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Wstęp 

Prezentowana książka stanowi podsumowanie rozważań autora zawartych w 
wielu opracowaniach dotyczących miary odległości, która została w pier
wotnej wersji zaproponowana dla zmiennych porządkowych (zob. Walesiak 
[1993aJ, s. 44-45). Podstawowe części książki zostały opublikowane m.in. 
w "Argumenta Oeconomica", ,,Przeglądzie Statystycznym", ,,Badaniach 
Operacyjnych i Decyzjach", Pracach i Zeszytach Naukowych Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu oraz były referowane 
na konferencjach naukowych, w tym na konferencji Sekcji Klasyfikacji i 
Analizy Danych (zob. Walesiak, Bąk i Jajuga [2002]; Walesiak [2003b]; 
[2004b]), konferencji IFCS w Rzymie (zob. Walesiak, Dziechciarz i Bąk 
[ 1998]) oraz Niemieckiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego w Monachium 
(zob. Jajuga, Walesiak i Bąk [2003]). 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. 
W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia staty

stycznej analizy wielowymiarowej. Wyjaśniono w nim takie podstawowe 
pojęcia, jak obiekt, zmienna, macierz i kostka danych. Scharakteryzowano 
typy skal pomiarowych oraz zagadnienie transfonnacji normalizacyjnej i 
ujednolicania zmiennych z punktu widzenia skał pomiarowych. W nowym 
wydaniu wprowadzono dodatkowe formuły normalizacyjne. Oprogramowa
nie komputerowe wszystkich formuł normalizacyjnych dostępne jest w pro
gramie elusterSim działającym w środowisku R (zob. Walesiak i Dudek 
[2006a; 2006b]). Ponadto zaprezentowano szeroką klasyfikację miar podo
bieństwa obiektów z uwzględnieniem problematyki ważenia zmiennych 
oraz skal ich pomiaru. 

W rozdziale drugim przedstawiono szczegółową charakterystykę uogól
nionej miary odległości GDM (The Generalised Distance Measure). W kon
strukcji miary odległości GDM wykorzystano ideę uogólnionego współ
czynnika korelacji, który obejmuje współczynnik korelacji liniowej Pearso
na i współczynnik korelacji zmiennych porządkowych tau Kendalla. W 
związku z tym w części pierwszej tego rozdziału zaprezentowano uogólnio
ny współczynnik korelacj i. W dalszej części scharakteryzowano uogólnioną 
miarę odległości GDM dla jednakowych i zróżnicowanych wag zmiennych. 
Następnie wskazano silne i słabe strony uogólnionej miary odległości. 
Rozważania teoretyczne zilustrowano licznymi przykładami poglądowymi. 
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Nowe wydanie książki uzupełniono w rozdziale drugim o prezentację posta
ci uogólnionej miary odległości GDM uwzględniającej zmienne mierzone 
na skali nominalnej oraz zmienne z różnych skal pomiaru. Ponadto przed
stawiono analizę związków między kwadratem odległości euklidesowej a 
współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona i cosinusem kąta między wek
torami oraz między uogólnioną miarą odległości GDM a współczynnikiem 
korelacji liniowej Pearsona i cosinusem kąta między wektorami. 

W rozdziale trzecim zaprezentowano obszary zastosowań uogólnionej 
miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Podstawowymi 
obszarami zastosowań tej miary są wyznaczanie macierzy odległości w pro
cesie klasyfikacji obiektów oraz zastosowanie miary GDM jako syntetycz
nego miernika rozwoju w metodach porządkowania liniowego. Ponadto w 
rozdziale tym zaprezentowano metody oceny podobieństwa wyników klasy
fikacji zbioru obiektów (w nowym wydaniu wprowadzono dodatkowo sko
rygowany indeks Randa) oraz oceny podobieństwa wyników porządkowa
nia liniowego zbioru obiektów w czasie. W zakończeniu rozdziału zapre
zentowano wyniki badania empirycznego ilustrującego praktyczną użytecz
ność miary GDM. 

Rozdział czwarty zawiera rezultaty eksperymentów symulacyjnych po
zwalających ocenić zachowanie się uogólnionej miary odległości GDM 
przy różnych strukturach danych. Dla oceny uogólnionej miary odległości 
przeprowadzono cztery typy eksperymentów. Zbiory danych zostały wyge
nerowane za pomocą procedur RNMNGN, RNMNPR i RNECUY zawartych na 
płycie CD dołączonej do książki Brandta [ 1998]. 

Dla wygenerowanych struktur danych obliczono macierze odległości za 
pomocą miar GDMl (dla zmiennych mierzonych na skali ilorazowej i/lub 
przedziałowej), GDM2 (dla zmiennych porządkowych), Ll (odległość miej
ska), L2 (odległość euklidesowa) i LN (odległość Czebyszewa). Dla struktur 
danych z pierwszych trzech typów eksperymentów obliczono wartości 

współczynników korelacji Pearsona, Kendalla i Spearmana między tak wy
znaczonymi macierzami odległości. Na tej podstawie określono podobień
stwo miar GDM l i GDM2 do porównywanych rńiar odległości. Dla czwar
tej struktury danych przeprowadzono klasyfikację 50 obiektów dla każdej 
tak wyznaczonej macierzy odległości za pomocą czterech metod klasyfika
cji: średniej międzyklasowej (BGL), średniej wewnątrzklasowej (WGL), 
najbliższego sąsiada (NN), najdalszego sąsiada (FN). W dalszej fazie zba
dano, które miary odległości w połączeniu z metodą klasyfikacji pozwalają 
zidentyfikować cztery separowalne skupienia. 
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W rozdziale piątym zamieszczono charakterystykę nowej wersji programu 
komputerowego dla uogólnionej miary odległości GDM napisanego w języku 
C++, pracującego w systemie operacyjnym Windows. W wersji 2.01 program 
GDM umożliwia realizację następujących zadań obliczeniowych: 

- obliczenie macierzy odległości między obiektami opisanymi zmien
nymi tylko z jednej skali pomiaru łub z różnych skal pomiaru (rezultatem 
jest symetryczna macierz odległości), 

- obliczenie macierzy odległości między obiektami ze specjalnymi polami 
wymaganymi w programie SPSS oraz obliczenie macierzy odległości między 
obiektami w formacie programu S-PLUS (program GDM umożliwia więc 
współpracę, w trybie off-Line, z pakietem statystycznym SPSS i S-PLUS), 

- liniowe uporządkowanie obiektów (rezultatem jest wektor odległości 
obiektów od wzorca), 

- uwzględnienie skal pomiaru zmiennych, 
- normalizację zmiennych dla skali przedziałowej oraz ilorazowej, 
- definiowanie wag zmiennych (jednakowych i zróżnicowanych), 
- definiowanie współrzędnych wzorca w przypadku liniowego porząd-

kowania obiektów. 
W nowym wydaniu uzupełniono rozdział piąty o charakterystykę uogól

nionej miary odległości GDM w programie komputerowym elusterSim dla 
środowiska R. 

Pracę zamyka zestawienie wykorzystywanej literatury, spis rysunków i 
tabel oraz skorowidz rzeczowy. 

Na stronie www.ae.jgora.pUkeii/pliki/gdm.html znajduje s ię do pobrania 
program komputerowy GDM dla uogólnionej miary odległości w wersj i 2.01 
dla Windows 95/98/ME/2000/XP. Dostępna jest polska oraz angielska wer
sja językowa programu GDM. Koncepcja programu GDM została opracowana 
przez Marka Walesiaka i Andrzeja Bąka. Autorem podstawowego kodu 
programu w języku C++ jest Andrzej Bąk. 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmuj ących się 

zastosowaniem metod statystycznej analizy wielowymiarowej w każdej 
dziedzinie wiedzy, w tym w badaniach ekonomicznych. Ponadto odbiorca
mi książki mogą być słuchacze starszych Jat wyższych uczelni studiujący 
zagadnienia statystycznej analizy wielowymiarowej i jej zastosowań. 





l PODSTA WOWE ZAGADNIENIA 
STATYSTYCZNEJ ANALIZY 
WIELOWYMIAROWEJ 

1.1. Zagadnienia wstępn, 

Termin "statystyczna analiza wielowymiarowa" odnosi się do grupy metod 
statystycznych, za pomocą których jednoczesnej analizie poddane są pomia
ry na przynajmniej dwóch zmiennych opisujących każdy obiekt badania. Do 
podstawowych pojęć statystycznej analizy wielowymiarowej zalicza się po
jęcie obiektu i zmiennej. Głównym zagadnieniem jest określenie elementar
nej jednostki badawczej , czyli obiektu badania. 

