toczącym się w organizmie procesie zapalnym lub nowotworowym. Należą do nich
takie wskaźniki, jak dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fibrynogen, odczyn Biernackiego (OB).
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W diagnostyce i monitorowaniu chorób nowotworowych wykorzystuje się też
tzw. markery nowotworowe – uwalniane do układu krążenia substancje wielkocząsteczkowe, najczęściej glikoproteiny, produkowane przez komórki nowotworowe
lub przez zdrowe komórki organizmu w odpowiedzi na toczący się proces chorobowy. Markery wykorzystywane w diagnostyce nowotworów płuc to m.in.: SCC,
NSE, CEA, Ca 19-9, Ca 15-3.
Diagnostyka i leczenie pojedynczych cieni okrągłych płuca stanowią poważny
problem we współczesnej medycynie. Stale poszukuje się metod diagnostycznych i
algorytmów postępowania, które umożliwiłyby łatwiejsze postawienie właściwego
rozpoznania we wczesnym stopniu zaawansowania (szczególnie potwierdzenia lub
wykluczenia obecności nowotworu złośliwego) oraz podjęcie decyzji o odpowiednim
leczeniu, co pozwoliłoby na uniknięcie niepotrzebnego leczenia operacyjnego. Dla
wielu pacjentów podjęcie decyzji o leczeniu operacyjnym bez wstępnego rozpoznania,
np. gdy zmiana wykryta została przypadkowo, a chorzy są bez żadnych dolegliwości
ze strony układu oddechowego lub z licznymi obciążeniami, szczególnie kardiologicznymi, stanowi dużą trudność. Nie bez znaczenia jest również ryzyko związane z samym zabiegiem operacyjnym oraz koszty podjęcia interwencji medycznej.
Celem pracy jest ocena przydatności wybranych parametrów badań laboratoryjnych i szczegółowej analizy badań obrazowych w diagnostyce różnicowej pojedynczych cieni okrągłych płuca oraz próba identyfikacji czynników (wartości markerów nowotworowych, obrazu TK), na podstawie których można sądzić, przed
podjęciem leczenia operacyjnego i przed badaniem histopatologicznym, że zmiana
jest nowotworem złośliwym.

2. Materiał i metody
Badania przeprowadzono w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i
Rehabilitacji Oddechowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Grupę badaną stanowiło kolejnych 50 pacjentów zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego z powodu pojedynczego cienia okrągłego płuca, u których na
podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnostyki nie udało się ustalić rozpoznania. W badanej grupie znalazło się 31 mężczyzn i 19 kobiet w wieku od 17 do 77
lat (średnio 58,7 ± 11,4 lat).
Technika zabiegu operacyjnego polega na wykonaniu minitorakotomii i wycięciu klinowym zmiany. Następnie na podstawie wykonanego badania śródoperacyjnego podejmowana zostaje decyzja o dalszym przebiegu operacji.
Na podstawie badania histopatologicznego stwierdzono nowotwór łagodny u
26 pacjentów, a zmiany o charakterze złośliwym u 24 pacjentów.
Każdy pacjent opisany został zestawem zmiennych przedoperacyjnych, takich
jak: płeć, wiek, nikotynizm (palący, niepalący), parametry badań laboratoryjnych:
OB – poziom sedymentacji erytrocytów, LDH – dehydrogenaza mleczanowa [U/l],
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Fibr – fibrynogen [mg/dl], laboratoryjne markery procesu nowotworowego: SCC
[ng/ml], NSE [ng/ml], Ca 19-9 [U/ml], Ca 15-3 [U/ml], CEA [ng/ml], Cyfra 21-1
[ng/ml]; dane uzyskane na podstawie badań obrazowych: obecność spikuli, CT
lung – wielkość cienia szacowana na podstawie skanu płucnego tomografii komputerowej klatki piersiowej, CT mediastinum – wielkość cienia szacowana na podstawie skanu śródpiersiowego tomografii komputerowej klatki piersiowej, CT różnica – różnica w wielkości zmiany ocenianej w obu oknach, lokalizacja zmiany
(ld – płat dolny lewy, lg – płat górny lewy, p – płuco prawe, pg – płat górny prawy,
pd – płat dolny prawy, ls – płat środkowy lewy, szczelina).
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Związek każdej z badanych zmiennych ze zmienną zależną (rodzaj zmiany: złośliwa/łagodna) zbadano, wykorzystując test niezależności χ2 lub test U Manna-Whitneya. Ponadto przydatność
zmiennych mierzalnych w diagnozowaniu nowotworów złośliwych oceniono za pomocą analizy krzywych ROC. W celu znalezienia najlepszej kombinacji cech istotnie
wpływających na istnienie procesu złośliwego zastosowano regresję logistyczną.
Z metod wielowymiarowych wykorzystano również drzewo klasyfikacyjne CART
[Breiman i in. 1984] oraz drzewo regresji logistycznej LOTUS [Chan, Loh 2004].

3. Wyniki
Przeprowadzona analiza jednowymiarowa wykazała istotne statystycznie różnice
w wieku pacjentów ze zmianą łagodną i zmianą o charakterze złośliwym (p < 0,01) i w
wielkości zmiany ocenianej na skanie płucnym tomografii klatki piersiowej (CT lung;
p < 0,05). Stwierdzono istotną statystycznie zależność między typem nowotworu a
lokalizacją pojedynczego cienia płuca (p < 0,05), nieregularnym kształtem brzegu
zmiany widocznym na skanie (obecność spikuli; p < 0,10) oraz płcią (p < 0,10).
Pacjentów ze zmianą złośliwą charakteryzuje starszy wiek, większa wielkość
cienia widoczna na skanie płucnym TK klatki piersiowej, częstsze występowanie
spikuli. Zmiany o charakterze złośliwym najczęściej stwierdzano w płacie górnym
płuca prawego. Wśród chorych z nowotworem złośliwym przeważali mężczyźni.
Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy typem nowotworu a
nikotynizmem oraz różnic w poziomie ocenianych parametrów laboratoryjnych.
Dla zmiennych mierzalnych skonstruowano krzywe operacyjno-charakterystyczne (ROC). Spośród wszystkich zmiennych dwie przyczyniają się do rozróżnienia
między grupami: wiek i wielkość cienia na skanie płucnym TK klatki piersiowej.
Uzyskane wyniki przedstawiono na rys.1, a podstawowe charakterystyki pola pod
krzywą opisuje tab. 1.
Tabela 1. Analiza pola pod krzywą ROC dla wieku i CT lung
Zmienna
Wiek
CT lung
Źródło: obliczenia własne.

Powierzchnia AUC
0,747
0,680

SE
0,070
0,077

Poziom p
p<0,01
p<0,05
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Rys. 1. Krzywe ROC dla wieku i CT lung
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy krzywych ROC znaleziono punkty odcięcia. Zmienne wiek
oraz CT lung wraz z tymi wartościami można potraktować jako testy diagnostyczne
przydatne w rozpoznawaniu nowotworu złośliwego. Tabela 2 przedstawia ich czułość,
swoistość, dodatnią oraz ujemną wartość predykcyjną (odpowiednio PPV oraz NPV).
Tabela 2. Testy diagnostyczne i ich własności uzyskane na podstawie analizy krzywych ROC
Test diagnostyczny
Wiek ≥ 56,5
CT lung ≥ 1,45

Czułość
83,33%
83,33%

Swoistość
57,69%
50,00%

PPV
64,52%
60,61%

NPV
78,95%
76,47%

Źródło: obliczenia własne.

Czułość to odsetek pacjentów z nowotworem złośliwym, którzy zostali prawidłowo zdiagnozowani przez test. Swoistość to odsetek pacjentów ze zmianą łagodną, którzy zostali prawidłowo zidentyfikowani przez test diagnostyczny.
Dodatnia wartość predykcyjna to odsetek pacjentów z pozytywnym wynikiem
testu, u których stwierdzono zmianę złośliwą. Ujemna wartość predykcyjna wreszcie to odsetek pacjentów z ujemnym wynikiem testu, u których zdiagnozowano
nowotwór łagodny.
Interpretacja wyników zawartych w tab. 2, na przykładzie wieku, jest następująca: pozytywny wynik testu (wiek co najmniej 56,5 roku) pozwala poprawnie
zidentyfikować 83,33% pacjentów z nowotworem złośliwym (czułość); negatywny
wynik testu pozwala poprawnie zidentyfikować zaledwie 57,69% pacjentów ze
zmianą łagodną (swoistość); wśród pacjentów z pozytywnym wynikiem testu
prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu złośliwego wynosi 64,52% (PPV);
wśród pacjentów z negatywnym wynikiem testu prawdopodobieństwo, że pacjent
ma zmianę łagodną, jest równe 78,95% (NPV).
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Czynniki, które okazały się istotne statystycznie w jednowymiarowej analizie
statystycznej, zostały wykorzystane w modelu regresji logistycznej. Uzyskany
model jest istotny statystycznie (p<0,001). Oszacowania parametrów funkcji logistycznej podano w tab. 3.
Ocena parametru przy zmiennej określającej obecność spikuli jest nieistotna
statystycznie. Oprócz tego znak przy lokalizacji zmiany nie jest zgodny z wiedzą
medyczną. Ujemna wartość oceny parametru świadczy o limitującym wpływie
danej zmiennej na prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu złośliwego. Tymczasem większość zmian złośliwych zlokalizowana jest w płatach górnych, a
zmiany o charakterze łagodnym rozmieszczone są bardziej równomiernie.
Tabela 3. Ocena parametrów w modelu regresji logistycznej
Zmienna
Wyraz wolny
Wiek
CT lung
Obecność spikuli
Płeć męska
Lokalizacja w płacie górnym

Ocena parametru
–10,506
0,147
1,241
–0,090
1,972
–3,447

Poziom p
p<0,02
p<0,01
p<0,10
ns
p<0,05
p<0,01

Źródło: obliczenia własne.

Wyniki klasyfikacji przypadków przedstawia tab. 4.
Tabela 4. Klasyfikacja pacjentów na podstawie modelu regresji logistycznej
Grupa obserwowana
Łagodny
Złośliwy

Grupa przewidywana
łagodny
złośliwy
21
5
5
19

Odsetek poprawnych
klasyfikacji
80,77%
79,17%

Źródło: obliczenia własne.

Pomimo dość dobrych wyników klasyfikacji (ok. 80% pacjentów z każdej grupy zostało poprawnie zaklasyfikowanych) wydaje się, że model ten nie może być
skutecznym narzędziem do różnicowania zmian łagodnych i złośliwych. Wyniki są
zawyżone, gdyż klasyfikacji dokonano dla próby uczącej.
Do dalszej analizy wykorzystano drzewa klasyfikacyjne. W badaniach
uwzględniono wszystkie analizowane zmienne, a spośród algorytmów tworzenia
drzew wykorzystano algorytm CART oraz LOTUS.
Drzewo uzyskane za pomocą algorytmu CART przedstawia rys. 2. Drzewo ma 7
podziałów i 8 węzłów końcowych (liści). Do podziału w węzłach wybrano pięć zmiennych: lokalizację, CEA, NSE, LDH, CT lung. Zmienne te najbardziej przyczyniają się do
uzyskania jednorodnych podzbiorów przy kolejnych podziałach w węzłach drzewa.
Grupę nowotworów złośliwych opisują następujące reguły:
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1) Lokalizacja = „ld, pg, p, lg” ∧ CEA >5,025,
2) Lokalizacja = „ld, pg, p, lg” ∧ CEA≤5,025 ∧ NSE>12,41 ∧ CT lung>1,65;
3) Lokalizacja = „ld, pg, p, lg” ∧ CEA≤5,025 ∧ NSE≤12,41 ∧ [(LDH≤134,5) ∨
(LDH>134,5 ∧ NSE≤8,64 ∧ CEA≤2,42)].

Rys. 2. Drzewo klasyfikacyjne – algorytm CART
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki klasyfikacji pacjentów według powyższych reguł przedstawia tab. 5.
Odsetek poprawnych klasyfikacji jest wysoki w obu grupach (ok. 96%), jednakże
klasyfikacji podlegał wyłącznie zbiór uczący.
Tabela 5. Klasyfikacja pacjentów na podstawie drzewa klasyfikacyjnego CART
Grupa obserwowana
Łagodny
Złośliwy

Grupa przewidywana
łagodny
złośliwy
25
1
1
23

Odsetek poprawnych klasyfikacji
96,15%
95,83%

Źródło: obliczenia własne.

Algorytm LOTUS stanowi połączenie metody rekurencyjnego podziału z regresją logistyczną [Chan, Loh 2004]. W pierwszym etapie dokonuje się podziału
zbioru uczącego na niekoniecznie jednorodne podzbiory, a następnie w każdym z
uzyskanych podzbiorów budowany jest model regresji logistycznej (jednej zmiennej lub wielu zmiennych).
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Otrzymane wyniki zaprezentowane są na rys. 3 (w węzłach końcowych podano
prawdopodobieństwo wystąpienia zmiany złośliwej), natomiast oszacowania parametrów funkcji regresji logistycznej w liściach przedstawia tab. 6.
Uzyskane drzewo regresji logistycznej ma 4 podziały i 5 liści.

Rys. 3. Drzewo klasyfikacyjne – algorytm LOTUS
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 6. Oszacowania parametrów funkcji logistycznych – algorytm LOTUS
Numer węzła
końcowego

P(Y=1)

4

0,3333

5

0,7000

6

0,4167

14

0,5000

15

0,5714

Zmienna

Ocena współczynnika

wyraz wolny
NSE
wyraz wolny
x
wyraz wolny
CEA
wyraz wolny
x
wyraz wolny
x

Wartość p

23,6130
–2,7331
0,8473
x
–6,0795
1,4901
0,00001
x
0,2877
x

p < 0,10
p < 0,10
ns
x
p < 0,10
p < 0,10
ns
x
ns
x

Źródło: obliczenia własne.

Najlepsze rezultaty uzyskano przy dopasowaniu w liściach modelu regresji logistycznej jednej zmiennej. Algorytm LOTUS do podziału w węzłach wybrał markery nowotworowe: CEA, NSE oraz Ca 15-3, a przy budowie funkcji logistycznych – NSE i CEA. W trzech liściach uzyskano modele stałe, ale żadna z ocen nie
jest istotna statystycznie. Ponadto znak przy ocenie współczynnika NSE w liściu 4
jest niezgodny z wiedzą medyczną, gdyż u większości pacjentów z nowotworem
złośliwym obserwuje się podwyższony poziom tego markera.
Tabela 7. Klasyfikacja pacjentów – algorytm LOTUS
Grupa obserwowana
łagodny
złośliwy
Źródło: obliczenia własne.

Grupa przewidywana
łagodny
złośliwy
16
10
2
22

Odsetek poprawnych klasyfikacji
61,54%
91,67%
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Wyniki klasyfikacji pacjentów przedstawiono w tab. 7. Prawie 92% pacjentów z
nowotworem złośliwym jest poprawnie zaklasyfikowanych; niestety odsetek poprawnych klasyfikacji dla grupy nowotworów łagodnych wynosi zaledwie ok. 62%.

