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Analiza klasyfikacyjna

• Stosowanie analizy skupień ma na celu określenie czy wartości 
zmiennych tworzą jakąkolwiek strukturę w zbiorze danych, oraz 
czy grupy obserwacji są blisko siebie. 

• głównym zadaniem klastrowania jest wyznaczenie naturalnego 
podziału, a następnie sprawdzenie, czy odpowiada ono 
narzuconym kryteriom. 

• Najważniejszym celem analizy skupień jest możliwość 
przewidywania na podstawie stworzonego podziału



GRUPOWANIE Hierarchiczne

• Hierarchiczne

– Aglomeracyjne –
wstępujące/łączące

– Deglomeracyjne –
zstępujące/dzielące

Wynik graficzny : dendrogram



GRUPOWANIE hierarchiczne

• Definicje:

– Centroid (klastroid) : środek grupy

– Metryki pomiaru odległości : miary odległości wykorzystywane przez 
algorytm do obliczenia odległości między centroidami albo obserwacjami

– Metody łączenia grup :

• Pojedyńczego połączenia / najbliższego sąsiada

• Maksymalnego połączenia / najdalszego sąsiada

• Centroidalnego poączenia

• Średniego połączenia / przeciętnego sąsiada

• Kryterium Warda



GRUPOWANIE Hierarchiczne

• Model :
– Wybór podejścia: aglomeracyjne / deglomeracyjne
– Decyzja dotycząca miary odległości
– Decyzja dotycząca metody łączenia obserwacji

• Wady modelu
– Metoda jest wrażliwa na obserwacje odstające
– Jest skuteczna na nie dużych zbiorach

• Zalety modelu
– Intuicyjność oraz łatwość interpretacji
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GRUPOWANIE Niehierarchiczne

• Algorytm k – średnich
Schemat działania :
• Losowanie k pierwszych centroidów
• Przypisanie wszystkich obserwacji do centroidów (miara 

euklidesowa)
• Dla każdej grupy wyznaczony jest nowy centroid
• Iteracja aż do : 

– Sytuacji w której przydział do grup się nie zmienia
– Wykonanie określonej ilości iteracji
– Osiągnięcie zbieżności 



GRUPOWANIE Niehierarchiczne

Wady :
• Należy z góry zadać liczbę klastrów
• Wpływ losowości doboru punktów startowych
• Wrażliwość na obserwacje odstające
• Równoliczność klastrów
Zalety :
• Można go stosować na dużych zbiorach
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Dwustopniowa analiza skupień

Narzędzie eksploracyjne służące do zdefiniowania występujących 
w zbiorze danych naturalnych zgrupowań (klastrów) 

Jest to miara odległości oparta na wiarygodności zakładająca, że 
zmienne w modelu skupień są niezależne (testowanie: korelacje 
parami dla zmiennych ilościowych, tabele krzyżowe dla 
zmiennych jakościowych). 
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Dwustopniowa analiza skupień 

Wyznaczanie liczby klastrów:

• niskie BIC 

• wysoki Iloraz zmiany BIC

• wysoki Iloraz zmiany 
odległości