Obiekty są rozumiane w sensie zarówno dosłownym, jak i przenośnym. 
Obiektem jest więc w badaniach określona rzecz, osoba, kategoria abstrak
cyjna lub zdarzenie. Konkretnymi przykładami obiektów są: konsument X, 
produkt Y, marka samochodu S, pacjent P, gmina G, przedsiębiorstwo F, 
rzeka R, rynek testowy T, hipermarket H, rynek zbytu Z, gospodarstwo do
mowe D, idea filozoficzna I. Zbiór obiektów badania będzie oznaczany 

przez A={Ą};' ={Ą, ... ,Ą,}. 
Zmienna w statystycznej analizie wielowymiarowej jest charakterystyką 

opisującą zbiorowość obiektów. W ujęciu formalnym zmienna M i to od-

wzorowanie (por. Borys [1984], s. 87): 

M1 : A -7 Q (j = l, . .. ,m), 

gdzie: Q- zbiór obrazów (liczb rzeczywistych, kategorii), 
m - liczba zmiennych. 

(1.1) 

Znajomość w analizie statystycznej zbioru obiektów i zmiennych po
zwala zapisać macierz danych, w której dowolny element oznacza się przez 
xij (i=l, ... ,n; j = l , ... ,m). Jest to obserwacja }-tej zmiennej w i-tym 

obiekcie. Wielowymiarowa obserwacja (m-wymiarowa) będzie zapisywana 
w formie wektora (por. Jaj uga [1993], s. 21): 

X;= [xii,Xi2•· ··•X;m]T. (1.2) 



12 l. Podstnwowe zagadnienia statystycznej analizy wielowymiarowej 

Jeśli do dwóch "wymiarów" (obiekty, zmienne) wprowadzi się "wy
miar" czasu, to otrzymuje się tzw. kostkę danych. Pojęcia tego używają w 
swoich pracach m.in. Zukowska oraz Mucnik [1976], s. 15 i Jajuga [1987], 
s. 14-16; [1993], s. 21-23. Dowolną liczbę w kostce danych oznacza się 
przez x,i,. Jest to wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie w okresie t 

(i= I, ... ,n; j = I, ... ,m; t =l, ... ,T). W celu uproszczenia zapisu do wszyst

kich wzorów w pracy będzie stosowana zasada, według której indeks pa
sywny (stały) będzie pomijany. 

W badaniach empirycznych wykorzystujących metody statystycznej 
analizy wielowymiarowej nie wychodzi się poza trzeci "wymiar". Wiąże się 
to nie tylko z brakiem odpowiednich danych statystycznych, ale również z 
tym, że w dalszych etapach analizy wielowymiarowej pierwotne dane pod
legają syntetyzacji. Ponadto w razie liczby wymiarów większej od trzech 
kłopotliwa staje się interpretacja wyników końcowych. 

Trójwymiarowe ujęcie w postaci kostki danych pozwala stosować w ba
daniach następujące schematy badawcze: 

a) ujęcie całościowe, w którym wykorzystuje się całą kostkę danych -
analizowany jest tutaj zbiór n obiektów w T okresach ze względu na m 
zmiennych; 

b) ujęcie cząstkowe- kostka ma trzy wymiary, więc możliwe są do uzy
skania trzy różne jej przekroje: 

- przekrój czas-zmienna, w którym jeden z obiektów jest analizowany 
w T okresach ze względu na m zmiennych, 

- przekrój obiekt-czas, w którym n obiektów jest analizowanych w T 
okresach ze względu na jedną zmienną, 

- przekrój obiekt- zmienna, w którym n obiektów jest analizowanych ze 
względu na m zmiennych w jednym okresie. 

W dalszej części pracy będą wykorzystywane dwa ujęcia: całościowe 
oraz cząstkowe w przekroju czas- zmienna i obiekt-zmienna z koncepcji 
kostki danych. Ujęcie cząstkowe w przekroju obiekt-czas nie będzie rozpa
trywane, ponieważjest to zagadnienie analizy jednowymiarowej. 

1.2. Typy skal pomiarowych i ich charakterystyka 

W klasycznym ujęciu przez pomiar rozumie się przyporządkowanie liczb 
obiektom zgodnie z określonymi regułami w taki sposób, aby liczby od-
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zwierciedlały relacje zachodzące między tymi obiektami (por. np. Pawłow
ski [1969], s. 54; Choynowski [1971] , s. 17). 

Podstawą teorii pomiaru jest pojęcie skali. 

D EFINICJA l (por. Adams, Fagot i Robinson [ 1965], s. l O 1-1 02; Wale
siak [1990b], s. 37). Taką uporządkowaną czwórkę U=< A; G; H; F>, że 

a) A to niepusty zbiór obiektów, H - zbiór liczb rzeczywistych, G- klasa 
funkcji odwzorowujących A w H, F- klasa funkcj i odwzorowujących H w H, 

b) dla wszystkich g E G i f E F ,f o g E G, 

c) F zawiera przekształcenie H na H, a ponadto dla każdego 

f~c•h E F złożenie f~c o h E F, 

nazywa się skalą pomiaru. 
W teorii pomiaru rozróżnia się cztery podstawowe skale pomiaru, wpro

wadzone przez Stevensa [1959]. Definiując w odniesieniu do skali ilorazo
wej dopuszczalne przekształcenie, Stevens nie określił, do którego zbioru 
należy x w funkcji (1.6), tzn. czy należy do całego zbioru liczb rzeczywi
stych, zbioru liczb rzeczywistych dodatnich, czy rzeczywistych nieujem
nych. Dopiero definicja Adamsa, Fagota i Robinsona usunęła tę usterkę. 

D EFINICJA 2 (por. Adams, Fagot i Robinson [1965] s. 103; Walesiak 
[ 1991], s. 13-14). U=< A; G; H; F> jest skalą nominalną wtedy i tylko 

wtedy, gdy F jest zbiorem wszystkich funkcji f odwzorowujących H w H 
(li = R) takich, że 

f -funkcja wzajemnie jednoznaczna. (1.3) 

D EFINICJA 3 (por. Adams, Fagot i Robinson [1965] , s. 103; Walesiak 
[1991], s. 14). U=< A; G; H; F> jest skalą porządkową wtedy i tylko wte

dy, gdy F jest zbiorem wszystkich funkcji f odwzorowujących H w H 
(H = R) takich, że 

f -funkcja ściś le monotonicznie rosnąca. (1.4) 

DEFINICJ A 4 (por. Adams, Fagot i Robinson [1965], s. 103; Walesiak 
[ 1990b], s. 37). U =< A; G; H; F > jest skalą interwałową (przedziałową) 

wtedy i tylko wtedy, gdy H jest zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych R 
i F jest zbiorem funkcji f takich, że dla dodatniego b 
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f(x) = bx+a, f(x)E R (1.5) 

dla wszystkich x E R. 

DEFINICJ A S (por. Adams, Fagot i Robinson [1965], s. 103; Walesiak 
[1990b], s. 38). U =< A; G; H; F> jest skalą ilorazową (stosunkową) wtedy 

i tylko wtedy, gdy H jest zbiorem liczb rzeczywistych dodatnich R+ i F jest 

zbiorem funkcji f takich, że dla dodatniego b 

f(x)=bx, f(x)e R.,. (1.6) 

dla wszystkich x E R+. 
Skale pomiaru są uporządkowane od najsłabszej do najmocniejszej: no

minalna, porządkowa (rangowa), przedziałowa (interwałowa), ilorazowa 
(stosunkowa). Skale przedziałową i ilorazową zalicza się do skal metrycz
nych, natomiast nominalną i porządkową do niemetrycznych. 

Z przytoczonych definicji 2-5 wynika, że z typem skali wiąże się grupa 
przekształceń, ze względu na które skala zachowuje swe własności. Do
puszczalnymi przekształceniami są więc te, które nie naruszają zasobu in
formacji zawartej dla mierzonej zmiennej. Skala U2 jest mocniejsza od skali 
U1 wtedy i tylko wtedy, gdy jej dopuszczalne przekształcenie jest zdegene

rowanym przypadkiem dopuszczalnego przekształcenia skali U1 (por. Wa
lenta [1971], s. 52). 