4. Uwagi końcowe
Wyniki uzyskane w analizie jednowymiarowej są zgodne z wiedzą medyczną.
Punkty odcięcia uzyskane na podstawie analizy krzywych ROC znajdują uzasadnienie w literaturze przedmiotu i mogą stanowić test diagnostyczny przydatny
w rozpoznawaniu zmiany złośliwej [Gurney 1993; Winer-Muram 2006; Ray i in.
1976; Rubins, Robins 1996].
W analizie jednowymiarowej nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w
poziomie LDH, fibrynogenu, OB oraz markerów nowotworowych: SCC, NSE, Ca
19-9, Ca 15-3, CEA i Cyfra 21-1 w grupie chorych ze zmianą łagodną i złośliwą.
Wydaje się więc, że wybrane parametry nie są przydatne w różnicowaniu pojedynczych cieni okrągłych płuca. Uzyskane wyniki potwierdzają dane z dostępnej literatury. Autorzy są zgodni, że podwyższone poziomy markerów nowotworowych
lepiej różnicują pacjentów w bardziej zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej i są bardziej przydatne w monitorowaniu niż w wykrywaniu schorzenia
[Johnson i in. 1984; De Cos i in. 1994; Ferrigino i in. 2001; Matsuoka i in. 2007;
Pelletier i in. 2001; Rotenberg i in. 1988; Tomita i in. 2004].
Z metod wielowymiarowych najlepsze wyniki w sensie dokładności predykcji
uzyskano dla algorytmu CART. Reguły klasyfikacyjne również znajdują uzasadnienie w literaturze przedmiotu, gdzie znaleźć można potwierdzenie przydatności parametrów laboratoryjnych ocenianych zespołowo, a nie pojedynczo. Za pomocą reguł
klasyfikacyjnych algorytmu CART poprawnie zaklasyfikowano po ok. 96% pacjentów z obu grup. Wydaje się jednak, że efektywność metody należałoby potwierdzić
w badaniach prospektywnych przeprowadzonych na większej grupie pacjentów.
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THE USE OF CLASSIFICATION TREES IN THE DIFFERENTIAL
DIAGNOSIS OF LESION IN PATIENTS
WITH SOLITARY PULMONARY NODULES
Summary
In the paper, the dataset of 50 patients, treated surgically due to the solitary pulmonary nodule on
the chest computed tomography was analysed. The study was conducted to identify preoperative
features (from the laboratory tests and from the chest computed tomography scans) associated with
the type of the lesion (benign or malignant) and to develop some classification rules assigning patients to the selected subgroups before histopatological examination of the lesion.
Decision rules were established on the basis of logistic regression model and tree-structured algorithms: CART and LOTUS.
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SZACOWANIE RYZYKA EKSTREMALNEGO
NA RYNKU ENERGII W POLSCE
1. Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się znaczne zmiany na rynku energii elektrycznej,
a jego rozwój na świecie skłania do poszukiwania modeli matematycznych opisujących go. Specyfika rynków powoduje, że istnieje duża trudność w adaptacji modeli
stosowanych na rynkach towarowych i finansowych. Podstawową różnicą jest brak
możliwości magazynowania energii elektrycznej, co powoduje, że zakupiona energia
elektryczna musi zostać zużyta. Kolejną charakterystyczną cechą rynków energii jest
ich sezonowość w cyklach zarówno rocznych, tygodniowych, jak i dniowych.
Również w Polsce stopniowa demonopolizacja i liberalizacja rynku będzie zwiększała znaczenie giełdowego rynku energii elektrycznej. Powoduje to oczywiście potrzebę poszukiwania adekwatnych narządzi analizy ryzyka na tym rynku. Jedną z możliwości jest zastosowanie teorii wartości ekstremalnych (Extreme Value Theory –
EVT) i kwantylowych miar ryzyka. Rynek energii elektrycznej w Polsce znajduje się
w fazie rozwoju i istnieje potrzeba tworzenia naukowych metod jego analizy.
Niniejszy artykuł rozszerza dotychczasowe badania prowadzone na polskim
rynku o nowe metody i narzędzia. Celem opracowania jest zweryfikowanie możliwości zastosowania teorii wartości ekstremalnych na polskim rynku energii elektrycznej. W pracy zbadane zostaną możliwości zastosowania metod pochodzących
z EVT, a szczególnie metody Peaks over Threshold opartej na uogólnionym rozkładzie Pareta oraz metody maksimów blokowych opartej na uogólnionym rozkładzie wartości ekstremalnych. Podejścia te mogą zostać wykorzystane do szacowania miar ryzyka, takich jak Value at Risk.
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2. Polski rynek energii
Początek zmian na polskim rynku energii datować można na 1989 r., kiedy to
zaczęła się transformacja ustrojowa, a energia stopniowo stawała się towarem.
Prawdziwe zmiany zaczęły się jednak dopiero wraz z wejściem w życie ustawy
Prawo energetyczne [Ustawa…], która zapoczątkowała tworzenie się rynku energii
elektrycznej. Zmiany te doprowadziły m.in. do:
y podziału na podmioty wytwarzające energię elektryczną, przesyłające, dystrybuujące ją oraz handlujące nią,
y liberalizacji rynku przejawiającej się zwiększaniem konkurencji, prywatyzacją oraz
zawieraniem umów między uczestnikami rynku na zasadach wolnorynkowych,
y skrócenia czasu trwania umów dwustronnych,
y stworzenia giełdy energii oraz rozwoju innych form handlu energią,
y rozwoju kontraktów terminowych na energię.
Zmiany prawne doprowadziły do wyodrębnienia trzech podstawowych segmentów rynku energii:
y rynku kontraktowego, na którym handel odbywa się na podstawie kontraktów
dwustronnych zawieranych między wytwórcami energii i dystrybutorami oraz
klientami końcowymi,
y rynku giełdowego, który oferuje Towarowa Giełda Energii, a cena energii
kształtowana jest przez popyt i podaż energii elektrycznej,
y rynku bilansującego, który ma charakter techniczny i służy do bilansowania
różnic między transakcjami zawartymi przez uczestników energii a rzeczywistym zapotrzebowaniem.
Oprócz wskazanych trzech segmentów rynku energii wyodrębnić można również internetowe formy handlu energią w postaci kantorów energii oraz elektronicznej tabeli ofert.
Handel energią za pośrednictwem giełdy energii różni się w sposób istotny od handlu
na innych rynkach towarowych. Wynika to ze specyfiki przedmiotu obrotu, jakim jest
energia elektryczna. Energia elektryczna musi być dostarczona w chwili zapotrzebowania i w zasadzie nie ma możliwości jej magazynowania. Rynek energii charakteryzuje się
ograniczoną liczbą uczestników rynku oraz dużą sezonowością w skali pór roku, dni
tygodnia, a także w ciągu dnia. Ta specyfika rynku, jak również „nowość” rynku, powodują, że brak jest dobrze zweryfikowanych metod oceny ryzyka.
W badaniach wykorzystano dane pochodzące z Towarowej Giełdy Energii z
Rynku Dnia Następnego, który składa się z 24 godzinowych linii notowań. Dla
porównania analizie poddano również godzinowe ceny spot pochodzące ze skandynawskiego rynku Nord Pool. Wszystkie dane pochodzą z okresu od 1 stycznia
2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. (Nord Pool) oraz do 15 września 2008 r. (TGE).
Badaniu poddano logarytmiczne stopy zwrotu cen notowane na obu rynkach co
godzinę. Pozwoliło to na stworzenie szeregów danych obejmujących odpowiednio
5856 obserwacji i 6144 obserwacje.
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Policzone statystyki dla tych dwóch rynków świadczą o znacznych różnicach między rozkładem normalnym (często stanowiącym podstawę modeli analizy ryzyka) a
rzeczywistym rozkładem logarytmicznych stóp zwrotu na rynku energii. Kurtoza w
przypadku rynku Nord Pool wynosi ponad 27, a rynku TGE przeszło 7,5. Dane charakteryzują sie również skośnością wynosząca odpowiednio 0,87 i 1,8. Rysunek 1 przedstawia wykres logarytmicznych stóp zwrotu na rynku energii w rozpatrywanym okresie.
Widać stosunkowo dużą liczbę przekroczeń przedziału 3σ (przerywana linia).
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Rys. 1. Logarytmiczne stopy zwrotu cen energii elektrycznej dla cen spot z rynku Nord Pool
(po lewej) i TGE (po prawej)
Źródło: opracowanie własne.

Analiza szeregów czasowych pochodzących z rynku energii wskazuje na duże różnice w porównaniu z rynkami finansowymi i pozostałymi rynkami towarowymi. Widoczne są tu znaczne wahania cen i występujące co pewien czas nagłe bardzo duże wzrosty
lub spadki cen. Taka sytuacja może sugerować występowanie tzw. grubych ogonów
rozkładów i możliwość zastosowania metod służących do analizy ryzyka ekstremalnego.

3. Podstawy statystyczne
Jedną z propozycji rozwiązania problemu występowania grubych ogonów rozkładów może być zastosowanie teorii wartości ekstremalnych do szacowania ryzyka rynku energii elektrycznej za pomocą miar kwantylowych. Modele wywodzące
się z EVT możemy podzielić na 2 grupy:
1) modele maksimów blokowych (block maxima),
2) modele Peaks Over Threshold – POT.
O teorii wartości ekstremalnych szczegółowo traktuje m.in. opracowanie [Embrechts, Klüppelberg i Mikosch 1997].
W niniejszej pracy zostanie wykorzystana metoda Peaks Over Threshold, która
opiera się na zaproponowanym przez McNeila [McNeil, Saladin 1997] wykorzystaniu warunkowego rozkładu przekroczenia (conditional excess distribution) o
dystrybuancie [McNeil, Saladin 1997, s. 3]:

Fu ( y ) = P ( X − u ≤ y X > u ) 0 ≤ y ≤ (xF – u),

(1)
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gdzie: X – strata, zmienna losowa pochodząca z rozkładu o dystrybuancie F,
u – ustalony próg,
y – wartość, o którą strata przekracza próg u,
xF – kres górny dziedziny funkcji F.
Jest to więc prawdopodobieństwo, że strata przekroczy pewien próg u o wartość nieprzekraczającą y, przy założeniu, że w ogóle ten próg przekroczy. Mamy
więc do czynienia z rozkładem warunkowym zależnym od wybranego progu u.
Dystrybuantę Fu(.) możemy zapisać w zależności od dystrybuanty F (por. [Këllezi, Gilli 2000, s. 5]):
Fu ( y ) =

F (u + y ) − F (u ) F ( x) − F (u )
=
.
1 − F (u )
1 − F (u )

(2)

Znalezienie postaci rozkładu Fu(.) jest możliwe dzięki zastosowaniu twierdzenia Pickandsa-Balkemy-de Haana [Këllezi, Gilli 2000, s. 6]. Mówi ono, że dla szerokiej klasy rozkładów danych dystrybuantą F warunkowy rozkład przekroczenia,
dla dużej wartości u, może być aproksymowany za pomocą
Fu ( y ) ≈ Gξ , β ( y ) u → ∞ ,
gdzie:
⎧ ⎛ ξ ⎞ −1 ξ
⎪1 − 1 + y
Gξ , β ( y ) = ⎨ ⎜⎝ β ⎟⎠
⎪
−y β
⎩ 1− e

ξ ≠0

,

(3)

ξ =0

dla 0 ≤ y ≤ (xF – u ),
jest uogólnionym rozkładem Pareta (Generalized Pareto Distribution – GPD),
gdzie: β – parametr skali (β > 0), ξ – parametr kształtu (indeks ogona).
Parametr ξ określa trzy postaci uogólnionego rozkładu Pareta (por. [McNeil,
Saladin 1997, s. 3]). Dla ξ >0 otrzymujemy rozkład Pareta, dla ξ = 0 rozkład wykładniczy, a dla ξ < 0 tzw. rozkład Pareta II typu.
Uogólniony rozkład Pareta dla ξ > 0 charakteryzuje się grubymi ogonami. Może
mieć zatem znaczenie w analizie wartości ekstremalnych, a kwantyl tego rozkładu
może być zastosowany do estymacji miar zagrożenia dla ryzyka ekstremalnego.
Estymacja parametrów rozkładu GP może się odbywać różnymi sposobami.
Można je podzielić na dwa główne podejścia: estymację nieparametryczną i parametryczną. Do najczęściej wykorzystywanych podejść parametrycznych zaliczyć
można metodę największej wiarygodności oraz metodę momentów ważonych
prawdopodobieństwem 1 , które zostały wykorzystane w niniejszej pracy.

1

Szerzej m.in. w pracy [Hosking, Wallis 1987].
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4. Pomiar ryzyka
Teoria wartości ekstremalnych może być wykorzystana do pomiaru ryzyka rynkowego, w tym ryzyka rynku energii elektrycznej. Można wyróżnić dwa główne podejścia do szacowania miar ryzyka – metodę maksimów blokowych i metodę POT.
Pierwsza z nich pozwala na kalkulację miary EV-VaRMax, oraz Return Level. Druga,
częściej stosowana, pozwala na stworzenie miary EV-VaRPOT oraz Expected Shortfall.
W niniejszym artykule główny nacisk położono na miarę EV-VaRPOT, którą można
traktować jako uzupełnienie klasycznych miar szacowania VaR. Metody szacowania
wartości zagrożonej najogólniej można podzielić na wykorzystujące koncepcję zmiennej losowej oraz wykorzystujące koncepcję procesu stochastycznego. Szczegółowy
podział metod został zaprezentowany m.in. w pracach [Jorion 2001; Dowd 1998]. Do
obliczania wartości zagrożonej najczęściej stosuje się 3 podstawowe podejścia: podejście wariancji-kowariancji, symulację historyczną, symulację Monte Carlo.
Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych pozwala na wykorzystanie kwantyla warunkowego rozkładu przekroczenia zamiast rozkładu stóp zwrotu. Model POT
opiera się na wykorzystaniu warunkowego rozkładu przekroczenia, którego dystrybuanta została zaprezentowana we wzorze (3). W takim przypadku estymacja VaR
możliwa jest wprost z kwantyla uogólnionego rozkładu Pareta, który ma postać:
− ξˆ
⎧
⎞
ˆ ⎛⎛ n
⎞
β
⎪u + ⎜ ⎜
( p ) ⎟ − 1⎟ ξ ≠ 0
⎟
ξˆ ⎜ ⎝ N u
⎪⎪
⎠
⎝
⎠
EV − VaRPOT ( p ) = ⎨
,
⎪
⎛ n
⎞
( p) ⎟
ξ =0
− βˆ ln ⎜
⎪
⎪⎩
⎝ Nu
⎠

(4)

gdzie: Nu – liczba obserwacji przekraczających próg.
Otrzymaliśmy zatem dla danego prawdopodobieństwa p kwantyl rozkładu F,
który jest oszacowaniem EV-VaR (Extreme Value-VaR), opartym na uogólnionym
rozkładzie Pareta.
Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych pozwala nie tylko na odmienne
podejście do szacowania wartości zagrożonej – na tej bazie można również szukać
innych miar, które są uzupełnieniem VaR. Jedną z nich może być Expected Shortfall (ES), stanowiąca doskonałe uzupełnienie miary VaR. Miara Expected Shortfall
jest miarą kwantylową i informuje o potencjalnych dużych stratach (zyskach), a
zatem do jej szacowania wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych wydaje się
jak najbardziej uzasadnione. Miarę ES można szacować, korzystając ze wzoru:

ES q = VaRq +

βˆ − ξˆ(VaRq − u )
1 − ξˆ

=

VaRq βˆ − ξˆu
+
.
1 − ξˆ
1 − ξˆ

(5)
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5. Wyniki badań
Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z estymacją parametrów
GPD jest wyznaczenie progu. Obserwacje, których wartość jest większa od wartości u, posłużą do estymacji parametrów GPD. W tym celu zostanie zastosowana
metoda graficzna opisana m.in. w pracy [Këllezi, Gilli 2000, s. 10]. Rys. 2 prezentuje przykład wyznaczania progu dla danych z rynku Nord Pool. Został on wyznaczony na poziomie 44%, co oznacza, że istnieje 48 obserwacji, które ten próg przekraczają i posłużą do estymacji parametrów GPD.
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Rys. 2. Wykres (u, e(u)) dla prawego ogona rozkładu logarytmicznych stóp zwrotu
cen energii na rynku Nord Pool
Źródło: opracowanie własne.