Podstawowe własności skal pomiaru zawiera tab. 1.1. 
Jedna z podstawowych reguł teorii pomiaru mówi, że jedynie rezultaty 

pomiaru w skali mocniejszej mogą być transformowane na liczby należące 
do skali słabszej (por. np. Steczkowski i Zeliaś [1981], s. 17; [1997], s. 19; 
Wiśniewski [1986; 1987]; Walesiak [1990b], s. 40). Transformacja skal po
legająca na ich wzmacnianiu nie jest możliwa, ponieważ z mniejszej ilości 
informacji nie można uzyskać większej jej ilości. W literaturze (por. Ander
berg [1973], s. 53-69; Pociecha [1986]) podawane są pewne aproksymacyj
ne metody przekształcania skal słabszych w silniejsze, opierające się na 
pewnych dodatkowych informacjach. Stosując zaś dozwolone przekształce
nie wartości na skali, zachowujemy niezmienność typu skali przyjętej dla 
danej zmiennej. 

Inna z reguł teorii pomiaru mówi, że metody ilościowe, które można sto
sować do wyników pomiaru w skali słabszej, stosuje się również do liczb 
uzyskanych z mierzenia na poziomie mocniejszym. Wynika to z tego, że 
skala mocniejsza zawiera w sobie dopuszczalne relacje skali słabszej. 
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Tabela 1.1. Podstawowe własności skal pomiaru 

Dozwolone Dopuszczalne Dopuszczalne 
Typ skali 

przekształcenia matematyczne relacJe 
operacje 

arytmetyczne 
Nominalna z= f(x), f(x) - dowolne równośc t (x11 = x8 ), zliczanie zdarzeń 

przekształcenie wzajemnie rótności ( x11 ::~; x8 ) 
(liczba relacji 

jednoznaczne równości, różności) 

Porządkowa z= f(x), /(x) -dowolna powyższe oraz zliczanie zdarzet\ 

ściśle monotonicznie rosnąca większości ( X11 > X 11 ) (liczba relacji rów-

funkcja i mniejszości ( x" < x11 ) 
ności, różności, 

większości, 

mniejszości) 

Przedziałowa z=bx+a (b > 0) , Z E R dla powyższe oraz równo- powyższe oraz 

wszystkich x zawartych w R , ści różnic i przedziałów dodawanie 

waność zerowa na tej skali jest (x" -x8 =xc -x0 ) 
i odejmowanie 

zwykJe przyjmowana arbitralnie 
lub na podstawie konwencji* 

Ilorazowa z= bx (b> 0) , z E R. dla powyższe oraz powyższe 

wszystkich x zawartych w R. , równości ilorazów oraz mnożenie 

naturalnym początkiem skali ( X11 = Xc; ) 
i dzielenie 

ilorazowej jest waność zerowa X u X/J 

(zero lewostronnie ogranicza 
zakres skali) 

* Por. Ackoff [ 1969], s. 240. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac: Stevens [l 959], s. 25 i 27; Adams, Fagot 
i Robinson [1965]; Walesiak [1995], s. 189-191 ; Walesiak i Bąk [2000], s. 17. 

Typ skali, ze względu na dopuszczalne przekształcenia, detenninuje sto
sowalność rozmaitych technik sta!ystyczno-ekonometrycznych. Technikami 
statystycznymi dopuszczalnymi dla danego typu skali są takie techniki, któ
re dostarczają wyników (w sensie relacji) niezmiennych względem dopusz
czalnych przekształceń (por. np. Walenta [1971], s. 61). W artykule Handa 
[1996] dyskutowany jest problem relacji między skalami pomiaru a dopusz
czalnymi dla nich technikami statystycznymi. Pokazano w nim przykłady, któ
re są źródłem kontrowersj i w wypadku ścisłego stosowania reguł pomiaru. 

Pierwsze zestawienie typowych technik statystycznych przydatnych w 
pomiarze dokonywanym na skalach różnych rodzajów zaprezentował Stevens 
[1959], s. 27. W pracy Walesiaka [1996], s. 23-24 przedstawiono typowe me
tody i techniki wykorzystywane w statystycznej analizie wielowymiarowej, 
których stosowanie jest uzależnione od skal pomiaru zmiennych. 
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1.3. Transformacja normalizacyjna 
i ujednolicanie zmiennych 

Jeśli w badaniu są wykorzystywane metody porządkowania liniowego zbio
ru obiektów, to zachodzi potrzeba: 

l) ujednolicenia charakteru zmiennych będących przedmiotem agrega
cji, z wykorzystaniem postulatu jednolitej preferencji zmiennych, 

2) pozbawienia wartości zmiennych mian i ujednolicenia rzędów wiel
kości w celu doprowadzenia ich do porównywalności (transformacja norma
lizacyjna). 

Gdy w badaniu będą wykorzystywane metody klasyfikacji i skalowania 
wielowymiarowego, zmienne muszą być sprowadzone do porównywalności 
poprzez u·ansfonnacje normalizacyjne. Stosuje się je w przypadku, gdy 
zmienne są mierzone na skali przedziałowej i ilorazowej. W odniesieniu do 
słabych skal pomiaru nie zachodzi potrzeba normalizacji, na ich wartościach 
bowiem nie wyznacza się ani relacji równości różnic i przedziałów, ani sto
sunków. 

Inne metody statystycznej analizy wielowymiarowej (analiza regresji, 
metody drzew klasyfikacyjnych, eonjoint analysis, analiza czynnikowa, 
analiza dyskryminacyjna, analiza korelacj i kanonicznej, analiza wariancji i 
kowariancji) nie wymagają ani u·ansf01macji normalizacyjnej, ani ujednoli
cania zmiennych. 

Jeśli celem badania jest uporządkowanie liniowe zbioru obiektów, istot
nego znaczenia nabiera klasyfikacja zmiennych ze względu na preferencje 
wśród zmiennych. Wyróżnia się wtedy stymulanty (S), destymulanty (D) i 
norninanty (N). Pojęcie stymulanty i destymulanty wprowadził Heliwig 
[1968], a norninanty - Borys [1978]. Przeciwieństwem zmiennych preferen
cyjnych są zmienne neutralne (obojętne) (por. Borys [1984], s. 111, 121). 

Zmienna M i jest destymulantą (zob. Heliwig [1981], s. 48), gdy dla 

każdych dwóch jej wartości x~, x~ odnoszących się do obiektów Ą, A* jest 

x;f > x~ ~ Ą ~ Ak ( ~ oznacza dominację obiektu Ak nad obiektem Ą ). 

Zmienna M i jest stymulantą (zob. Heliwig [1981], s. 48), gdy dla każ

dych dwóch jej wartości xj~· , xt odnoszących się do obiektów Ą,Ak jest 

x~· > xt ~ Ą >--Ak (>- oznacza dominację obiektu Ą nad obiektem Ak). 

W badaniach empirycznych dla norninant zachodzi potrzeba ustalenia 
wartości lub przedziału wartości , który uznajemy za nominalny. Spośród 
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norninant rozważane będą w pracy tylko norninanty jednomodalne. Nomi
nanty wielemodalne omówiono m.in. w pracy Borysa [1984], s. 118. Za 
najbardziej korzystną wartość norninanty jednomodalnej jest uznawana war
tość nominalna zmiennej, a za wartość najmniej korzystną- wartość mini
malna lub maksymalna. 

Zmienna M 1 jest więc norninantą jednomodalną (zob. Borys [1984], 

s. 118), gdy dla każdych dwóch jej wartości x;, x~ odnoszących się do 

obiektów Ą, Ak 
. . t• N N < N N .d A - Jeze 1 xu ,xkj _ nom1 , to X;1 > xkj ~''i>- k, 
.. t• N N N N .d A - Jeze 1 xu ,xkj > nom1 , to xu > xkJ ~''i~ k• 

gdzie nom1 to nominalny poziomj-tej zmiennej. 

Przez ujednolicenie charakteru zmiennych rozumie się takie przekształ
cenie każdej zmiennej , że dla każdych dwóch wartości xiJ, xkJ j-tej zmiennej 

odnoszących się do obiektów Ą, Ak 

(1.7) 

Problem ujednolicenia charakteru zmiennych nie występuje wtedy, 
gdy w zbiorze zmiennych są tylko stymulanty. W dalszym ciągu zakła
damy, że ujednolicenie zmiennych polega na przekształceniu wszystkich 
zmiennych na stymulanty. Zagadnienie ujednolicenia charakteru zmien
nych sformułowano w ten sposób dlatego, że w badaniach empirycznych 
stymulanty stanowią na ogół dominującą grupę zmiennych preferencyj
nych. Formuły zamiany destymulant i norninant na stymulanty przedsta
wiono m.in. w pracach: Borys [1984], s. 289-308; Dziechciarz, Strahl i 
Walesiak [2001]; Grabiński [1984], s. 34-35; Kukuła [2000], s. 58-59; 
Strahl [1978]; Strahl i Walesiak [1997]; Walesiak [1993a], s. 38-40; 
[1996], s. 36-38. 

Typowe formuły transformacji destymulant na stymulanty można wyra
zić wzorami: 

a) ilorazowa: 

x;1 = bDij1 (b > O), (1.8) 

gdzie: x~ - wartość j-te~ destymułan ty zaobserwowana w i-tym obiekcie, 

b - stała przyjmowana arbitralnie (np. b= m~n{Dii }, b = l); , 
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b) różnicowa: 

(1.9) 

gdzie: a, b- stałe przyjmowane arbitralnie (np. b = l , a = O lub a = m?x { x~} ). 

Formuł<( (1.8) można stosować tylko do destymulant mierzonych na ska
li ilorazowej (tylko dla nich bowiem zbiór możliwych wartości zawiera się 
w R.). Stymulanta otrzymana w wyniku przekształcenia będzie również 

mierzona na skali ilorazowej. Formuła (1 .9) może być stosowana do desty
mulant mierzonych na skali zarówno ilorazowej , jak i przedziałowej. Na 
ogół stymulanta otrzymana w wyniku przekształcenia ( 1.9) jest mierzona na 
skali przedziałowej . Można jednak podać przykład takich destymulant mie
rzonych na skali ilorazowej, że stymulanty otrzymane w wyniku ich prze
kształcenia (1.9) również są mierzone na skali ilorazowej - np. zamiana de
stymulanty "wskaźnik zużycia środków trwałych w %" na stymulantę 
"wskaźnik niezużycia środków trwałych w %" (w formule (1.9) b= l i 
a= 100% ). 

W badaniach empirycznych do zamiany norninant na stymulanty wyko
rzystuje się następujące formuły: 

a) ilorazowa: 

(l. l O) 

d
. N 

g zte: xu - wartość j-tej norninanty zaobserwowana w i-tym obiekcie, 

nomi- nominalny poziomj-tej zmiennej; 

b) różnicowa: 

(1.11) 

Formułę (1.10) można stosować tylko do norninant mierzonych na skali 
ilorazowej (tylko dla nich bowiem zbiór możliwych wartości zawiera się w 
R.). Uzyskana stymulanta będzie mierzona w skali ilorazowej. Stymulanta 

uzyskana w wyniku zastosowania wzoru ( 1.11) jest mierzona na skali prze
działowej. 

Jeśli w badaniu wykorzystywane będą metody klasyfikacji, skalowania 
wielowymiarowego lub metody porządkowania liniowego zbioru obiektów, 
to zachodzi potrzeba pozbawienia wartości zmiennych mian i ujednolicenia 
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rzędów wielkości w celu doprowadzenia ich do porównywalności. Operacja 
ta nosi nazwę transformacj i normalizacyjnej. 

Ze względu na to, że jedynymi dopuszczalnymi przekształceniami (por. 
(1.5) i (1.6)) na skali przedziałowej i ilorazowej są przekształcenia liniowe, 
formuły normalizacyjne można wyrazić ogólnym wzorem: 

Zu = bxu +a (b > O) . (1. 12) 

Szczególnymi przypadkami tego wzoru są następujące formuły (por. np. 
Abrahamowicz [1985]; Borys [1984], s. 297-308; Grabiński [1992], s. 35-38; 
J ajuga [ 1981]; J ajuga i Walesiak [2000]; Milligan i Cooper [ 1988]; Nowak 
[1990], s. 38-39; Walesiak [2002b], s. 19): 

A. Standaryzacja: 
- klasyczna: 

- Webera•: 

B. Unitaryzacja: 

C. Unitaryzacja zerowana: 

Z;j = [ xu - m;in { xij} ]/rj . 
D. Normalizacja2 w przedziale [- 1; l]: 

Z;j =(xu -x)jm~xlxu -:xJ 
E. Przekształcenia ilorazowe: 

t Zob. Lira, Wagner i Wysocki [2002), s. 91. 
2 Zob. Rybaczuk [2002], s. 147. 

( 1.1 3) 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 

(1.17) 

( 1. 18) 
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gdzie: x
1

, s
1

, r
1 

- odpowiednio: średnia arytmetyczna, odchylenie standar

dowe i rozstęp wyznaczony na podstawie wartości }-tej 
zmiennej , 

x01 - podstawa normalizacji }-tej zmiennej (np. za x01 przyj-

mu je się: s1 , r1 , m~x{x;1 }, x1, L:;;,x;1 , L::,< ), 
Me

1 
- mediana dla }-tej zmiennej, MAD

1 
- medianowe odchy-

lenie bezwzględne. 
Ujednolicenie rzędów wielkości jest możliwe tylko w razie jednolitego 

określenia wartości zerowej dla wszystkich zmiennych (zob. Walesiak 
[19881). Przekształcenia ilorazowe można stosować tylko wtedy, gdy 
zmienne są mierzone na skali ilorazowej (istnieje dla niej absolutny punkt 
zerowy). Gdy zbiór zawiera zmienne mierzone na skali przedziałowej lub 
przedziałowej i ilorazowej, wówczas do normalizacji można stosować pozo
stałe formuły normalizacyjne, wprowadzające jednolicie określoną wartość 
zerową (umowną) dla wszystkich zmiennych. Standaryzacja klasyczna 
(standaryzacja Webera), unitaryzac ja, normalizacja w przedziale [ -1; l] 
określają umowną wartość zerową na poziomie średniej wartości zmiennej 
(mediany), a unitaryzacja zerowana - na poziomie wartości minimalnej. Za
stosowanie tych formuł normalizacyjnych do zmiennych mierzonych na 
skali ilorazowej, aczkolwiek formalnie poprawne, spowoduje stratę infor
macji wskutek "przejścia" wszystkich zmiennych na sk~lę przedziałową. 
Strata informacji przejawia s ię m.in. ograniczeniem zastosowania różnych 
technik statystycznych i ekonometrycznych. 

Przy wyborze formuły normalizacyjnej należy brać pod uwagę nie tylko 
skale pomiaru zmiennych, ale również takie charakterystyki rozkładu 

zmiennych, jak: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe i rozstęp 
wyznaczony dla znormalizowanych wartości zmiennych (por. tab. 1.2). 

Analiza tab. 1.2 pozwala sformułować następujące wnioski (zob. Jajuga 
i Walesiak [2000], s. 110-111; Walesiak [2002b], s. 20): 

a) formuły normalizacyjne (unitaryzacja, unitaryzacja zerowana, prze
kształcenie ilorazowe z podstawą normalizacji równą rozstępowi) są cenne, 
ponieważ zapewniają znormalizowanym wartościom zmiennych zróżnico
waną zmienność (mierzoną odchyleniem standardowym) i jednocześnie sta
ły rozstęp dla wszystkich zmiennych; 

b) standaryzacja klasyczna (Webera) oraz przekształcenie ilorazowe z pod
stawą normalizacji równą odchyleniu standardowemu powodują ujednolicenie 
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Tabela 1.2. Charakterystyki rozkładu wartości zmjennych po normalizacji 

Formuła 
Srednia Odchylenie 

Rozstęp arytmetyczna* standardowe* 
(x11 - x1)js1 o l 'J/s; 
( x;1 - Me 1 ) j1, 4826 · MAD

1 o 1 r;/1,4826 · MAD1 

(x11 -x)/r; o S;/r; l 

l X;; - m;n {X;; l J/r; [ x1 -m:n {xu>]il s;/r; l 

( Xij - Xj )jm?X IX;;- Xil o s1jm~xh - x1J ';fmax Jxij - x;J 
l . . l 

xufs; x;js1 l ';/s; 
xuf'J x;jr1 s;jr1 l 

XI} jm?X{X;; } 
l 

xjmax{x .. } 
l i l) 

s jmax{x .. } 
l i t) ';fmrx!xul 

xli jx1 l sjx1 r;jx1 

xu/L:;=Ixii l/n sjL:;~1 xii ';/L;51xll 

X;; l ~2::;.1 X~ -/~I" 2 x. x .. 
J j ; l IJ S j l ~L:;':l X;~ /~ r. x .. 