Również w pozostałych przypadkach na podstawie wykresu u od e(u) dokonano wyboru progu. Tabela 1 prezentuje wartości k, czyli liczbę obserwacji, które
przekraczają pewien próg u. Wybór progu u pozwala na estymację parametrów
uogólnionego rozkładu Pareta. Korzystając z metody największej wiarygodności
(MLE) oraz metody momentów ważonych prawdopodobieństwem (PWM), oszacowano parametry ξ, ν oraz β.
Tabela 1. Oszacowania parametrów rozkładu GPD dla logarytmicznych stóp zwrotu cen spot
energii elektrycznej na rynkach Nord Pool (NP) oraz Towarowej Giełdy Energii (TGE)
Lp. Giełda Liczba obserwacji Ogon
1
2
3
4
5
6
7

NP
NP
NP
NP
NP
TGE
TGE

5855
5855
5855
5855
5855
6143
6143

Źródło: opracowanie własne.

k

prawy 48
prawy 211
prawy 657
lewy 115
lewy 591
prawy 572
lewy 668

MLE
ξ
µ
σ
0,2995
0,2020 0,0486
0,0565 –0,0771 0,1502
0,4074
0,0362 0,0598
0,0094 –0,0909 0,1321
0,4352
0,0451 0,0390
–0,0511 0,0894 0,1538
0,0241
0,1056 0,0900

PWM
ξ
µ
0,3099 0,2165
0,0828 –0,0655
0,3563 0,0351
0,0776 –0,0522
0,3752 0,0439
0,0292 0,0976
0,0718 0,1077

σ
0,0448
0,1402
0,0628
0,1062
0,0416
0,1357
0,0839
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Otrzymane wyniki potwierdziły tezę, że ogon rozkładu może być modelowany
za pomocą rozkładu Frécheta. W większości przypadków wartość parametru ξ jest
istotnie różna od 0, co wskazuje na zasadność wyboru tego rozkładu. Jedynie dla
prawego ogona rozkładu logarytmicznych stóp zwrotu z rynku polskiego otrzymano wartość mniejszą od zera, co może sugerować konieczność zastosowania innego
rozkładu, np. rozkładu Weibulla. W procesie kalkulacji EV-VaR wykorzystano
oszacowania parametrów GPD uzyskane dwiema metodami: metodą największej
wiarygodności oraz metodą momentów ważonych prawdopodobieństwem.
Tabela 2. Jednodniowy EV-VAR obliczony metodą POT z zastosowaniem metody największej
wiarygodności EV-VARMLE oraz metody momentów ważonych prawdopodobieństwem EV-VARPWM
dla lewego i prawego ogona rozkładu logarytmicznych stóp zwrotu cen spot energii elektrycznej
na rynkach Nord Pool (NP) oraz Towarowej Giełdy Energii (TGE)
Giełda
NP
NP
NP
NP
NP
TGE
TGE

Ogon
prawy
prawy
prawy
lewy
lewy
prawy
lewy

k
48
211
657
115
591
572
668

99,9%
78,40%
68,60%
89,30%
50,40%
69,10%
88,60%
69,40%

EV-VaRMLE
99,5% 99,0%
66,80% 63,30%
40,30% 28,90%
41,00% 28,20%
28,70% 19,50%
35,50% 26,80%
68,10% 58,80%
53,50% 46,90%

95,0%
57,40%
4,00%
9,30%
-1,80%
14,50%
35,70%
31,80%

99,9%
79,00%
68,50%
80,60%
49,90%
62,80%
93,00%
71,80%

EV-VARPWM
99,5% 99,0%
68,00% 64,80%
40,10% 29,00%
39,30% 27,60%
29,70% 21,70%
34,40% 26,50%
68,60% 58,50%
53,90% 46,80%

95,0%
59,40%
5,50%
9,40%
4,80%
14,50%
35,70%
31,70%

Źródło: opracowanie własne.

Jednodniowy EV-VaR obliczony metodą POT z zastosowaniem dwóch metod
estymacji daje podobne wyniki. Dla poziomu ufności 99% oszacowania EV-VaRMLE
wahają się w przedziale od 19,5% dla lewego ogona rozkładu z rynku NP do 63,3%
dla ogona prawego rozkładu pochodzącego z tego samego rynku. Podobne wyniki
przyniosły oszacowania miary EV-VaRPWM, która zawiera się w przedziale od 21,7
do 64,8% dla tych samych zmian cen instrumentów pochodnych. Ze względu na
niewielkie różnice w estymacji EV-VaR z wykorzystaniem oszacowań parametrów
GPD dwiema metodami do dalszych badań wykorzystane zostały jedynie oszacowania uzyskane z wykorzystaniem metody największej wiarygodności.
Uzyskane wyniki zostały zestawione z wynikami pochodzącymi z metod klasycznych: wariancji-kowariancji, symulacji historycznej oraz symulacji Monte
Carlo. Porównanie wyników badań dla 2 klasycznych metod, a także oszacowań
EV-VARPOT, wskazują, że w przypadku metody wariancji-kowariancji oraz symulacji Monte Carlo oszacowania VaR są niższe niż uzyskane metodą POT. Może to
świadczyć o tym, że dla wyższych kwantyli rozkładu metoda POT w większym
stopniu uwzględnia wartości ekstremalne. Jest to szczególnie widoczne w przypadku wysokich kwantyli rozkładów, takich jak 99% czy 99,5%, kiedy to o poziomie
VaR decydują pojedyncze obserwacje.
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W celu weryfikacji zaprezentowanych podejść można zastosować kilka metod proponowanych w literaturze. Najprostszą i niemal narzucającą się metodą jest analiza bezwarunkowej liczby przekroczeń. W celu weryfikacji otrzymanych założeń zastosowano
test przekroczeń Kupca, którego opis można znaleźć m.in. w pracy [Jorion 2001].
Testy Kupca dla metody wariancji-kowariancji oraz symulacji Monte Carlo
wskazują na występowanie większej liczby przekroczeń VaR (Tabela 3). Liczba
odrzuceń (kolor szary) oszacowań modelu w teście Kupca wyniosła 20 (na łącznie
24) dla metody wariancji-kowariancji oraz symulacji Monte Carlo. W przypadku
metody POT takich odrzuceń było 10 na 12 oszacowań. Warto również podkreślić,
że w modelu POT w 7 przypadkach odrzucenie modelu nastąpiło z powodu zbyt
małej liczby przekroczeń VaR (pogrubiona czcionka). Zbyt mała liczba przekroczeń może wskazywać na przeszacowywanie przez model POT poziomu VaR.
Tabela 3. Wyniki testu Kupca dla p = 99,5, 99 i 95%
W-K
liczba
statystyka
p
Rynek
przekroczeń
testu
prawy lewy prawy lewy
99,5% NP
88
50 76,8 12,2
TGE
99
28 95,9 0,24
99% NP
118
70 47,1 2,12
TGE 146
59 >300
0,1
95% NP
138
80 106,2 226
TGE 178
85 >300 234,3

MC
POT
liczba
statystyka
liczba
statystyka
przekroczeń
testu
przekroczeń
testu
prawy lewy prawy lewy prawy lewy prawy lewy
105 58
117,8 22
13 36
11,5 1,45
218 124 >300 161
15 13
9,7 13,1
128 72
62,2 2,9 14 66
49,4 0,91
321 228 >300 >300 34 24
14,8 30
143 80 >300 226
19 183 457 >300
400 256 >300 >300 159 99 >300 199

Źródło: opracowanie własne.

Dla danych pochodzących z rynków polskiego i skandynawskiego oszacowano
również miarę Expected Shortfall, wykorzystując parametry GPD uzyskane metodą
największej wiarygodności. Uzyskane wyniki prezentuje tab. 4.
Tabela 4. Miara Expected Shortfall obliczona metodą POT z zastosowaniem metody
największej wiarygodności dla lewego i prawego ogona rozkładu logarytmicznych stóp zwrotu cen
spot energii elektrycznej na rynkach Nord Pool (NP) oraz Towarowej Giełdy Energii (TGE)
Giełda Ogon
NP
NP
NP
NP
NP
TGE
TGE

prawy
prawy
prawy
lewy
lewy
prawy
lewy

k
48
211
657
115
591
572
668

ES
99,9%
100,10%
87,62%
160,77%
64,04%
123,96%
99,74%
80,00%

Źródło: opracowanie własne.

99,5%
83,47%
57,63%
79,34%
42,13%
64,46%
80,27%
63,70%

99,0%
78,44%
45,52%
57,72%
32,80%
49,19%
71,38%
56,88%

95,0%
70,09%
19,19%
25,84%
11,35%
27,35%
49,49%
41,47%
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Oszacowanie Expected Shortfall pozwala na ocenę potencjalnych strat (zysków)
na rynku energii. Wyniki uzyskane dla polskiego i skandynawskiego rynku pokazują,
jak dużych zmian cen możemy się spodziewać, jeżeli zostanie przekroczony poziom
VaR. Uzyskane wyniki wskazują, że przekroczenie poziomu VaR na rynku energii
może powodować występowanie bardzo dużych wzrostów i spadków cen.

6. Podsumowanie
Podsumowując wyniki porównania poszczególnych modeli, a także testu przekroczeń VaR, można stwierdzić, że model POT lepiej sprawdza się dla wysokich
kwantyli rozkładów i kalkulacja miary VaR na poziomie tolerancji 0,01 lub niższym jest zasadna właśnie dla tego podejścia. Tak specyficzny rynek jak rynek
energii wymaga stosowania różnych uzupełniających się metod analizy ryzyka.
Teoria wartości ekstremalnych i wykorzystanie warunkowego rozkładu przekroczenia stwarzają taką możliwość i dają narzędzia do kalkulacji miar ryzyka ekstremalnego, które niewątpliwie na tym rynku występuje.
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ESTIMATING EXTREME RISK IN THE POLISH ENERGY MARKET
Summary
In this paper, a study on tail index estimation has been carried out. Extreme daily changes in the
Polish energy market are estimated with the use of the peaks over threshold method.. The parameters
of Generalized Pareto distribution are estimated with the use of maximum likelihood estimation. The
peaks over threshold method provides a simple tool for estimating tail-related risk measures like
Value at Risk and Expected Shortfall. This method has been verified in the Polish energy market.

PRACE
Nr 47

NAUKOWE

UNIWERSYTETU

EKONOMICZNEGO

WE

WROCŁAWIU
2009

TAKSONOMIA 16
Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

OCENA POZIOMU ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
1. Wstęp
Wzrost roli turystyki w tworzeniu bogactwa na poziomie regionalnym (lokalnym) w dużym stopniu zależy od atrakcyjności turystycznej tych regionów. Jednostki samorządu terytorialnego zdają sobie coraz częściej sprawę z ogromnego
potencjału tkwiącego w rynku turystycznym i starają się to wykorzystywać.
Istnieje wiele czynników, które wpływają na to, że ruch turystyczny w jednym regionie (gminie, powiecie, województwie itp.) jest duży, a w innym występuje tylko śladowo. Wszystkie one podlegają indywidualnym preferencjom, które są ograniczane
przez dochody potencjalnych turystów i ceny produktu turystycznego. Czynniki te składają się na to, co w literaturze przedmiotu nazywane jest atrakcyjnością turystyczną.
Atrakcyjność turystyczna jest głównym wyznacznikiem podaży turystycznej,
którą można określić jako ilość produktu turystycznego oferowanego na sprzedaż
przy danej cenie i w danym okresie [Wodejko 1998, s. 23-24]. Zakres pojęciowy
tego zjawiska nie jest jednak jednoznaczny. Można je rozumieć w trzech znaczeniach [Page 1995, s. 69], mianowicie jako:
• atrakcyjność będącą wynikiem subiektywnego postrzegania przez turystę,
• atrakcyjność określaną przez różnego rodzaju klasyfikacje i kategoryzacje,
• atrakcyjność wynikającą z przyjęcia przez badacza określonej techniki oceniania.
W nieco odmiennym ujęciu definiuje się atrakcyjność turystyczną jako stopień
przyciągania przez dany region czy miejscowość określonego rodzaju turystów; jest to
związane z liczbą występujących w regionie obiektów i zjawisk, na które istnieje popyt
danej formy ruchu turystycznego [Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski 1998, s. 15-16]. Według jeszcze jednej definicji atrakcyjność turystyczna rozumiana jest jako
występowanie pewnej cechy charakterystycznej przyciągającej turystów na pewne
tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomnikom przyrody i historii,
a także interesującym obiektom zagospodarowania przestrzennego [Tomczyk 2005,
s. 22]. Atrakcyjność turystyczną można wreszcie też definiować jako zbiór tych cech,
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zjawisk i obiektów, które przyciągają pewną unikatowością i niezwykłością, a jednocześnie pozwalają na zrealizowanie motywu wyjazdu oraz zaspokojenie potrzeb związanych z podróżą i pobytem na tym obszarze [Seweryn 2002, s. 68].
Na podstawie przytoczonych przykładowo definicji łatwo zauważyć, że atrakcyjność turystyczna jest pojęciem złożonym i należy ją rozpatrywać kompleksowo.
Składają się bowiem na nią: ranga walorów turystycznych, stan dostępności komunikacyjnej i podaż usług związanych z zagospodarowaniem odwiedzanych obszarów, czyli infrastruktura turystyczna [Seweryn 2002, s. 63].
Walorami turystycznymi są te elementy środowiska przyrodniczego i kulturalnego,
które stanowią lub mogą stanowić cel ruchu turystycznego. To zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każdy z
osobna są przedmiotem zainteresowania turysty. W literaturze przedmiotu z reguły
przyjmuje się, że walory turystyczne tworzą elementy [Gaworecki 1998, s. 103]: litosfery (rzeźba terenu, osobliwości geologiczne), atmosfery (jakość powietrza, temperatura), hydrosfery (rzeki, potoki, jeziora, morza), szaty roślinnej (lasy, osobliwości flory), świata zwierzęcego (ryby, ptaki, chronione gatunki fauny) i krajobrazu naturalnego
(konglomeraty ww. elementów o wysokich walorach estetycznych).
Obecnie szersze eksponowanie walorów turystycznych wymaga stosowania na
szeroką skalę marketingu turystycznego [Middleton 1996, s. 21-29].
Walory turystyczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu podaży turystycznej. Niezagospodarowane walory turystyczne nie przedstawiają z punktu widzenia
rozwoju ruchu turystycznego żadnej wartości. Muszą więc istnieć instytucje i urządzenia, które to umożliwiają. Stąd wyróżnienie dwóch pozostałych składowych atrakcyjności turystycznej. Składowe te często nazywane są dobrami uzupełniającymi, natomiast walory turystyczne podstawowymi dobrami turystycznymi [Ekonomika… 2006,
s. 113-114]. Infrastrukturę turystyczną stanowią wszelkiego rodzaju obiekty oraz urządzenia turystyczne, które mają służyć turystom przebywającym na danym terenie.
Składają się na nie: baza noclegowa, baza gastronomiczna, obiekty sportowe i kulturalne, szlaki turystyczne. Dostępność komunikacyjna wreszcie to stopień łatwości, z
jakim można dostać się do danego miejsca. Charakteryzuje ją liczba i rodzaj środków
komunikacji, a także częstotliwość połączeń oraz sieć dróg. Dostępność komunikacyjna ma wpływ na natężenie napływu zarówno ludzi, jak i kapitału – im jest ona lepsza,
tym lepsze są potencjalne warunki rozwoju danego regionu.
W pracy podejmujemy próbę oceny atrakcyjności turystycznej powiatów województwa wielkopolskiego. Siłą rzeczy bowiem są one niejednorodne pod względem atrakcyjności turystycznej. Jest to związane ze zróżnicowaniem środowiska
naturalnego, poziomem uprzemysłowienia czy stopniem urbanizacji. To zaś warunkuje dyferencjację przestrzennego rozkładu ruchu turystycznego.
Jak z powyższych rozważań wynika, atrakcyjność turystyczna jest ze statystycznego punktu widzenia zjawiskiem wysoce złożonym. Ocena stanu takiego zjawiska na
poziomie regionalnym (lokalnym) wymaga więc, siłą rzeczy, zastosowania metod
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wielowymiarowej analizy statystycznej. Stąd jako narzędzie badawcze zastosowana
zostanie funkcja dyskryminacyjna, która na tym polu nie była jak dotąd stosowana.
Jednostką badania jest powiat, a podstawę źródłową badania stanowić będą dane
pochodzące z publikacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu, z Banku Danych Regionalnych GUS oraz dane z: raportu o czystości wód w kąpieliskach woj. wielkopolskiego w roku 2006, spisu szlaków rowerowych i pieszych na terenie Wielkopolski stworzonego przez PTTK oraz z krajowego rejestru zabytków nieruchomych.

2. Prezentacja metody badania
Budowa funkcji dyskryminacyjnej wymaga [Witkowska, Witkowski 2007,
s. 229]: wyboru zmiennej grupującej, specyfikacji zmiennych dyskryminacyjnych,
oszacowania parametrów funkcji dyskryminacyjnej, określenia reguły dyskryminacyjnej i klasyfikacji obiektów zgodnie z przyjętą regułą.
Wyboru zmiennej grupującej dokonuje się z reguły na podstawie analizy merytorycznej uwzględniającej specyfikę przedmiotu badania, a prawidłowość tego
wyboru weryfikowana jest zwykle dopiero w toku prowadzonej analizy empirycznej. Zmienna ta, jak wiadomo, umożliwia wstępny podział badanej zbiorowości
obiektów na dwie rozłączne grupy, stąd jej właściwy dobór ma duże znaczenie.
Doboru zmiennych dyskryminacyjnych dokonuje się natomiast, stosując najczęściej procedurę dwustopniową. Najpierw wybiera się zestaw potencjalnych
zmiennych, opierając się na wiedzy merytorycznej o badanym zjawisku oraz analizując wyniki obserwacji. Następnie zestaw ten poddaje się procesowi redukcji przy
wykorzystaniu narzędzi statystycznych.
Po wybraniu optymalnego zestawu zmiennych dyskryminacyjnych przeprowadza się oszacowanie parametrów funkcji dyskryminacyjnej, korzystając z relacji:
a = R −1 ( x2 − x1 ) ,

gdzie: a –
k –
R –
x2 –

(1)

wektor (k x 1) ocen parametrów funkcji dyskryminacyjnej,
liczba zmiennych dyskryminacyjnych,
macierz kowariancji (k x k),
wektor przeciętnych wartości zmiennych dyskryminacyjnych w grupie
obiektów o pozytywnych wartościach zmiennej grupującej (grupa B),
x1 – wektor przeciętnych wartości zmiennych dyskryminacyjnych w grupie
obiektów o negatywnych wartościach zmiennej grupującej (grupa A).
Ostatnim etapem jest przyjęcie określonej reguły klasyfikacyjnej i dokonanie
na jej podstawie ostatecznej klasyfikacji obiektów do każdej z wymienionych grup.
Zgodnie z tą regułą dany obiekt zostanie zaliczony do grupy o niekorzystnym stanie atrakcyjności turystycznej, jeśli wyliczona dla niego wartość funkcji dyskryminacyjnej spełnia warunek:
FDˆ t < Y ,
(2)
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a do grupy o korzystnym stanie tej atrakcyjności, jeśli:
FDˆ ≥ Y ,

(3)

t

1
Y = ( x2 − x1 )T R −1 ( x1 + x2 ) .
2

gdzie:

(4)

Na koniec konieczne jest przeprowadzenie oceny trafności uzyskanej klasyfikacji. W tym celu zwykle oblicza się dwa mierniki [Guzik, Appenzeller, Jurek 2004,
s. 224-227]: globalny współczynnik trafności klasyfikacji oraz współczynnik
λ-Wilksa, i one właśnie zostały zastosowane w prowadzonym badaniu empirycznym.

3. Wyniki badania empirycznego
Badanie empiryczne przeprowadzone zostało dla powiatów woj. wielkopolskiego. Oparte zostało na danych z roku 2006. Powiatów tych jest 35.
W pierwszym kroku dokonaliśmy wyboru zmiennych dyskryminacyjnych.
Wstępny zestaw liczył kilkanaście zmiennych. Po przeprowadzeniu ich redukcji,
uwzględniając następujące przesłanki: dążenie, by w zbiorze znajdowały się
zmienne reprezentujące różne aspekty badanego zjawiska złożonego, wiedzę merytoryczną o badanym zjawisku oraz dostępność danych empirycznych, wybraliśmy
jako ostateczny zbiór siedmiu zmiennych. Były to:
− liczba zwiedzających na jedno muzeum, wystawę oraz zabytek w powiecie – X1,
− udział gruntów pod wodami w ogólnej powierzchni powiatu – X2,
− udział powierzchni prawnie chronionej w powierzchni powiatu – X3,
− zanieczyszczenia pyłowe i gazowe na jednego mieszkańca powiatu – X4,
− liczba udzielonych noclegów na 1 łóżko w obiektach noclegowych – X5,
− długość szlaków rowerowych i pieszych w stosunku do liczby ludności z nich
korzystających – X6,
− drogi publiczne o nawierzchni twardej ulepszonej na 1 km2 powiatu – X7.
Dla zmiennych wchodzących do tego zbioru wyznaczyliśmy macierz odwrotną
współczynników korelacji R-1. Elementy diagonalne tej macierzy potwierdzają, naszym
zdaniem, prawidłowy dobór zmiennych. Macierz ta przedstawiona została w tab. 1.
Tabela 1. Macierz odwrotna współczynników korelacji między wybranymi zmiennymi dyskryminacyjnymi
2,1529
–1,3877
–0,2514
0,9774
0,3348
0,2730
–1,4683

–1,3877
4,2850
–0,1027
–3,5600
0,2196
–0,1714
0,6897

Źródło: obliczenia własne.

–0,2514
–0,1027
1,3260
0,2210
0,0680
0,2119
0,7058

0,9774
–3,5600
0,2210
4,0727
–0,5118
0,2375
–0,3490

0,3348
0,2196
0,0680
–0,5118
1,8271
0,1881
–1,1622

0,2730
–0,1714
0,2119
0,2375
0,1881
1,2454
0,2358

–1,4683
0,6897
0,7058
–0,3490
–1,1622
0,2358
2,9219
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Następny krok prowadzonego postępowania badawczego polegał na wyborze
zmiennej grupującej. Wybór ten nastręczał nam dużo trudności ze względu na brak odpowiednich danych empirycznych (np. zatrudnienie w turystyce, nakłady na turystykę
czy dochody z turystyki). W związku z tym za zmienną grupującą przyjęliśmy połączone
wydatki budżetu powiatu na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i
ochronę dziedzictwa narodowego, a także kulturę fizyczną i sport w przeliczeniu na
1 mieszkańca. Zmienna ta charakteryzuje się dobrymi walorami dyskryminacyjnymi.
Uznaliśmy przy tym, że powiaty, dla których: xtG < x = 253,81 zł, zaliczymy wstępnie
do obiektów o niskim stanie atrakcyjności turystycznej, powiaty zaś, dla których
xtG ≥ x = 253,81 zł, będą znajdować się w grupie o dobrym poziomie tej atrakcyjności.
Wstępny podział powiatów na te dwie grupy zaprezentowano na rys. 1.

Legenda: niski poziom atrakcyjności turystycznej
wysoki poziom atrakcyjności turystycznej
Rys. 1. Powiaty województwa wielkopolskiego o niskim i wysokim stanie atrakcyjności turystycznej
według zmiennej grupującej
Źródło: opracowanie własne.

Wykonanie tego kroku umożliwiło oszacowanie parametrów funkcji dyskryminacyjnej opisującej atrakcyjność turystyczną badanych powiatów.
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Ostatecznie funkcja dyskryminacyjna przyjęła postać:
FDˆ t = 0,00129 ⋅ x1 + 0,19680 ⋅ x2 + 1,89266 ⋅ x3 − 0,03944 ⋅ x4 +
+ 0,00958 ⋅ x5 + 4,97943 ⋅ x6 + 0,54686 ⋅ x7
Łatwo zauważyć, że znaki ocen parametrów przy zmiennych dyskryminacyjnych są zgodne z oczekiwaniami.
Ostatni etap sprowadzał się do obliczenia wartości funkcji dyskryminacyjnej
dla każdego powiatu i przyporządkowania go do określonej grupy według przyjętej
reguły klasyfikacyjnej. W tym celu obliczyliśmy wartość Y według relacji (4),
która wyniosła Y = 2,052 , i jeśli okazało się, że FDˆ t < 2,052 , to powiat zaliczyliśmy do grupy A (niska atrakcyjność).
Pozostałe powiaty, dla których FDˆ t ≥ 2,052 , zaliczyliśmy do grupy B o wysokiej atrakcyjności turystycznej.
Wartości funkcji dyskryminacyjnej dla powiatów zawarliśmy w tab. 2, natomiast wyniki uzyskanego podziału przedstawiliśmy na rys. 2.

Legenda: niski poziom atrakcyjności turystycznej
wysoki poziom atrakcyjności turystycznej
Rys. 2. Powiaty województwa wielkopolskiego o niskim i wysokim poziomie
atrakcyjności turystycznej według funkcji dyskryminacyjnej
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Wartości funkcji dyskryminacyjnej opisującej atrakcyjność turystyczną powiatów
województwa wielkopolskiego w roku 2006
Powiat
Chodzieski
Czarnk.-Trzcian.
Gnieźnieński
Gostyński
Grodziski
Jarociński
Kaliski
Kępiński
Kolski
Koniński
Kościański
Krotoszyński

FD
1,9588
1,8470
1,9631
2,1944
0,7613
1,4891
1,5738
1,3441
2,0692
2,7456
1,9199
2,4472

Powiat
leszczyński
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski

FD
2,0968
3,1062
1,7516
1,6068
2,6967
2,9609
2,5266
1,2033
2,0956
1,3733
2,0372
2,4052

Powiat
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski
Kalisz
Konin
Leszno
Poznań

FD
1,1496
1,6067
0,2027
2,4807
2,7910
1,6091
2,0853
2,5875
0,3355
3,4181
3,8502

Źródło: obliczenia własne.

Oceny trafności przeprowadzonej klasyfikacji dokonaliśmy, obliczając globalny współczynnik klasyfikacji. Podstawą do jego obliczenia była macierz trafności
klasyfikacji. Współczynnik ten wyniósł: wk = 0,71.
Współczynnik wk przyjmuje wartości z przedziału <0; 1> i im jest on bliższy
jedności, tym trafność klasyfikacji jest lepsza. Widać więc, że w prowadzonym
badaniu uzyskaliśmy trafność klasyfikacji równą 71%.
Można w tym miejscu postawić pytanie, czy otrzymany wynik jest zadowalający? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, można posłużyć się współczynnikiem proporcjonalnych szans, który jest liczony według wzoru [Aczel 2000, s. 893]:
C = p 2 + (1 − p) 2 ,
gdzie p jest frakcją obserwacji w jednej z dwóch wyróżnionych grup.
Współczynnik C w prowadzonym badaniu wyniósł: C=0,57142+0,42862=0,51.
Otrzymany globalny współczynnik trafności klasyfikacji wk jest więc zdecydowanie większy niż to, co moglibyśmy uzyskać przez arbitralne przyporządkowanie.
Dla określenia mocy dyskryminacyjnej oszacowanej FD obliczyliśmy również
współczynnik λ-Wilksa, a następnie zweryfikowaliśmy hipotezę o jego istotności.
W naszym przypadku współczynnik λ-Wilksa wyniósł 0,3152. Przyjmuje on wartości z przedziału <0, 1> i im jest bliższy jedności, tym moc dyskryminacyjna
oszacowanej FD jest mniejsza.
Współczynnik ten okazał się statystycznie istotny na poziomie istotności 0,05,
gdyż obliczona wartość sprawdzianu hipotezy zerowej F = 8,38 była większa od
wartości krytycznej Fα = 2,37.
W kontekście powyższych ustaleń wydaje się, iż można przyjąć, że oszacowana funkcja dyskryminacyjna stosunkowo dobrze spełniła zadanie, jakie zostało jej
postawione w opracowaniu. Pozwoliła bowiem na jednoznaczne zaklasyfikowanie
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poszczególnych powiatów do jednej z wyróżnionych dwóch grup według ich
atrakcyjności turystycznej.
Zgodnie z tą klasyfikacją (por. rys. 2) do powiatów o największej atrakcyjności
turystycznej należy zaliczyć miasto Poznań, miasto Leszno i powiat międzychodzki. Natomiast do powiatów o atrakcyjności niskiej należą w pierwszej kolejności
miasto Konin oraz powiaty turecki i grodziski.
Na wysoką ocenę atrakcyjności turystycznej powiatu międzychodzkiego miały
wpływ przede wszystkim walory środowiska przyrodniczego (lasy i jeziora) i niski
stopień jego zanieczyszczenia oraz stosunkowo dobrze rozwinięta infrastruktura
turystyczna.
Główna pozycja Poznania na mapie miejsc o dużej atrakcyjności turystycznej
województwa miała związek głównie z dużą dbałością o ochronę środowiska, zlokalizowaniem w mieście wielu zabytków kultury, do których jest dobra dostępność, a także z dobrze rozwiniętą bazą noclegową i żywieniową. Nie bez znaczenia
dla oceny Poznania jest też fakt, że miasto jest bardzo ważnym centrum biznesowym, przyciągającym turystów na międzynarodowe i krajowe imprezy targowe.
Najniższą pozycją na mapie atrakcyjności charakteryzowały się wymienione
wcześniej powiaty turecki i grodziski. W powiatach tych występują niewielkie obszary o szczególnych walorach przyrodniczych oraz duże zanieczyszczenie środowiska, związane z istnieniem na tych obszarach przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego.