) i=l u 

x1, s1, r1 -średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, rozs tęp dlaj-tej zmiennej, 

* dla standaryzacji Webera: mediana i medianowe odchylenie bezwzględne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jajugai Walesiak [2000], s. 109; Lira, Wagner 
i Wysocki [2002], s. 91. 

wartości wszystkich zmiennych pod względem zmienności mierzonej odchyle
niem standardowym (medianowym odchyleniem bezwzględnym); oznacza to 
wyeliminowanie zmienności j ako podstawy różnicowania obiektów; standary
zację Webera należy stosować, gdy rozkład empiryczny badanych zmiennych 
jest silnie asymetryczny (zob. Lira, Wagner i Wysocki [2002], s. 91 ); 

c) przekształcenia ilorazowe z podstawą normalizacji równą maksimum 
oraz pierwiastkowi z sumy kwadratów obserwacj i zapewni ają znormalizo
wanym wartościom zmiennych zróżnicowaną zmienność, średnią arytme
tyczną i rozstęp; 

d) przekształcenia ilorazowe z podstawą normalizacji równą sumie i 
średniej arytmetycznej oraz normalizacja w przedziale [- l; l] zapewniają 

znormalizowanym wartościom zmiennych zróżnicowaną zmienność i roz
stęp oraz stałą dla wszystkich zmiennych średnią arytmetyczną; pierwsza 
formuła stanowi podstawę normalizacji w badaniach strukturalnych; 
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e) wszystkie formuły normalizacyjne, będące przekształceniami linio
wymi obserwacj i na każdej zmiennej, zachowują skośność i kurtozę rozkładu 
zmiennych, ponadto dla każdej pary zmienn ych wszystkie formuły normali
zacyjne nie zmieniają wartości współczynnika korelacj i liniowej Pearsona. 

Po zastosowaniu jednego ze sposobów normalizacji otrzymuje się znor
malizowaną macierz danych: 

Z11 Z12 z l", 

[Z;i] = Z21 Z22 Z2"' (1.19) 

z"l z"2 z"", 

gdzie: zu - znormalizowana wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie. 

Zatem znormalizowana wielowymiarowa obserwacja (m-wymiarowa) 
będzie zapisywana w formie wektora: 

(1.20) 

Dla dotychczasowych formuł normalizacji wszystkie zmienne traktowa
ne były oddzielnie. W literaturze znana jest jedna formuła, zwana prze
kształceniem Mahalanobisa, która pozwala przeprowadzić normalizację 

łącznie dla wszystkich zmiennych (zob. Jajuga [1993 1, s. 58~ Jajuga i Wale
siak [2000], s. 110): 

z. =S..o'5 (x. - x) l l , 

gdzie: S - macierz kowariancji zbioru obserwacji, 
X; -wielowymiarowa obserwacja określona wzorem (1.2), 

x -wektor średnich zbioru obserwacji. 
Macierz s ..o.s wyznacza s ię ze wzoru (por. Jajuga [1993], s. 58): 

(1.21) 

S-o.s = (GL0•
5G7'r1

, ( 1.22) 

gdzie: L0
•
5

- macierz diagonalna o wymiarach mxm (na głównej przekąt
nej tej macierzy znajdują się pierwiastki kwadratowe warto
ści własnych macierzy S uporządkowane malejąco); 

G - macierz ortogonalna o wymiarach mxm, której kolumny są 
unormowanymi wektorami własnymi, odpowiadającymi upo
rządkowanym malejąco wartościom własnym macierzy S. 
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1.4. Pomiar podobieństwa obiektów 
w świetle skal pomiaru i wag zmiennych 

Wykorzystanie metod klasyfikacji, skalowania wielowymiarowego i metod 
porządkowania liniowego bazujących na wzorcu rozwoju wymaga sformali
zowania pojęcia "podobieństwo obiektów". Stopień podobieństwa obiektów 
kwantyfikuje się za pomocą miar podobieństwa, wśród których wyróżnia si(( 
miary odległości oraz bliskości (por. Dąbrowski i Laus-Mączyńska [1978], 
s. 49-51; Gatnar [1998], s. 27; Walesiak [1985a]). 

Funkcja d: Ax A ---7 R (zbiór liczb rzeczywistych) będzie nazywana mia-
rą odległości wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są warunki ( d(Ą, Ak)= d;k ): 

l) nieujemności: d;k ~O dla i,k = 1, .. . n; 

2)zwrotności: d;k =O~i=k (i,k=l, ... n); 

3) symetryczności: d,k = dk; dla i,k = l, ... n. 

Jeśli ponadto spełniony jest warunek: 
4) nierówności trójkąta: d,~: S d ,1 + dtt dla i,k,l = l, ... n, 

to miara odległości zwana jest metryką. 
Na analogicznych zasadach zostanie określona funkcja bliskości. Funk

cja g: Ax A ---7 R będzie nazywana miarą bliskości wtedy i tylko wtedy, 

gdy spełnione będą warunki ( g(A,,Ak) = g;k): 

l) nieujemności: O~ gik <l dla i * k (i,k = l, ... n), 

2)zwrotności: gik= l~i= k (i,k= l , ... n), 

3)symetryczności: gik =gki (i,k=l, ... n). 

Sposoby transformacji funkcji bliskości na funkcj(( odległości wyrażają 
formuły (por. Zakrzewska [1987], s. 212): 

d,k = 1- g,4 , 

dik = ~1- g ,k ' 

(1.23) 

(1.24) 

(1.25) 

Miary podobieństwa mają analogiczną interpretację (chociaż ze względu 
na odmienne konstrukcje przybierają na ogół różne wartości liczbowe). 
Owa obiekty są tym bardziej podobne, im mniej s ię różnią co do wartości 
zmiennych. 

Stosowanie konkretnych konstrukcji miar odległości jest uzależnione od: 
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a) skali pomiaru zmiennych, gdy zmienne są mierzone na tej samej skali 
pomiaru; w literaturze wypracowano wiele propozycji miar odległości znaj
dujących zastosowanie do zmiennych mierzonych na skali: ilorazowej, 
przedziałowej i(lub) ilorazowej, porządkowej, nominalnej (w tym dla 
zmiennych binarnych); 

b) zastosowanej formuły normalizacj i wartości zmiennych; 
c) spełniania przez daną formułę dodatkowych własności (np. warunku 

nierówności trójkąta- miara odległości zwana jest wtedy metryką); spośród 
miar odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na skali prze
działowej i(lub) ilorazowej najczęściej wykorzystuje s ię z tego powodu od
ległość euklidesową i jej kwadrat; 

d) skal pomiaru zmiennych, gdy zbiór zmiennych zawiera zmienne mie
rzone na skalach różnych rodzajów. 

Problem stosowania różnych miar podobieństwa w zasadzie nie wystę
puje wtedy, gdy wszystkie zmienne opisujące badane obiekty są mierzo
ne na skali j ednego typu. Tabela 1.3 zawiera zestawienie podstawowych 
miar odległości dla zmiennych mierzonych na skali ilorazowej lub prze
działowej. 

Podstawową miarą odległości obiektów Ą. Ak, opisanych za pomocą 

zmiennych mierzonych na skali przedziałowej lub ilorazowej, jest metryka 
Minkowskiego. Szczególnymi jej przypadkami są odległość miejska, eukli
desowa i Czebyszewa. Cenną zaletą tych trzech miar odległości jest to, że 
mają interpretację geometryczną. W praktyce badań marketingowych wyko
rzystuje się dwie pierwsze miary, tzn. odległość miejską i euklidesową. 