4. Podsumowanie
Otrzymane w wyniku przeprowadzonego badania rezultaty poznawcze wydają się
zachęcające. Wskazują one wyraźnie, że występuje dość znaczna dyspersja powiatów
województwa wielkopolskiego pod względem atrakcyjności turystycznej. Ma ona
swoje źródło głównie w występowaniu na ich obszarze zróżnicowanych walorów turystycznych oraz w stopniu urbanizacji powiatów. Wskazują one również, że liniowa
funkcja dyskryminacyjna może być użytecznym narzędziem oceny atrakcyjności turystycznej różnych jednostek terytorialnych. Daje ona bowiem możliwość:
1) zaklasyfikowania w sposób jednoznaczny poszczególnych obiektów do grupy o niekorzystnym lub korzystnym stanie badanego zjawiska złożonego,
2) uszeregowania obiektów badanych w ramach poszczególnych grup i w ramach całej zbiorowości od najlepszego do najgorszego pod względem, w naszym
przypadku, atrakcyjności turystycznej,
3) prognozowania atrakcyjności turystycznej w przekroju poszczególnych jednostek terytorialnych.
Efektywność tej metody zależy jednak, co wyraźnie chcemy podkreślić, od dostępności odpowiednio sprofilowanych danych empirycznych, które zarówno determinują
wybór zmiennej grupującej, jak i decydują o zestawie zmiennych dyskryminacyjnych.
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THE LEVEL OF TOURISTIC ATTRACTIVENESS IN DISTRICTS
IN WIELKOPOLSKA PROVINCE
Summary
In analysis below, a touristic attractiveness of districts in Wielkopolska province was appraised.
For that, we used three main attributes, which describe that attractiveness: touristic values, transport
availability and infrastructure.
These attributes were represented by seven diagnostical variables and we used the discriminating
function, which had not been used earlier in such a research.
The results showed that the most attractive districts in given period of time were: the city of
Poznań, the city of Leszno and Międzychodzki district. The lowest attractiveness was noted in the
city of Konin and in Turecki and Grodziski district.
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WYKORZYSTANIE METOD WIELOWYMIAROWEJ
ANALIZY DANYCH SPEKTRALNYCH DO IDENTYFIKACJI
I KLASYFIKACJI POLSKICH MIODÓW
1. Wstęp
Wprowadzenie w roku 2006 rozporządzenia Unii Europejskiej [Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006…] w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
dotyczących żywności spowodowało wzrost zainteresowania badaniami autentyczności produktów spożywczych. Do najczęściej fałszowanych produktów należą np.
oleje roślinne, wina, miody [Kelly, Downey, Fouratie 2004], a także sery, herbaty i
inne. Współczesne metody badawcze oparte na analitycznych badaniach spektroskopowych są stosowane coraz częściej [Bertelli, Plessi, Sabatini 2007; Ruoff,
Luginbuhl 2006]. Celem artykułu jest przedstawienie metody klasyfikacji i badania
autentyczności produktu na przykładzie miodu. Dla konsumenta miodu jego autentyczność oznacza oryginalność i zgodność z deklarowanym pochodzeniem zarówno botanicznym, jak i geograficznym.
W etapie pierwszym prezentowanej metody otrzymano dane spektralne absorpcji promieniowania podczerwonego dla szeregu dokładnie określonych pod względem botanicznego i regionalnego pochodzenia próbek miodu. Pomiary takie są
metodą badań bardzo szybką, dokładną i powtarzalną, wymagającą małej ilości
badanej próbki, która w trakcie badań nie ulega zniszczeniu.
W drugim etapie badania przeprowadzono analizę danych spektralnych metodą
głównych składowych i metodą dyskryminacji, w wyniku której otrzymano funkcje
klasyfikacyjne. Funkcje te mogą być wykorzystane do klasyfikacji nowych przypadków.
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2. Materiał badawczy
Badaniom absorpcji promieniowania podczerwonego poddano 50 próbek najczęściej spotykanych na rynku miodów polskich. Miody te wyprodukowano w różnych
dużych pasiekach prywatnych i spółdzielczych zakładach pszczelarskich. Duża część
z nich (23) została wytworzona przez pszczoły z nektaru różnych kwiatów i spadzi
leśnej i została zaklasyfikowana jako miody wielokwiatowe. Pozostałe próbki miodów określono jako miody odmianowe 1 z nazwą rośliny, której udział nektaru był
dominujący, jak np. miody akacjowe, lipowe, rzepakowe, gryczane, wrzosowe, malinowe, a cztery pozostałe próbki to miody spadziowe leśne. Miody te różnią się
kolorem, smakiem, zapachem nie tylko z powodu botanicznego pochodzenia, ale
także w zależności od pory roku zbiorów, regionu kraju, sposobów hodowli pszczół i
pozyskiwania miodu. Ponadto różnią się one pewnymi mierzalnymi fizykochemicznymi własnościami, w tym również kształtem poszczególnych linii spektralnych,
które otrzymujemy w wyniku analizy spektralnej – w naszym wypadku absorpcji
promieniowania podczerwonego związanej ze strukturą molekularną próbek.

3. Badania doświadczalne
Pomiary osłabionego (przez absorpcję) całkowitego, odbitego promieniowania
podczerwonego w zakresie liczb falowych od 4000 do 400 cm-1 zostały przeprowadzone za pomocą spektrometru fourierowskiego Bio-Rad FTS 6000. Spektrometr wyposażony był w przystawkę jednoodbiciową ATR (Attenuated Total Reflection) z kryształem diamentu, co zapewniało dobrej jakości widma dla każdej z
próbek w ilości mniejszej niż jedna kropla. Widma wszystkich próbek miodów, jak
widać na rys. 1, są bardzo do siebie podobne. W praktyce do analiz wielowymiarowych danych została wykorzystana najbardziej charakterystyczna i zróżnicowana
pod względem subtelnych zmian część widma z tzw. obszaru finger print od 1300
do 900 cm-1. Widma były otrzymywane z rozdzielczością 1 cm–1, co zapewniało
bardzo dokładne zarejestrowanie tych małych różnic w kształcie linii widmowych
badanych próbek. Widma próbek miodu przy tej wysokiej klasy aparaturze są powtarzalne, niemniej w celu wygładzenia szumów wywołanych dużym wzmocnieniem sygnału jednoodbiciowego stosowano wielokrotne (32 razy) przemiatanie
widma i uśrednianie (akumulację). W takich przypadkach czas pomiaru był nadal
stosunkowo krótki i wynosił około 1 minuty.
Do zalet tej metody pomiarowej należą: krótki czas pomiaru, duża dokładność i
powtarzalność wyników, mała ilość próbki potrzebnej do badań w sposób nieniszczący
preparatu, choć w praktyce, ze względu na wygodę, za każdym razem w kolejnej serii
pomiarowej badano pojedynczą, świeżą kroplę z większej ilości dostarczonej próbki.
Wadą przedstawionej metody pomiarowej jest wysoka cena wykorzystywanej przez
1

Zbadano 23 próbki miodów odmianowych.
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Rys. 1. Typowe widma absorpcyjne podczerwieni 10 próbek miodów
Źródło: pomiary własne.

nas aparatury, która jest bardzo dokładna i dość wszechstronna, a do takich rutynowych pomiarów można by użyć mniej rozbudowanych spektrometrów podczerwieni.

4. Wielowymiarowa analiza danych
W badaniu każdy z 50 miodów jest opisany przez 118 zmiennych, których wartości są rzędnymi punktów leżącymi na wykresie wybranej części widma danego
miodu (wybrano co dziesiąty punkt). Zmienne te są silnie skorelowane. Analizę
czynnikową wykorzystano w celu redukcji przestrzeni danych i przekształcenia
skorelowanych zmiennych wyjściowych w nieskorelowane zmienne wyjaśniające
przynajmniej w 90% zmienność danych pierwotnych. Do obliczeń wykorzystano
komputerowy pakiet STATISTICA. Na podstawie otrzymanych wyników (zob.
tab. 1 i rys. 2) do dalszej analizy wybrano 5 składowych głównych, które wyjaśniają 92,22% całkowitej zmienności oryginalnych danych.
Tabela 1. Wartości własne dla analizowanych zmiennych
Numer wartości Wartość własna
1
2
3
4
5

357,5519
207,2066
124,1319
81,6048
30,9438

Źródło: obliczenia własne.

% ogółu wariancji
41,14521
23,84426
14,28445
9,39065
3,56085

Skumulowana wartość
Skumulowany %
własna
357,5519
41,1452
564,7585
64,9895
688,8904
79,2739
770,4952
88,6646
801,4390
92,2254
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Rys. 2. Wykres osypiska
Źródło: obliczenia własne.

Klasyfikację miodów przeprowadzono w nowej przestrzeni zdefiniowanej
przez wybrane czynniki, wykorzystując w tym celu analizę dyskryminacyjną. Rozpoczęto ją od zbadania, na ile dobrze wybrane zmienne dyskryminujące (czyli pięć
pierwszych czynników głównych) rozróżnią jedną grupę od drugiej. Jak wiadomo,
standardową statystyką stosowaną do oceny statystycznej istotności mocy dyskryminacyjnej wybranego zbioru zmiennych jest statystyka lambda Wilksa 2 . Jej wartość wynosi w przypadku naszych badań 0,14659, co świadczy o istotności statystycznej mocy dyskryminacyjnej wybranego modelu. Statystyki podsumowujące
ten etap analizy przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Statystyki zmiennych wprowadzonych do modelu
Wyszczególnienie
Czynnik 1
Czynnik 2
Czynnik 3
Czynnik 4
Czynnik 5

Lambda Wilksa Cząstkowy Wilksa F usunięcia Poziom p Tolerancja Tolerancja
0,424264
0,168991
0,256052
0,206957
0,251055

0,345517
0,867445
0,572504
0,708314
0,583898

40,72555
3,28544
16,05430
8,85377
15,32147

0,000000
0,047011
0,000006
0,000602
0,000009

0,640419
0,921853
0,786749
0,822620
0,731409

0,359581
0,078147
0,213251
0,177380
0,268591

Źródło: obliczenia własne.

Analiza wartości cząstkowych statystyk lambda Wilksa pozwala na stwierdzenie, że wszystkie czynniki mają istotny wkład (p < 0,05) do dyskryminacji grup;
największy jest wkład czynnika 1.
2
Im wartość statystyki lambda Wilksa jest bliższa zeru, tym większa jest moc dyskryminacyjna
zmiennych.
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Po wykonaniu analizy kanonicznej otrzymano współczynniki funkcji dyskryminacyjnych przedstawione w tab. 3.
Tabela 3. Współczynniki funkcji dyskryminacyjnej
Wyszczególnienie
Czynnik 1
Czynnik 2
Czynnik 3
Czynnik 4
Czynnik 5
Wart. wł.
Udział

Pierwiastek 1
1,133154
0,339305
–0,687260
0,582241
–0,801559
3,349927
0,854974

Pierwiastek 2
–0,302285
–0,390066
–0,704085
–0,508009
–0,452253
0,568237
1,000000

Źródło: obliczenia własne.

Pierwsza funkcja dyskryminacyjna odpowiada za 85,5% wyjaśnionej wariancji,
natomiast druga wyjaśnia 14,5% całej mocy dyskryminacyjnej. Do zbadania statystycznej istotności obu funkcji wykorzystujemy test χ2 kolejnych pierwiastków 3 .
Wyniki obliczeń związanych z tym testem zawiera tab. 4.
Tabela. 4. Wyniki testu χ2 kolejnych pierwiastków
Wyszczególnienie
0
1

Wartość
własna
3,349927
0,568237

Kanoniczne R
0,877560
0,601948

Lambda
Wilksa
0,146591
0,637659

χ2

df

Poziom p

86,40501
20,24785

10
4

0,000000
0,000446

Źródło: obliczenia własne.

Jak widać, w naszym badaniu obie funkcje dyskryminacyjne są statystycznie istotne.
Po sprawdzeniu istotności funkcji dyskryminacyjnych chcemy poznać naturę
dyskryminacji dla każdej funkcji. W tym celu wyznaczono średnie kanoniczne, a
ich wartości zamieszczono w tab. 5.
Tabela 5. Średnie zmiennych kanonicznych
Rodzaj miodu
Odmianowe
Wielokwiatowe
Spadziowe

Pierwiastek 1
1,64938
–1,92252
1,57052

Pierwiastek 2
–0,406907
–0,009187
2,392541

Źródło: obliczenia własne.

Wartości tych średnich pozwalają na stwierdzenie, że pierwsza funkcja dyskryminacyjna odróżnia głównie miody wielokwiatowe od pozostałych, natomiast
druga wyróżnia miody spadziowe. Wykres rozrzutu wartości kanonicznych przedstawiony na rys. 3 potwierdza otrzymane wyniki.
3
W pierwszym wierszu tabeli zamieszczono wyniki związane z testem istotności dla obu pierwiastków, a w drugim − wartości związane z badaniem istotności tylko drugiego pierwiastka.
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Rys. 3. Wykres rozrzutu wartości kanonicznych
Źródło: obliczenia własne.