W konstrukcji miar odległości z wagami zróżnicowanymi (l) przyjęto 
założenie, że ważeniu podlegają wartości zmiennych. Zatem macierz ważo
nych obserwacji na zmiennych przyjmuje postać: 

w, z,, W2Z12 wmzllll 

[wi ·zu]= 
w,z2, W2Z22 wmz2m 

(1.26) 

w, z"' w2z112 W 111 Z111" 

Dla miar odległości z wagami zróżnicowanymi (2) przyjęto założenie, że 
ważeniu podlegają odległości cząstkowe wyznaczone dla j-tej zmiennej 
(por. Gordon [1999], s. 30). Zastosowanie wag wi pozwala wyznaczyć 

średnią ważoną odległość między obiektami A; i Ak . 
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Tabela 1.3. Miary odległości (zmienne mierzone na skali ilorazowej lub przedziałowej) 

Nazwa miary Odległość d,t 

odległości wagi jednakowe wagi zróżnicowane (1) wagi zróżnicowane (2) 
Minkowskiego (p~ l) ~Lm v!' · ~L,. w'?v!' . ~Lm W vP 

j=l tk,l i~J l tk.l }'•l 1 fk,j 

- miejska (p= l) Lm v . . 
j=J tk,l 'L"' w.v . . 

j=l l tk,l 

- euklidesowa (p- 2) /'L"' 2 J=J v,k ,J ~'L"' 2 2 J~l Wj V;k,j ~Lm 2 J•• wJvik, J 

- Czebyszewa (p-? oo) max v}. 
i f ·l m:x w1v,k.J 

Canberra 'L'" V;k,j Lm 11
11 J 

J=• (z .. +z ) JeJ w i (Z;J +. złi) 
'l ki 

Braya-Curtisa 'L"' v . . 
j=l ···l 'L'" w .v. 

j=l l tk,J 

'L"' J=1(z,1 +zSJ) Lm J=l W/Zii + Zt;) 

Ciarka ( )' l f [ zlj -zk1 J 1 f z,1 -zi:J 
- w,--

~~ J=l z,1 +zl(j \ m J•l ZIJ + ZkJ 

Jeffreysa-Matusita 'L7JF:-J4;} 'L7=• w){t:;-F:;J 
·-

v,k,J = lz11 - z41 1; w1 - wagaj-tej zmiennej spełniająca warunki: w1 E (0; m). 2:;=, w1 =m 

(liczba zmiennych) lub w1 E (0; l), 2:7=• w1 = l ; z,/zt) - znormalizowana wartość j-tej 

zmiennej d la i-tego (k-tego) obiektu; 
(l)- ważeniu pod legają wartości zmiennych (wagi liniowe); 
(2)- ważeniu podlegają odległości cząstkowe wyznaczone dlaj-tej zmiennej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac: Bąk [1999], s. 19-22, 62-63; Cormack 
[1971]; Gordon [1981], s. 21-22; [1999], s. 20-21; Walesiak [2002c); Wedel i Ka
makura [1998], s. 47; Zaborski [2001], s. 44; Zeliaś i in. [2000), s. 83-85. 

Miary odległości dla zmiennych mierzonych na skali ilorazowej i(lub) 
przedziałowej zamieszczone w tab. 1.3 wykorzystują w obliczeniach znor
malizowane wartości zmiennych. Wyznaczanie odległości z wykorzysta
niem pierwotnych wartości zmiennych xu jest możliwe za pomocą odległo-

ści Mahalanobisa (por. Jajuga [1990], s. 22): 

(1.27) 
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lub w zapisie skalarnym: 

(1.28) 

gdzie: s 11 - element macierzy odwrotnej do macierzy kowariancji. 

Macierz kowariancji zbioru obserwacji S wyznacza się ze wzoru: 

S =[t,(x1 - X)(x1 -X)' ]fn-1) (1.29) 

Przy obliczaniu odległości Mahalanobisa brana jest pod uwagę macierz 
kowariancji zbioru obserwacji, następuje zatem ujednolicenie wartości 

zmiennych pod względem jednostki miary i rzędu wielkości (zob. Jajuga 
[1993], s. 58). 

Jeśli normalizacji zbioru obserwacji dokona się z wykorzystaniem prze
kształcenia Mahalanobisa (1.2 1), to odległość euklidesowa będzie równa 
odległości Mahalanobisa, wyznaczonej z wykorzystaniem pierwotnych war
tości zmiennych (por. Jajuga [1993], s. 59). 

Miara odległości obiektów, którą można stosować w sytuacji, gdy w 
zbiorze są zmienne mierzone na skali porządkowej , zaprezentowana zo
stanie w rozdziale drugim. W literaturze z zakresu statystycznej analizy wie
lowymiarowej nie zaproponowano dotychczas innych miar odległości dla 
zmiennych porządkowych. Miara odległości Kendalla ([1966], s. 181) o po
staci ( 1.30) nie jest typową miarą dla zmiennych porządkowych: 

- ~ (Rii- Rki )2 
dik- LJ 2 ' 

i=l si 
(1.30) 

gdzie: Rii (Rki) - ranga przyporządkowana kategorii j-tej zmiennej dla 

i-tego (k-tego) obiektu. 
Zastosowanie tej miary odległości wymaga uprzedniego porangowania 

obserwacji. Formuła ta jest w rzeczywistości kwadratem odległości euklide
sowej (po uprzedniej normalizacji zmiennych polegającej na podzieleniu 
wszystkich obserwacji przez ich odchylenie standardowe ~).Kwadrat odleg-

łości euklidesowej wolno, z punktu widzenia teorii pomiaru, stosować tylko 
dla zmiennych ze skali przedziałowej i(lub) ilorazowej. Miara odległości 
Kendalla nie jest typową miarą dla zmiennych mierzonych na skali porząd-
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kowej, ponieważ przy jej stosowaniu zakłada się, że odległości między są

siednimi wartościami na skali porządkowej są sobie równe (na skali porząd
kowej odległości między dowolnymi dwiema wartościami nie są znane). 
Takich propozycji jak powyższa w literaturze jest więcej (zob. np. Hastie, 
Tibshirani i Friedman [2001], s. 456; Kaufman i Rousseeuw [1990], s. 30). 
Przyjmuje się wtedy upraszczające założenie, że rangi są mierzone co naj
mniej na skali przedziałowej (wtedy dopuszcza s ię wyznaczanie różnic mię

dzy wartościami skali). 
Miarę podobieństwa obiektów A;. Ak wykorzystywaną w sytuacji, gdy 

są one opisane za pomocą zmiennych nominalnych wielostanowych , za
proponowali Sokal i Mi chener (por. Kaufman i Roussceuw [ 1990], s. 28): 

""'"' (j) 

d 
_ L"i=l (l- gik) _ m-mr 

ik- - , (1.31) 
m m 

gdzie: mr -liczba zmiennych, dla których między obiektami A;. Ą za

chodzi relacja równości, 

m - liczba zmiennych, 
l, gdy między obiektami dla wyników pomiaru na zmiennej 

g(j)-
ik - O, 

j-tej zachodzi relacja równości, 

gdy między obiektami dla wyników pomiaru na zmiennej 

j-tej zachodzi relacja różności. 

Miara odległości obiektów opisanych zmiennymi nominalnymi wielosta
nowymi, uwzględniająca zróżnicowane wagi zmiennych, przyjmuje postać: 

""'"' w . (l - g ~i> ) m- ""'"' w .g~J) d - L"j=l J lk - L"j•l J lk 

;k- I "' - Tn w . 
j=l J 

(1.32) 

We wzorze ( 1.32) ważeniu podlega de facto relacja równości i różności. 
Nie jest istotny rozkład wag dla zmiennych, dla których między obiekta
mi A,, Ak zachodzi relacja równości. Niezależnie bowiem od rozkładu wag 

dla poszczególnych zmiennych I ;=, wig~> jest stała . 

W literaturze dotyczącej wielowymiarowej analizy statystycznej wypra
cowano bardzo dużo miar podobieństwa obiektów opisanych za pomocą 



28 l. Podstawowe zagadnienia statystycznej analizy wielowymiarowej 

tylko zmiennych nominalnych binarnych. Etapem wstępnym konstrukcji 
tych miar jest tab. ·t :4. 

Tabela 1.4. Sposób kodowania dla zmiennych nominalnych binarnych 

Zmienna X1 a i 
obiekt A; obiekt Ak 

+ + l 

+ - o 
- + o 
- - o 

Uwaga: występuje: "+:'; nie występuje: "-". 

Źródło: opracowanie własne. 

bj c i d j 

o o o 
1 o o 
o 1 o 
o o 1 

. "\' III "\'III "\'III "\'"' . 
Niech L.. j=laj =a, L..i=1bj =b, L.. j=lcj =c, L..j=Jdj = d, gdz1ea (d) 

oznacza liczbę zmiennych, dla których obiekty A;,Ak mają zgodne wartości 
występowania (braku występowania) odpowiedniego wariantu zmiennej -
odpowiednio(+,+) i (- , - );b (c)- liczbę zmiennych, dla których obiekty 
Ą, Ak mająniezgodne wartości zmiennej - odpowiednio(+,-) i(-,+). 

Zestawienie wybranych miar odległości obiektów, będących funkcją a, 
b, c i d dla zmiennych nominalnych binarnych, przedstawia tab. 1.5. 

Tabela 1.5. Zestawienie wybranych miar odległości dla zmiennych nominalnych binarnych 

Nazwa miary Odległość d;k Wagi przypisane parom 
zgodnym i niezgodnym 

Sokala i Michenem b+c a+d ~ednakowe 
1-

a+b+c+d a+b+c+d 
Jaccarda b+c a ~ednakowe 

=l 
a+b+c a+b+c 

Czekanowskiego b+c 
=1 -

2a zróżnicowane (podwójna waga 

2a+b+c 2a+b+c przypisana parom zgodnym) 

Rogersa i Tanimoto 2(b+ c) = 
1 

a+d zróznicowane (podwójna waga 

a+d +2(b+ c ) a+d +2(b+c) przypisana parom niezgodnym) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pracy Anderberga [1973], s. 89, 113-117. 

W zagadnieniu klasyfikacji oraz skalowania wielowymiarowego w zbio
rze zmienne mogą być mierzone na różnych skalach pomiaru, z kolei za
gadnienie porządkowania liniowego wymaga, aby w zbioi·ze były zmienne 
mierzone przynajmniej na skali porządkowej (ze względu na to, że porząd-
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kowanie obiektów staje się możliwe, gdy dopuszczalne jest określenie na 
wartościach zmiennych relacji większości i mniejszości). 

Problem stosowania konkretnych konstrukcji miar podobieństwa w za
gadnieniu klasyfikacji i skalowania wielowymiarowego nie występuje w za
sadzie wtedy, gdy wszystkie zmienne są mierzone na skali pomiaru jednego 
typu. Dla zmiennych mierzonych na skali jednego typu istnieją rozmaite 
konstrukcje miar podobieństwa. Z kolei w zagadnieniu porządkowania li
niowego wypracowano wiele konstrukcj i syntetycznych mierników rozwoju 
w sytuacji, gdy w zbiorze znajdują się zmienne mierzone tylko na skali 
przedziałowej i(lub) ilorazowej. Różne konstrukcje mierników odnoszących 
się do tych grup zmiennych omówił m.in. Wales iak f 1990b]. 

Przy wyborze miar odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzo
nymi na skali przedziałowej i(lub) ilorazowej nal eży wziąć pod uwagę za
stosowaną formułę normalizacji wartości zmiennych. Kl asyfikację formuł 

normal izacyjnych oraz miar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal 
pomiaru zmiennych przedstawia rys. 1.1. 

Skala 
pomiaru 
zmiennej 

Nominalna 

Porządkowa 

Formuła 

normalizacji 

Skala pomiaru 
zmiennej po 
normalizacji 

Miary odległości 

M1ary odległości obiektów 
op1sanych za pomocą 
zm1ennych nominalnych: 

--------------- - b1nnrnych (np. Rogersa 
1 Tanimoto, Sokala 
i Michenera), 

- wieiosianowych 
(Sokola i Michenern) 

--------------- GDM2 (Wnlesiak [ 1993a; 
2002a)) 

standaryzacja, unimryzacjn, 
unitaryzacja zerowana, 
normalizacja w przedziale 

[-1; l] 

przekszmłcenia 

ilorazowe 

~ euklidesowa, miejska, 
~ - Czebys1-ewa, GDM l 
ł f (Wolos;ok (2002o; 2002b]) 

Ilorazowa _ Cnnberra, Brnyn i Cunisa, 
Ciarka 

Rys. 1.1. Klasyfikacja fonnut normalizacyjnych oraz miar odległości obiektów 
z punktu widzenia skal pomiaru zmiennych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac: Jajugai Walesiak [2000], s. 109; Walesiak [1995]. 
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Sytuacja komplikuje s ię wtedy, gdy w zbiorze znajdują się zmienne 
mierzone w różnych skalach. Na podstawie literatury przedmiotu (por. 
Gordon [1981] , s. 25-27; Jajuga [19891; Kaufman i Rousseeuw [1990], 
s. 32-37; Kolonko [1979]; Walesiak [1993b]) do rozwiązania tego problemu 
można wykorzystać następujące sposoby: 

l . Przeprowadzić klasyfikację, skalowanie wielowymiarowe i porząd
kowanie liniowe zbioru obiektów osobno dla każdej grupy zmiennych. Gdy 
tak otrzymane rezultaty są w miarę zgodne, problem można uznać za roz
wiązany. Sytuacja komplikuje s ię wtedy, gdy wyniki te znacznie od siebie 
odbiegają. 

2. Wykorzystać w anali zie tylko zmienne jednego ustalonego typu (do
minującego w zbiorze zmiennych) z odrzuceniem zmiennych innego typu. 
Wyniki uzyskane na podstawie zbioru zmiennych uzyskanego w taki sposób 
są na ogół bardzo zniekształcone (ponieważ musimy zrezygnować z części 

informacji, które niosą odrzucone zmienne). 
3. Pominąć w praktyce fakt, że zmienne są mierzone na skalach różnych 

typów i stosować metody właściwe dla zmiennych jednego typu. Zmienne 
nominalne i porządkowe traktuje s ię zazwyczaj tak jak przedziałowe i ilora
zowe: stosuje s ię więc do nich techniki właściwe tym skalom. Sposób ten, 
choć atrakcyjny z aplikacyjnego punktu widzenia, jest nie do przyjęcia ze 
względów metodologicznych (następuje tu bowiem sztuczne wzmocnienie 
skali pomiaru). 

4. Dokonać transformacji zmiennych tak, by sprowadzić je do skali j ed
nego typu. Podstawowa reguła teorii pomiaru mówi , że jedynie rezultaty 
pomiaru w skali mocniejszej mogą być transformowane na liczby należące 
do skali słabszej. Wynika z tego, że wszystkie obserwacje na zmiennych na
leży przekodować na pomiary na skali najsłabszej. Tej operacji towarzyszy 
jednak utrata informacj i. Proponowane są również w tym względzie proce
dury wzmacniania skal pomiaru (por. Anderberg [1973], s. 53-69; Pociecha 
[1986]). Są to aproksymacyjne metody przekształcania skal słabszych w sil
niejsze, opierające się na pewnych dodatkowych informacjach. Z punktu wi
dzenia teorii pomiaru wzmacnianie skal jest jednak niemożliwe, ponieważ z 
mniejszej ilości informacji nie można uzyskać większej ilości informacji. 

5. Posłużyć się metodami (miarami podobieństwa, konstrukcjami synte
tycznych mierników rozwoju) dopuszczającymi wykorzystanie zmiennych 
mierzonych na różnych skalach. W literaturze miary takie zaproponowali: 
Bock, Diday i in . [2000], s. 152; Cox i Cox [2000]; Gower [1971]; Walesiak 
[2003c]. 
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Miarę odległości między obiektami opisanymi zbiorem zmiennych o 
różnych skalach ich pomiaru zaproponował Gower [1971]: 

"'m §<.l>d(j) 
d - L....j:l lk lk 

ik - "'"' gUl 
L....j:l lk 

(1.33) 

Czynnik O;V) przyjmuje wartość l, gdy pomiaru na zmiennej} możemy do

konać dla obydwu obiektów i, k. W innych sytuacjach przyjmuje wrutość zero. 
Formuła Gowera uśrednia odległości wyznaczone dla poszczególnych 

zmiennych. 
Dla zmiennej} zmierzonej na skali nominalnej (w tym binarnych) wielkość 

O, gdy między obiektami dla wyników pomiaru 

d(j) -
ik -

naj-tej zmiennej zachodzi relacja równości, 

l, gdy między obiektami dla wyników pomiaru 

naj-tej zmiennej zachodzi relacja różności. 

(1.34) 

Jeśli w zbiorze znajdują się tylko zmienne nominalne, to formuła (1.33) 
przyjmuje postać współczynnika Sokala i Mi chenera (1.31 ). Z kolei tylko 
dla zmiennych binarnych otrzymuje się formułę Sokala i Michenera zapre
zentowaną w tab. 1.5. 

Dla zmiennych o numerze j zmierzonych na skali przedziałowej lub ilo-

razowej d;Y) jest zdefiniowane wzorem: 

{J) _lxu- xkJI 
dik - ' (1.35) 

rl 

gdzie: r1 - rozstęp wyznaczony na podstawie wartościj-tej zmiennej . 

Gdy w zbiorze występują tylko zmienne mierzone na skali przedziało
wej i(lub) ilorazowej , wtedy formuła (1.33) to odległość miejska (pod wa
runkiem, że wcześniej przeprowadzono normali zację zmiennych z wyko
rzystaniem formuły przekształcenia ilorazowego o postaci (1.18) z podstawą 
normalizacji równą rozstępowi }-tej zmiennej). 