Ostatnim etapem analizy dyskryminacyjnej jest wykorzystanie wyników analizy
dyskryminacyjnej do klasyfikacji miodów. W tym celu dla każdej grupy wyznaczono
funkcje klasyfikacyjne, które można również wykorzystać do celów predykcyjnych.
Wiadomo, że dany przypadek (w naszym badaniu wybrany miód) klasyfikujemy do
grupy, dla której wartość funkcji klasyfikacyjnej jest największa. Wartości obliczonych
współczynników funkcji klasyfikujących dla trzech odmian miodów zawiera tab. 6.
Tabela 6. Współczynniki funkcji klasyfikujących
Wyszczególnienie
Czynnik 1
Czynnik 2
Czynnik 3
Czynnik 4
Czynnik 5
Stała

Wielokwiatowe
–2,90104
–0,65498
1,52438
–1,17651
1,69370
–2,62461

Odmianowe
2,65607
0,72528
–0,97251
1,23176
–1,24745
–2,21955

Spadziowe
1,40858
–0,40422
–3,17324
–0,31770
–2,56593
–6,62112

Źródło: obliczenia własne.

Po przeprowadzeniu klasyfikacji badanych 50 miodów otrzymano następujące
wyniki (zob. tab. 7):
Tabela 7. Macierz klasyfikacji miodów
Wyszczególnienie
Odmianowe
Wielokwiatowe
Spadziowe
Razem
Źródło: obliczenia własne.

Procent
100,00
95,65
50,00
94,00

Odmianowe
23
1
2
26

Wielokwiatowe
0
22
0
22

Spadziowe
0
0
2
2
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W pierwszej kolumnie tab. 7 widzimy procent przypadków, które zostały poprawnie zaklasyfikowane w każdej grupie przez aktualne funkcje klasyfikacyjne. Wyniki
klasyfikacji nie są zadowalające tylko dla grupy miodów spadziowych, ale grupa ta
stanowiła zaledwie 8% liczebności badanych miodów. Poza tym należy pamiętać, że
klasyfikacja została przeprowadzona dla miodów, których badanie było podstawą wyznaczenia funkcji dyskryminacyjnych. Wykorzystanie funkcji klasyfikujących do nowych przypadków z pewnością zmniejszy liczbę trafnych klasyfikacji.

5. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza ma charakter badania wstępnego. Przeprowadzono ją
na stosunkowo małej próbie liczącej zaledwie 50 próbek miodów (w analizie składowych głównych jest to zdaniem wielu autorów wymagana minimalna liczebność
próby), jednak wyniki są na tyle obiecujące, że zachęcają do dalszych analiz.
W następnych etapach planuje się przeprowadzić klasyfikację miodów odmianowych i wykorzystać ją do celów predykcyjnych.
Przedstawiona metoda badania autentyczności miodu może być również wykorzystana do badania próbek innych produktów spożywczych pochodzenia biologicznego o dużym stopniu złożoności, takich jak: oleje roślinne, wina, herbaty i sery.
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THE APPLICATION OF MULTIVARIATE ANALYSIS
OF SPECTRA DATA IN THE IDENTIFICATION
AND CLASSIFICATION OF POLISH HONEYS
Summary
Infrared Fourier transform spectroscopy with attenuated total reflection (ATR) sampling and
multivariate analysis were used for the identification and classification of Polish honey. This method
is rapid, non-destructive, with high precision and reliable detection. The 50 honey samples of multifloral and unifloral from different floral sources were precisely measured in mid-infrared region and
analyzed with the use of principal component (PCA) and discriminant analysis.
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ANALIZA TAKSONOMICZNA POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM
ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO
1. Wstęp
Oceniając rozwój danego terytorium, badacz koncentruje się zwykle na dwóch
podstawowych problemach, a mianowicie rozważa rozwój gospodarczy i kształtowanie się zjawisk demograficznych w ujęciu czasowym lub przestrzennym. Nasuwają się pytania: czy zachodzi zgodność między tymi dwoma aspektami rozwoju,
jaka jest dynamika rozwoju demograficznego i gospodarczego.
W artykule podjęto próbę taksonomicznej analizy powiatów województwa śląskiego ze względu na poziom rozwoju demograficznego i gospodarczego. Obiektem
badania jest 36 powiatów województwa śląskiego (17 ziemskich i 19 grodzkich), a
okres badawczy obejmuje lata 2000-2006. W badaniu wykorzystano agregatowy
wskaźnik rozwoju, który pozwolił uporządkować powiaty pod względem analizowanych zjawisk. Różnice agregatowych wskaźników rozwoju pozwoliły ocenić przewagę rozwoju demograficznego nad gospodarczym bądź odwrotnie. W drugiej części artykułu pokazano dynamikę wskaźników rozwoju w latach 2000-2006.

2. Dobór zmiennych diagnostycznych
Rozwój demograficzny
Jako potencjalne zmienne diagnostyczne zaproponowano wszystkie dostępne w
źródłach GUS-u zmienne, które charakteryzują procesy rodności i płodności kobiet, umieralności i migracji ludności oraz strukturę ludności według wieku i płci.
Zbiór przyjętych do badania zmiennych będziemy nazywać zbiorem składowych
rozwoju demograficznego, a ich specyfikacja jest następująca 1 : X1 – współczynnik
urodzeń na 1000 ludności, X2 – współczynnik małżeństw na 1000 ludności, X3 –
urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku rozrodczym, X4 – współczynnik zgonów
1
Taki zestaw zmiennych jest oczywiście jednym z możliwych. O jego składzie decydowały względy
zarówno merytoryczne, jak i techniczne związane z dostępnością odpowiednich danych statystycznych.
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na 1000 ludności, X5 – syntetyczny współczynnik zgonów przedwczesnych (w
wieku 15-64 lata) na 10 tys. ludności, X6 – współczynnik zgonów niemowląt na
1000 urodzeń żywych, X7 – współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności,
X8 – saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności,
X9 – liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku
produkcyjnym, X10 – liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn.
Na podstawie zebranego materiału empirycznego dla 10 cech obliczono podstawowe
parametry strukturalne określające powiaty w świetle przyjętych zmiennych. Powszechnie wiadomo, że współczynnik zmienności jest miarą umożliwiającą wstępną eliminację
tych zmiennych, które charakteryzują się niskim poziomem zmienności. Wytypowane
zmienne odznaczają się dużą rozpiętością współczynnika zmienności od 2,5 do 284,1%.
Wśród przyjętych zmiennych najmniejszą wartością charakteryzuje się zmienna X10,
czyli współczynnik feminizacji. Zmienna ta została wyeliminowana z dalszych badań,
bowiem współczynnik zmienności nie osiągnął założonej wartości progowej2 .
Wyspecyfikowane zmienne charakteryzują się również różnym stopniem nasilenia
wzajemnych powiązań, o czym świadczą wartości współczynników korelacji pomiędzy przyjętymi 9 zmiennymi demograficznymi (por. tab. 1 – tłustym drukiem zaznaczono współczynniki korelacji statystycznie istotne przy poziomie istotności 0,05).
Tabela 1. Współczynniki korelacji liniowej pomiędzy zmiennymi demograficznymi
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

X1
1,0000
0,5549
0,9120
–0,5587
–0,1778
–0,3021
0,7912
0,1575
0,2266

X2
X3
X4
X5
X6
0,5549 0,9120 –0,5587 –0,1778 –0,3021
1,0000 0,4512 –0,5959 –0,2929 –0,5781
0,4512 1,0000 –0,2626 –0,0203 –0,2355
–0,5959 –0,2626 1,0000 0,5211 0,4727
–0,2929 –0,0203 0,5211 1,0000 0,4176
–0,5781 –0,2355 0,4727 0,4176 1,0000
0,6485 0,5391 –0,9492 –0,4515 –0,4618
–0,0989 0,2952 0,2874 –0,1059 –0,2077
–0,2849 0,4627 0,3195 –0,0486 –0,0167

X7
0,7912
0,6485
0,5391
–0,9492
–0,4515
–0,4618
1,0000
–0,1514
–0,1486

X8
0,1575
–0,0989
0,2952
0,2874
–0,1059
–0,2077
–0,1514
1,0000
0,6707

X9
0,2266
–0,2849
0,4627
0,3195
–0,0486
–0,0167
–0,1486
0,6707
1,0000

Źródło: obliczenia własne.

W następnej kolejności, wykorzystując metodę k-średnich (odległość euklidesowa), dokonano – dla każdego roku analizy oraz danych uśrednionych – selekcji
zmiennych diagnostycznych. W wyniku grupowania otrzymano następujące przyporządkowanie zmiennych do czterech grup 3 :
Grupa 1: X3, Grupa 2 : X5, Grupa 3: X1, X2, X4, X6, X7, X8, Grupa 4: X9.
Pozostaje problem redukcji zmiennych, a więc uniknięcia powtarzania informacji.
W zbiorze zmiennych występują pary wysoko skorelowane. W macierzy współczynników skorelowanie o sile rxy > 0,9 występuje w stosunku do par (X1, X3 ), (X4, X7).
2

Wartość progowa współczynnika zmienności najczęściej ustalana jest na poziomie 10%.
Liczbę k określającą liczbę skupień ustalono arbitralnie oraz zadano maksymalną liczbę iteracji
na poziomie 10.
3
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W wyniku postępowania badawczego, tj. z wykorzystaniem analizy skupień,
współczynników korelacji między zmiennymi oraz z uwzględnieniem postulatów
merytorycznych, podjęto decyzję o ustaleniu końcowej listy zmiennych diagnostycznych. Ostatecznie za składowe rozwoju demograficznego przyjęto następujące
zmienne (określono jednocześnie ich charakter): X3 – stymulanta, X5 – destymulanta, X8 – stymulanta, X9 – destymulanta.
Rozwój gospodarczy
Przedstawiona lista zmiennych określających rozwój gospodarczy jest efektem
kompromisu pomiędzy zamierzeniami autora i jego możliwościami w zakresie uzyskania danych statystycznych. Pierwotna lista zmiennych została ograniczona z powodu braku kompletnych danych. Dotyczy to np. produkcji sprzedanej przemysłu na
1 mieszkańca. Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej4 dane
dla powiatów: Jastrzębie Zdrój i Żory nie zostały opublikowane dla lat 2000-2006.
Ponadto ze wstępnej listy wyeliminowano zmienne charakteryzujące się zbyt małym
współczynnikiem zmienności (np. długotrwale bezrobotni w % ogółem bezrobotnych).
Po wstępnej selekcji do dalszych badań przyjęto następujące zmienne opisujące
rozwój gospodarczy powiatów województwa śląskiego: Y1 – dochody budżetów gmin
na 1 mieszkańca, Y2 – nakłady inwestycyjne według lokalizacji na 1 mieszkańca w zł
(ceny bieżące), Y3 – liczba podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. ludności, Y4 –
stopa bezrobocia rejestrowanego w %, Y5 – przeciętna powierzchnia użytkowa
1 mieszkania, Y6 – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej
krajowej (Polska = 100), Y7 – drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km.
W dalszej kolejności obliczono macierze korelacji dla par zmiennych. Ostateczną listę zmiennych ustalono przy zastosowaniu takiej samej procedury badawczej jak w przypadku rozwoju demograficznego. Do zbioru zmiennych charakteryzujących rozwój gospodarczy zakwalifikowano zmienne: Y1, Y3, Y4 5 . Pierwsze
dwie uznano za stymulanty, a trzecią za destymulantę rozwoju gospodarczego.

3. Metoda konstrukcji miary rozwoju
Agregatowe wskaźniki poziomu rozwoju demograficznego czy gospodarczego
obliczano zgodnie z następującymi etapami [Zając 1981, s. 29]:
1) standaryzacja wartości zmiennych diagnostycznych;
2) dodawanie do każdej wartości zmiennej modułu najmniejszej wartości dla
uzyskania liczb nieujemnych. Ponieważ najmniejsza wartość cechy jest po standaryzacji liczbą ujemną, zatem opisywaną operację rachunkową można zapisać wzorem:

xij * = uij − min{uij } ,
i

4

(1)

W rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.
Współczynniki korelacji obliczone na podstawie danych uśrednionych z okresu 2000-2006 wynoszą odpowiednio: r13 = 0,2909; r14 = 0,0381; r34 = –0,3123.
5
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gdzie: i – numer cechy,
j – numer obiektu;
3) ustalenie wzorców demograficznych bądź gospodarczych, które uzyskuje się
poprzez sumowanie największych wartości wziętych z odpowiednich zmiennych;
4) obliczanie agregatowych wskaźników poziomu rozwoju zgodnie ze wzorem:
k

Wj =

∑ x*ij
i =1

k

xij*
∑ max
j

.

(2)

i =1

Im wyższy poziom zjawiska, tym wyższa wartość miary rozwoju. Wartości
miary rozwoju są unormowane w przedziale [0,1], przy czym miara rozwoju obliczona dla wzorca rozwoju równa się jedności. W sytuacji, gdy liczby cech określających poziom rozwoju demograficznego czy gospodarczego nie są takie same,
należy przeprowadzić korektę tego wskaźnika rozwoju, którego średni poziom jest
wyższy. Mamy zatem:
WD j* = WD j ⋅ WG
WD

WD > WG

lub

WD
WG j* = WG j ⋅ WG

WD < WG . (3)

Wyznaczanie różnic wskaźników agregatowych pozwala na ocenę przewagi
rozwoju demograficznego nad gospodarczym bądź odwrotnie. „Łączny” poziom
rozwoju demograficznego i gospodarczego można ocenić za pomocą iloczynu odpowiednich wskaźników WDj oraz WGj.

4. Wyniki badania empirycznego
Uporządkowanie powiatów według wartości wskaźników rozwoju przedstawiono na rys. 1 i 2. Najkorzystniejsza sytuacja demograficzna ma miejsce w południowej części województwa. Są to w kolejności powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński i
miasto Żory (por. rys. 1). W tych powiatach odnotowano relatywnie wysokie współczynniki płodności kobiet, niskie współczynniki umieralności ludności dorosłej, a w
Żorach dodatkowo najniższy współczynnik liczby ludności w wieku produkcyjnym
do liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym 6 . Najniższy poziom rozwoju demograficznego występuje w Chorzowie i Bytomiu – w miastach leżących na obszarze
GOP-u. Chorzów jest najstarszym demograficznie miastem województwa śląskiego
o wysokiej umieralności 7 . Jak pokazują badania, oczekiwana długość życia noworodka jest w Chorzowie krótsza niż w Bielsku-Białej o ok. 2 lata 8 , a miasta te leżą w
6

Żory są jednym z najmłodszych miast w Polsce – prawie połowa mieszkańców Żor nie przekroczyła 30 roku życia.
7
Udział osób w wieku 65+ wynosi 27% (przy regionalnej średniej 19%), a poniżej 15 roku życia jest zaledwie 11% chorzowian. Syntetyczny współczynnik umieralności osób w wieku 15-64 lata
jest najwyższy w porównaniu z pozostałymi powiatami.
8
W Bytomiu parametr e0 jest niższy o ok. 1 rok niż w Bielsku-Białej.
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odległości zaledwie 50 km od siebie [Dziembała, Balcerowicz-Szkutnik, Sojka 2004,
s. 29]. W rozwoju gospodarczym przodują natomiast powiaty grodzkie: Sosnowiec,
Częstochowa, Mysłowice, Rybnik i Katowice (por. rys. 2).
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Rys. 1. Uporządkowanie powiatów według wskaźnika rozwoju demograficznego w latach 2000-2006
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Uporządkowanie powiatów według wskaźnika rozwoju gospodarczego w latach 2000-2006
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 3. Przewaga rozwoju demograficznego
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Łączny rozwój demograficzny
nad gospodarczym w latach 2000-2006
i gospodarczy w latach 2000-2006
Źródło: opracowanie własne.
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Najniższy poziom wskaźnika rozwoju gospodarczego odnotowano w powiatach: rybnickim, gliwickim, raciborskim i żywieckim. We wszystkich powiatach
grodzkich, z wyjątkiem miast: Tychy i Żory, występuje przewaga rozwoju gospodarczego nad demograficznym, przy czym największa w Sosnowcu, Chorzowie i
Bytomiu. Największa przewaga rozwoju demograficznego nad gospodarczym widoczna jest w powiatach bielskim, żywieckim i bieruńsko-lędzińskim (rys. 3). Wysokim „łącznym” rozwojem demograficznym i gospodarczym charakteryzują się
miasta na prawach powiatu, tj.: Żory, Katowice, Bielsko-Biała, Rybnik oraz powiat
cieszyński (rys. 4). Najliczniejszą grupę rozwojową tworzy 19 powiatów o zrównoważonym niskim rozwoju demograficznym i gospodarczym – wskaźniki rozwoju mieszczą się w przedziale [0, 0,5). Uzyskane wyniki pozwalają dać negatywną
odpowiedź na pytanie postawione we wstępie. Nie występuje wyraźna zgodność
pomiędzy rozwojem gospodarczym i demograficznym powiatów. Obliczony
współczynnik korelacji rangowej Spearmana pomiędzy wskaźnikami rozwoju demograficznego i wskaźnikami rozwoju gospodarczego wyniósł –0,1921 i nie był
statystycznie istotny. Wynikać to może m.in. z faktu, że zmiany przebiegu procesów demograficznych są o wiele powolniejsze aniżeli zmiany w rozwoju gospodarczym, które są niewątpliwie łatwiejsze do sterowania. Jednak ujemna wartość
tego współczynnika oznacza, że w powiatach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego rozwój demograficzny kształtuje się na relatywnie niższym poziomie.

5. Dynamika rozwoju demograficznego i gospodarczego
W kolejnym etapie badań obliczono – dla każdego roku okresu 2000-2006 –
wskaźniki poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego powiatów celem przeprowadzenia analizy dynamiki tych wskaźników. Analiza ta ma na celu wskazanie
powiatów, w których poziom wskaźnika rozwoju w okresie 2000-2006, średnio rzecz
biorąc, zwiększył się, obniżył się lub pozostał stały. Wykorzystano w tym celu średni
przyrost absolutny o podstawie łańcuchowej, którego wartości przedstawiono na rys. 5.
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Rys. 5. Średnie przyrosty absolutne wskaźników rozwoju w latach 2000-2006
Źródło: opracowanie własne.
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Analiza wartości wskaźnika dynamiki pozwala na sformułowanie następujących spostrzeżeń:
− średnioroczny przyrost wskaźnika rozwoju gospodarczego wystąpił głównie w
powiatach grodzkich, natomiast spadek w powiatach ziemskich,
− do grupy powiatów o największej dodatniej (wzrostowej) dynamice wskaźnika rozwoju gospodarczego należą w kolejności miasta na prawach powiatu, takie jak: Żory,
Ruda Śląska, Jaworzno, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Tychy i Gliwice. Są to powiaty należące do podregionu centralnego śląskiego i rybnicko-jastrzębskiego,
− do grupy powiatów o największej, ujemnej (spadkowej) dynamice wskaźnika
rozwoju gospodarczego należą: Piekary Śląskie oraz powiaty podregionu częstochowskiego: częstochowski i myszkowski,
− największą wzrostową dynamikę wskaźnika rozwoju demograficznego mają:
powiaty podregionu rybnicko-jastrzębskiego: rybnicki, wodzisławski i Rybnik,
− największą spadkową dynamikę wskaźnika rozwoju demograficznego mają
powiaty: częstochowski i Jastrzębie – Zdrój,
− tylko w Świętochłowicach średnie przyrosty absolutne były bliskie zeru, co
oznacza, że poziom rozwoju zarówno demograficznego, jak i gospodarczego
nie zmienił się w badanym okresie.

6. Podsumowanie
Podsumowując, należy stwierdzić, że przeprowadzone badania wskazują na istnienie
różnic w rozwoju demograficznym i gospodarczym powiatów województwa śląskiego.
Większe zróżnicowanie występuje w przypadku wskaźnika rozwoju gospodarczego niż
demograficznego. Uzyskane wyniki wskazują, że nie występuje wyraźna zgodność pomiędzy rozwojem gospodarczym i demograficznym. Wynikać to może m.in. z faktu, że
zmiany przebiegu procesów demograficznych są o wiele powolniejsze aniżeli zmiany w
rozwoju gospodarczym, które są niewątpliwie łatwiejsze do sterowania.
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TAXONOMIC ANALYSIS OF THE SILESIAN VOIVODSHIP
ADMINISTRATIVE DISTRICTS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC
AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Summary
In the article, the taxonomic analysis of Silesian voivodship districts has been carried out in terms of
level of demographic and economic development using aggregative indicator of development. The dynamics of calculated indicators between 2000 and 2006 has also been examined. The results show that there is
no direct compliance between economic and demographic development of Silesian voivodship districts.
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TRYBU NIESTACJONARNEGO
1. Wstęp
Każdego roku część studentów przerywa studia na różnym etapie ich zaawansowania. Zmniejszająca się liczba studentów na kolejnych semestrach ma niekorzystny wpływ na planowanie i efektywne wykorzystanie kadry i środków technicznych uczelni, a także na możliwość prognozowania strumieni finansowych.
Z tego powodu dla władz uczelni ważne jest rozpoznanie i pomiar czynników ryzyka przerwania studiów przez studenta.
Na przykładzie rozkładu odejść ze studiów studentów z kohorty naboru na rok akademicki 2004/2005 trybu zaocznego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
(UG) podjęta została próba wyodrębnienia czynników wpływających na ryzyko przerwania studiów. Celem tego opracowania jest skonstruowanie modelu, który mógłby
służyć prognozowaniu natężenia i rozkładu odejść w kolejnych kohortach studentów.

2. Dobór zmiennych objaśniających
Skreślenie z listy studentów jest dychotomiczną zmienną objaśnianą (zdarzenie
wystąpiło lub nie wystąpiło) reprezentowaną przez zmienną o rozkładzie zero-jedynkowym. Za potencjalne zmienne objaśniające przyjęto: płeć, wiek, odległość
miejsca zamieszkania od uczelni, kierunek studiów, wcześniejsze studiowanie innego kierunku na UG 1 . Ciągłe zmienne objaśniające zostały poddane próbie kategoryzacji. Analiza wykresów ilorazów szans [Williams i in. 2006] wskazała na istotne
zmiany w przebiegu krzywych ilorazów szans w dwóch przypadkach: dla kobiet
studiujących na semestrze pierwszym odległość została podzielona na cztery kategorie według kwartyli, natomiast zmienna „wiek” dla mężczyzn z semestru pierwszego
1

Liczba lat, które upłynęły od zdania matury, okazała się zmienną niepowiązaną ze zmienną objaśnianą.
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została zdychotomizowana według trzeciego kwartyla 2 . Prawdopodobieństwa testów
niezależności chi-kwadrat dla wybranych w przedstawiony sposób punktów odcięcia
(cutpoint) wykazały najwyższą efektywność tego podziału [Williams i in. 2006].
Następnie za pomocą analizy log-liniowej zbadano wpływ wszystkich skategoryzowanych zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą. Powyższe czynności
zostały przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich semestrów w ocenie modeli
łącznych oraz w rozbiciu na osobne modele dla obu płci. Za kryterium doboru zestawu zmiennych objaśniających przyjęto kryterium informacyjne Akaikego dla
modeli log-liniowych AIC (Akaike information criterion) [Agresti 2002].

3. Modele prawdopodobieństwa zdarzenia
Zmienną objaśnianą jest zmienna dychotomiczna Y o wartościach:

zdarzenie wystąpiło
⎧1
Y =⎨
.
⎩0 zdarzenie nie wystąpiło
Modelowaniu podlega prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia interesującego nas zdarzenia (sukcesu), pod warunkiem że zmienne niezależne przyjęły
wartości x1, x2, …, xn. Przyjmuje się, że prawdopodobieństwo to jest funkcją linion

wej kombinacji wartości zmiennych objaśniających z = b0 + ∑ bi xi :
i =1

(

n

)

p = P (Y = 1| x1 , x2 ,…, xn ) = F ( z ) = F b0 + ∑ bi xi .
i =1

Aby zagwarantować spełnienie warunku 0 ≤ p ≤ 1, za funkcję F można przyjąć
dystrybuantę pewnego rozkładu. Najczęściej stosowane są modele:
z≤0
⎧0 dla
⎪
3
• Liniowy ucięty model prawdopodobieństwa : p = F ( z ) = ⎨ z dla 0 < z < 1 .
⎪1 dla
z ≥1
⎩

2
Optymalnym punktem odcięcia zmiennej „wiek” dla kobiet był dziewięćdziesiąty piąty percentyl,
jednak ostatecznie model logitowy uwzględniający zmienną „wiek” jako zmienną ciągłą okazał się lepszy
według kryterium Akaikego (AIC = 128,845) w porównaniu z modelem ze zmienną dychotomiczną
„wiek” (AIC = 131,912). Analogiczna sytuacja wystąpiła w przypadku modelu probitowego (zob. tab. 1).
3
Parametry modelu interpretuje się tak, jak parametry w liniowym modelu regresji. Jednakże interpretacja ma sens jedynie wówczas, gdy ocena parametru mieści się w przedziale [ −1, 1] . Przy

szacowaniu parametrów modelu, ze względu na heteroskedastyczność składnika losowego, stosuje się
ważoną metodę najmniejszych kwadratów. Wraz z rozwojem technik obliczeniowych model liniowy
stracił swoje znaczenie i obecnie w literaturze traktowany jest jako punkt wyjścia do opisu modeli
bardziej użytecznych w praktyce [Agresti 2002; Gruszczyński 2001; Harrell 2001].
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1
ez
=
.
1 + e− z 1 + e z
z
⎛ t2 ⎞
1
5
exp ⎜ − ⎟ dt .
Model probitowy : p = F ( z ) = ∫
2π
⎝ 2⎠
−∞

Model logitowy 4 : p = F ( z ) =

p

p

b1 > 0

1

b1 < 0

1

x

x
f. liniowa

probit

logit

f. liniowa

probit

logit

Rys. 1. Porównanie modeli prawdopodobieństwa p = F (b0 + b1 x )
w przypadku jednej zmiennej objaśniającej
Źródło: opracowanie własne.

Przebieg powyższych funkcji dla jednej zmiennej objaśniającej przedstawia
wykres na rys. 1.

4. Miary dopasowania modelu prawdopodobieństwa
Przedstawione modele mogą służyć dwóm celom:
oszacowaniu prawdopodobieństwa p̂ pewnego zdarzenia,
• oszacowaniu objaśnianej zmiennej zero-jedynkowej Yˆ .
W pierwszym przypadku do oceny modelu wykorzystuje się miary dopasowania
typu R2 (tzw. pseudo-R2), m.in.: kwadrat współczynnika korelacji między wartościami obserwowanymi yi a oszacowanymi wartościami prawdopodobieństwa pˆ i , R2
•

4
Do interpretacji parametrów logistycznej funkcji regresji wykorzystuje się pojęcie ilorazu szans
(szansę określa się jako stosunek prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia do prawdopodobieństwa niewystąpienia zdarzenia). Jeżeli wartość zmiennej objaśniającej xi wzrośnie o jednostkę (przy
stałych wartościach pozostałych zmiennych), to iloraz szans zmieni się exp(bi ) -krotnie (wzrośnie,

gdy exp(bi ) > 1; zmaleje, gdy exp(bi ) < 1). Estymatory bi parametrów funkcji regresji wyznacza się
metodą największej wiarygodności.
5
Interpretacja parametrów modelu probitowego sprowadza się jedynie do stwierdzenia, czy dana
zmienna jest stymulantą (gdy bi > 0), czy destymulantą modelu (gdy bi < 0). Oszacowanie parametrów bi otrzymuje się metodą największej wiarygodności.
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N
2
( yi − pˆ i ) , gdzie N jest liczbą obserwacji, wśród których zano∑
n0 ⋅ n1
towano n0 zer i n1 jedynek. Dla modeli logitowych i probitowych szczególne znaczenie mają miary pseudo-R2 oparte na wartościach funkcji wiarygodności:

Efrona = 1 −

R 2 McFaddena=1 − ln Ln ln L0 ,

(

R2 Cragga-Uhlera = 1 − ( L0 Ln )
R2 Vealla-Zimmermanna 6 =

2n

) (1 − ( L ) ) ,
2n

0

2 ( ln L n − ln L0 )

N − 2ln L0
,
2 ( ln L n − ln L0 ) + N −2ln L0

R 2 Estrelli=1 − ( ln Ln ln L0 )

−2ln L0 N

⋅

,

gdzie: Ln – maksymalna wiarygodność modelu zawierającego n zmiennych, L0 –
maksymalna wiarygodność modelu zawierającego jedynie wyraz wolny. Wszystkie
wymienione miary przyjmują wartości z przedziału [ 0,1] 7 .
Ocenę trafności prognoz można oprzeć na tzw. tablicy trafności, w której
⎧1 dla pˆ > p *
przewidywane Yˆ szacuje się następująco: Yˆ = ⎨
, gdzie p* jest tzw.
⎩0 dla pˆ ≤ p *
wartością odcinającą.
Zaobserwowane Y
1
0
Razem

Przewidywane
1
n11
n01
n•1

Yˆ
0
n10
n00
n•0

Razem
n1•
n0•
N

Podstawowe miary zdolności predykcyjnej modelu to: zliczeniowy R2 (accurancy)
Rz2 = (n00 + n11 ) / N , czułość (sensitivity) SENS = n11 / n1• , swoistość (specifity) SPEC
= n00 / n0• , dodatnia zdolność predykcyjna (positive predictive value) PPV = n11 / n•1 ,
ujemna zdolność predykcyjna8 (negative predictive value) NPV = n00 / n•0 , wskaźnik
dokładności dla krzywej koncentracji ROC (receiver operating characteristic)
pole A
WD =
, gdzie A i B to figury zaznaczone na wykresie na rys. 2.
pole A + pole B
6

Jest to unormowana miara Aldricha-Nelsona.
Należy zwrócić uwagę, iż w modelach dychotomicznych niska wartość miary dopasowania, zwłaszcza przy dużych zbiorach danych, nie świadczy o złym dopasowaniu modelu [Gruszczyński 2001].
8
Przy interpretacji dodatniej i ujemnej zdolności predykcyjnej należy pamiętać, że wartość tych
miar zależy od proporcji jedynek w populacji.
7
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p4 ∗ = 0
B

S
E
N
S

p3 ∗
p2 ∗
A

p1 ∗

p0 ∗ = 1
1-SPEC

1

Rys. 2. Estymacja krzywej koncentracji ROC
Źródło: opracowanie własne.
Tabela 1. Wyniki estymacji modelu dla semestru 1 dla kobiet
Model logitowy
ocena
błąd
iloraz szans 95% przedział
statystyka t
p-value
eb
dla ilorazu szans
Stała parametru bi standardowy
–7,5161
1,4871
–5,0543
0,0000
0,0005
0,0000-0,0103
X1
0,1314
0,0373
3,5233
0,0005
1,1404
1,0595-1,2275
X2
0,7847
0,2499
3,1400
0,0020
2,1918
1,3383-3,5898
X3
1,1904
0,3956
3,0091
0,0030
3,2885
1,5060-7,1808
X4
3,0491
0,6863
4,4426
0,0000
21,0973
5,4429-81,7729
dla modelu: χ2 = 37,585; p-value = 0,0000001
zliczeniowy R2 = 75,1%
kryterium informacyjne Akaikego AIC = 128,845 czułość modelu = 65,5%
pseudo-R2 Cragga-Uhlera = 32,8%
swoistość modelu = 77,1%
wskaźnik dokładności = 0,670
pseudo-R2 Vealla-Zimmermanna = 37,6%
Model probitowy
ocena parametru bi błąd standardowy
statystyka t
p-value
Stała
– 4,2663
0,8002
– 5,3319
0,0000
X1
0,0737
0,0208
3,5474
0,0005
X2
0,4387
0,1359
3,2272
0,0015
X3
0,7013
0,2260
3,1027
0,0023
X4
1,7373
0,3882
4,4747
0,0000
dla modelu: χ2 = 38,118; p-value = 0,0000001
zliczeniowy R2 = 73,4%
kryterium informacyjne Akaikego AIC = 128,312 czułość modelu = 65,5%
pseudo-R2 Cragga-Uhlera = 33,2%
swoistość modelu = 75,0%
wskaźnik dokładności = 0,657
pseudo-R2 Vealla-Zimmermanna = 38,0%
X1 – wiek; X2 – odległość miejsca zamieszkania podzielona według kwartyli na 4 kategorie (od 0 –
najmniejsza do 3 − największa); X3 – kierunek studiów: 0 finanse i rachunkowość, 1 zarządzanie,
2 informatyka i ekonometria (porządek według narastania ryzyka skreślenia); 9 X4 – kontynuacja
kierunku immatrykulacji: 0 − tak, 1 − nie.

Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu STATISTICA 8.0.
9

Nie poprawiła modelu zamiana zmiennej wielopoziomowej (odległość miejsca zamieszkania
podzielona według kwartyli oraz kierunek studiów) na zmienne zero-jedynkowe odpowiadające
poszczególnym klasom wartości przy ustaleniu jednej klasy jako poziomu odniesienia. Oznacza to, że
iloraz szans jest taki sam dla sąsiadujących klas uporządkowanych według ryzyka.
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Powyższe miary przyjmują wartości z przedziału [ 0,1] . Wartość miar zbudowanych na podstawie tablicy trafności zależy od przyjęcia punktu odcięcia p*. Wybór
p* nie jest oczywisty, gdyż w miarę wzrostu wartości odcinającej p* rośnie swoistość i jednocześnie maleje czułość modelu (wykres na rys. 2). W praktyce można
zaproponować jedno z dwóch prostych kryteriów doboru p*: przyjęcie za p* proporcji jedynek w próbie lub wartości p* dla punktu z wykresu ROC leżącego najbliżej
punktu o współrzędnych (0,1). W badaniu za punkt odcięcia przyjęto proporcję jedynek 10 . Krzywa ROC zawiera więcej informacji niż tablica trafności, gdyż przedstawia siłę predykcji dla wszystkich możliwych punktów odcięcia p* [Agresti 2002].

5. Porównanie modeli wynikowych: logitowego i probitowego
Dla kolejnych semestrów oszacowano prawdopodobieństwa skreślenia z listy studentów, pod warunkiem że student dotrwał do danego semestru (wyniki w tab. 1-4)11 .
Tabela 2. Wyniki estymacji modelu dla semestru 1 dla mężczyzn
Model logitowy
ocena
błąd
statystyka t
p-value
iloraz szans eb
parametru bi standardowy
Stała
– 2,4716
0,6430
– 3,8440
0,0002
0,0844
X1
1,2881
0,5900
2,1832
0,0310
3,6258
X2
0,4824
0,2330
2,0701
0,0406
1,6200
dla modelu: χ2 = 9,694; p-value = 0,00786
zliczeniowy R2 = 60,5%
kryterium informacyjne Akaikego AIC = 147,4604
czułość modelu = 64,9%
pseudo-R2 Cragga-Uhlera = 10,7%
swoistość modelu = 58,6%
wskaźnik dokładności = 0,258
pseudo-R2 Vealla-Zimmermanna = 13,2%
Model probitowy
ocena parametru bi błąd standardowy
statystyka t
Stała
– 1,5071
0,3654
– 4,1244
X1
0,7777
0,3329
2,3359
X2
0,2989
0,1385
2,1581
dla modelu: χ2 = 9,982; p-value = 0,0068
zliczeniowy R2 = 60,5%
kryterium informacyjne Akaikego AIC = 147,1716
czułość modelu = 64,9%
pseudo-R2 Cragga-Uhlera = 11,0%
swoistość modelu = 58,6%
wskaźnik dokładności = 0,258
pseudo-R2 Vealla-Zimmermanna = 13,6%

95% przedział dla
ilorazu szans
0,0236-0,3016
1,1275-11,6601
1,0213-2,5697

p-value
0,0001
0,0211
0,0329

X1 – wiek dwie grupy: 0 dla osób mających ponad 26 lat, 1 dla osób mających do 26 lat (włącznie);
X2 – kierunek studiów: 0 informatyka i ekonometria, 1 finanse i rachunkowość, 2 zarządzanie (porządek według narastania ryzyka skreślenia).

Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu STATISTICA 8.0.

10

Drugie kryterium w tym przypadku dało zbliżony wynik.
Ponieważ przetrwanie kobiet na pierwszym semestrze zależy od większej liczby czynników
niż w przypadku mężczyzn, dla pierwszego semestru zostały oszacowane odrębne dla płci modele:
logitowy oraz probitowy.
11
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Tabela 3. Wyniki estymacji modelu dla semestru 2
Model logitowy
ocena
błąd
iloraz szans 95% przedział dla
statystyka t
p-value
ilorazu szans
eb
Stała parametru bi standardowy
– 3,5581
0,5535
– 6,4285
0,0000
0,0285
0,0096-0,0848
X1
1,2785
0,4585
2,7883
0,0057
3,5912
1,4550-8,8636
X2
0,6311
0,2966
2,1276
0,0344
1,8796
1,0477-3,3721
dla modelu: χ2 = 15,630; p-value = 0,0004
zliczeniowy R2 = 70,1%
kryterium informacyjne Akaikego AIC = 148,738 czułość modelu = 60,0%
pseudo-R2 Cragga-Uhlera = 13,2%
swoistość modelu = 71,4%
wskaźnik dokładności = 0,453
pseudo-R2 Vealla-Zimmermanna = 15,6%
Model probitowy
ocena parametru
błąd
statystyka t
p-value
bi
standardowy
Stała
– 1,9945
0,2684
– 7,4305
0,0000
X1
0,6869
0,2361
2,9097
0,0040
X2
0,3391
0,1486
2,2817
0,0234
dla modelu: χ2 = 16,235; p-value = 0,0003
2
zliczeniowy R = 70,1%
kryterium informacyjne Akaikego AIC =
czułość modelu = 60,0%
148,133
swoistość modelu = 71,4%
pseudo-R2 Cragga-Uhlera = 13,7%
wskaźnik dokładności = 0,383
pseudo-R2 Vealla-Zimmermanna = 16,1%
X1 – płeć: 0 dla kobiet, 1 dla mężczyzn; X2 – kierunek studiów: 0 finanse i rachunkowość, 1 informatyka i ekonometria, 2 zarządzanie (porządek według narastania ryzyka skreślenia).

Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu STATISTICA 8.0.
Tabela 4. Wyniki estymacji modelu dla semestru 3
Model logitowy
ocena
błąd
95% przedział dla
p-value
iloraz szans eb
statystyka t
parametru bi standardowy
ilorazu szans
Stała
– 2,9220
0,4451
– 6,5642
0,0000
0,0538
0,0224-0,1295
X1
0,8406
0,2688
3,1270
0,0020
2,3178
1,3642-3,9379
dla modelu: 11,561; p-value = 0,00067
zliczeniowy R2 = 64,6%
kryterium informacyjne Akaikego AIC = 152,465
czułość modelu = 66,7%
pseudo-R2 Cragga-Uhlera = 10,1%
swoistość modelu = 64,2%
wskaźnik dokładności = 0,367
pseudo-R2 Vealla-Zimmermanna = 12,2%
Model probitowy
ocena parametru bi
błąd standardowy
statystyka t
p-value
Stała
– 1,6466
0,2116
– 7,7808
0,0000
X1
0,4437
0,1360
3,2627
0,0013
dla modelu: 11,632; p-value = 0,0006
zliczeniowy R2 = 64,6%
kryterium informacyjne Akaika AIC = 152,394
czułość modelu = 66,7%
pseudo-R2 Cragga-Uhlera = 10,2%
swoistość modelu = 64,2%
wskaźnik dokładności = 0,367
pseudo-R2 Vealla-Zimmermanna = 12,2%
X1 – kierunek studiów: 0 finanse i rachunkowość, 1 informatyka i ekonometria, 2 zarządzanie (porządek według narastania ryzyka skreślenia).

Źródło: obliczenia własne przy pomocy programu STATISTICA 8.0.
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Tabela 5. Tablica odejść studentów ze studiów (studia niestacjonarne 3,5-letnie)
Semestr
1
2
3
4
5
6
7

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
rozpoczynających cenzurowanych zagrożonych skreśleń
297
0
297
66
231
0
231
25
206
4
204
27
175
4
173
7
164
1
164
4
159
12
153
1
146
146
73
0

Estymator
aktuarialny
0,222222
0,108225
0,132353
0,040462
0,024465
0,006536
0

Estymator
proporcji 12
0,222222
0,108225
0,131068
0,040000
0,024390
0,006289
0

Źródło: opracowanie własne.

W odniesieniu do następnych semestrów nie udało się wyodrębnić w modelu
statystycznie istotnych czynników objaśniających, więc za estymator prawdopodobieństwa zdarzenia przyjęto proporcję z próby (tab. 5). Ze względu na występowanie danych cenzurowanych prawdopodobieństwo zdarzenia może być oszacowane
za pomocą estymatora aktuarialnego, który ma postać: pˆ k = d k / (lk − 0,5ck ) ,
gdzie lk – liczba osób rozpoczynających k-ty semestr, d k – liczba studentów skreślonych z listy w czasie semestru, ck – liczba studentów, którzy nie ukończyli
semestru, ale ciągle studiują 13 .

6. Podsumowanie
Dystrybuanty rozkładu logistycznego i normalnego są zbliżone, więc modele
logitowy i probitowy dają podobne wyniki. Ocena parametru bi modelu logitowego
jest porównywalna z oceną parametru bi modelu probitowego przemnożonego
przez π 3 (odchylenie standardowe rozkładu logistycznego). Zaletą modelu
logitowego jest interpretacja parametrów przy wykorzystaniu ilorazu szans. Porównania modeli można dokonać na dwa sposoby: za pomocą miar dopasowania
typu R2 lub za pomocą miar trafności prognoz. Przy wyborze zmiennych do modelu można korzystać z kryteriów opartych na wartości funkcji wiarygodności: testu
chi-kwadrat do oceny dopasowania modelu, jak też kryterium informacyjnego
Akaikego − AIC [Agresti 2002; Harrell 2006].

12
W modelu logitowym średnie prawdopodobieństwo oszacowane na podstawie próby jest równe proporcji wystąpienia zdarzenia w próbie [Gruszczyński 2001, s. 63].
13
W analizie przeżycia, oprócz estymatora aktuarialnego, często stosuje się estymator Kaplana-Meiera. Estymator ten w przypadku skończonej liczby momentów, w których może dojść do zdarzenia,
oraz dużej liczby narażonych jednostek (w każdym momencie dochodzi co najmniej do jednego zdarzenia)

jest równoważny estymatorowi proporcji pˆ k = d k / lk o rozkładzie B ( p,

p (1 − p ) / N ) .
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Narzędzia regresji zarówno logistycznej, jak i probitowej pozwoliły na wykrycie prawidłowości w procesie odejść ze studiów w badanej kohorcie. Na semestrze
pierwszym ryzyko jest wyższe dla mężczyzn niż dla kobiet. Najbardziej zagrożeni
są młodzi mężczyźni studiujący na kierunku zarządzanie. Natomiast wśród kobiet
ryzyko rośnie wraz z wiekiem oraz z odległością miejsca zamieszkania od uczelni.
Największe ryzyko dla kobiet występuje na kierunku informatyka i ekonometria.
Dla kobiet, które rozpoczęły wcześniej studia na innym kierunku, ryzyko jest
większe ponad 21-krotnie. Na semestrze drugim istotnymi predyktorami przerwania studiów są płeć i kierunek studiów, z tym że największe ryzyko dotyczy kierunku zarządzanie. Na semestrze trzecim istotnym czynnikiem jest już tylko kierunek studiów. Studenci kierunku Zarządzanie są przeszło dwukrotnie bardziej narażeni niż studenci informatyki i ekonometrii i przeszło pięciokrotnie bardziej niż
studenci kierunku finanse i rachunkowość. Dla semestrów 4-7 nie zidentyfikowano
istotnych zmiennych objaśniających. W celu prospektywnej weryfikacji modelu
badaniem należałoby objąć następne kohorty studentów.
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MODELS OF RISK RELEGATION BASED ON THE EXAMPLE
OF EXTRAMURAL STUDENTS
Summary
On the basis of observations made on the 2004/2005 cohort of extramural students of the Faculty
of Management, University of Gdansk, there was made an attempt to identify risk factors of relegation. In order to estimate probabilities of relegation during semesters, we used logit and probit models. The significance levels were examined with the use of chi-square test and Akaike information
criterion. As a goodness of fit criteria were used pseudo-R2 measures and accuracy coefficients (based
on ROC curve). The probabilities of rejection for these semesters were also estimated with the use of
actuarial estimator of proportion due to presence of censored data.
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