Miara odległości (1.33) przyjmuje wartości z przedziału tO~ 1]. Kaufman 
i Rousseeuw [1990], s. 35-36 zaproponowali ponadto, by na podstawie wzo
ru (1.35) wyliczać odległość dla zmiennych mierzonych na skali porządko
wej (po uprzednim porangowaniu wariantów zmiennej porządkowej). Pro-
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pozycja ta jest nie do przyjęcia z punktu widzenia teorii pomiaru, bowiem 
dla wyników pomiaru na skali porządkowej jedyną dopuszczalną operacją 
empirycznąjest zliczanie zdarzeń (tzn. ile można określić relacji mniejszo
ści, większości i równości na wartościach tej skali). 

Miara odległości Gowera uwzględniająca zróżnicowane wagi zmiennych 
przyjmuje postać (zob. Cox i Cox [2000], s. 103): 

I /11 (j)d (j) 
w .k ·k }=l , . l 

(1.36) 

gdzie: wJ/' - wagi spełniające warunki : w~j> E [O; m], I~~~ wJ/1 = m. 

Waga wJI> = O, gdy pomiaru naj-tej zmiennej nie można dokonać dla 

obydwu obiektów i , k. 
Propozycja odległościGowera o postaci (1.33) i (1.36), choć zachęcają

ca z empirycznego punktu widzenia, budzi jednak wątpliwości: 
- wprawdzie odległość ta zapisana jest za pomocą jednego wzoru, ale 

jest to faktycznie zabieg sztuczny, dla skali nominalnej, interwałowej i ilo
razowej bowiem wykorzystuje się inne wzory (odpowiednio o numerach 
( 1.34) i (1.35)), 

- propozycja ta stosuje niedopuszczalną, z punktu widzenia teorii po
miaru, formułę (1.35) dla zmiennych mierzonych na skali porządkowej. 

Dotychczas w empirycznych zastosowaniach zagadnienia klasyfikacji i 
porządkowania liniowego, gdy w zbiorze zmiennych występowały zmienne 
mierzone co naj mniej na skali porządkowej, wykorzystywano sposób c, w 
którym zmienne porządkowe traktowano jak zmienne przedziałowe lub ilo
razowe. Zaproponowana w pracach Walesiaka [1993a], s. 44-45; [1993b] 
miara odległości obiektów (zob. rozdz. 2) pozwala wykorzystać- zgodny z 
teorią pomiaru - sposób d, w którym obserwacje na zmiennych przedzi ało

wych i ilorazowych zostają przekodowane na pomiary na zmiennych po
rządkowych. 



2 UOGÓLNIONA MIARA 
ODLEGŁOŚCI GDM 

2.1. Wprowadzenie 
W literaturze statystycznej znany jest (zob. Kendall i Buckland [1986], 
s. 266) uogólniony współczynnik korelacji, który dla zmiennych mierzo
nych na skali porządkowej przyjmuje postać współczynnika tau Kendalla, 
natomiast dla zmiennych mierzonych na skali ilorazowej i(lub) przedziało
wej - współczynnika korelacji liniowej Pearsona. W pracy Walesiaka 
[1993a], s. 44-45 zaproponowano miarę odległości, którą można stosować 
dla zmiennych porządkowych. W punkcie 2.3 zostanie zaprezentowana 
uogólniona miara odległości GDM, którą można stosować dla zmiennych 
mierzonych na skal i przedziałowej, ilorazowej, porządkowej oraz nominal
nej (por. Walesiak [2002a], [2003c]). W konstrukcji miary odległości GDM 
wykorzystano ideę współczynnika korelacj i zmiennych porządkowych tau 
Kendalla oraz uogólnionego współczynnika korelacji. 

2.2. Uogólniony współczynnik korelacji 
Uogólniony współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi przyjmuje 
postać (zob. Kendall i Buckland [1986], s. 266; Kendall [1955] , s. 19): 

(2.1) 

gdzie: i,k = 1, .. . ,n - numery obiektów, 

j, h - numery zmiennych. 

Dla obserwacji na zmiennych (x1i, ... ,x,!i), (x11,, ... ,x"") mierzonych na 

skali ilorazowej i(lub) przedziałowej, stosując we wzorze (2.1) podstawienie: 

aikj = (xij - xki ) 

b;kh = (x;" - xk")' 
(2.2) 
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otrzymuje s ię współczynnik korelacji liniowej Pearsona (gdzie: xii, x ki 

(xu,• x*'')- i-ta, k-ta obserwacja na j -tej (h-tej) zmiennej ). Współczynnik ko

relacj i liniowej Pearsona przybiera wartości z P,rzedziału [- l; l]. Wartość O 
oznacza, że między zmiennymi nie występuje korelacja, natomiast wartości 

graniczne odpowiadają doskonałej korelacj i ujemnej lub dodatniej . 
Wzór na współczynnik korelacj i liniowej Pearsona można przedstawić 

inaczej jako: 

11 11 " 

nL:xijx,"- L XuL X;" 
i=l i=l ,_, (2.3) 

DowóD l (zob. Kendall [ 1955], s. 2 1; Walesiak [ 1993a], s. 83). 

,, , , 11 

=nL:xuxn,- L X;" L xu; 
i=l i=l /=1 

Dla obserwacj i na zmiennych (x1i, ... ,x"), (x11,, ... ,x",,) mierzonych na 

skali porządkowej , stosując we wzorze (2. 1) podstawienie: 



2.3. Charakterystyka uogólnionej miary odległości 

jeżeli xij > xki ( X;1, > xkl,) 

jeżeli xij = xki (xi/, = xkl.), 

jeżeli xij < xki (xil, < xkl.) 

otrzymuje s ię współczynnik tau Kendalla (Kendall [1955], s. 19-20). 
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(2.4) 

W pracy Kendalla w podstawieniu (2.4) nie uwzględniono relacji rów
ności. Ujęcie szersze zaczerpnięto z pracy Do mańskiego [ 1979], s. 1651. 
Wartość współczynnika tau Kendalla obliczona za pomocą wzoru (2.1) z 
podstawieniem (2.4) dla pierwotnych danych jest identyczna z wartością 
współczynnika tau Kendalla obliczanego według formuły dla porangowa
nych obserwacji2 (zob. Kendall [1955], s. 35). Zastosowanie postaci współ
czynnika tau Kendalla (2.1) z podstawieniem (2.4) daje ten sam rezultat w 
przypadku zarówno obserwacji pierwotnych, jak i porangowanych. 

Współczynnik korelacji tau Kendalla przybiera wartości z przedziału 
(-1; l]. Wartość l oznacza pełną zgodność uporządkowań, natomiast war-

tość - l pełną ich przeciwstawność. Współczynnik korelacji tau· Kendalla 
jest więc dla wyników pomiaru porządkowego szczególną postacią współ
czynnika korelacji liniowej Pearsona (por. Walesiak [1991]). 

2.3. Charakterystyka uogólnionej miary odległości 
Niektóre metody statystycznej analizy wielowymiarowej (metody klasyfika
cji, skalowanie wielowymiarowe, metody porządkowania liniowego) bazują 
na macierzy odległości. Funkcja d : A x A -7 R (A - zbiór obiektów badania, 
R- zbiór liczb rzeczywistych) jest miarą odległości wtedy i tylko wtedy, gdy 
spełnione są warunki nieujemności, zwrotności i symetryczności . 

W pracy Walesiaka [2002a] zaproponowano uogólnioną miarę odległo

ści GDM. Do jej konstrukcji wykorzystano ideę uogólnionego współczyn
nika korelacj i obejmującego współczynnik korelacj i liniowej Pearsona i 
współczynnik korelacji tau Kendalla (zob. Kendall i Buckland [1986], 
s. 266; Kendall [1955], s. 19): 

l Por. również: Ajvazjan i Mchitarjan [1998]. s. 433. 
2 Jest to tzw. współczynnik tau-b Kendalla. 
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(2.5) 

gdzie:. d ;k - miara odległości , 

S;k E (- 1; 1], 

i,k,L = ł , ... ,n - numery obiektów, 

j = 1, .. . ,m -numer zmiennej . 

W uproszczonej postaci formułę odległości (2.5) można zapisać jako: 

(2.6) 

Stosowanie konkretnych konstrukcji miar odległości jest uzależnione od 
skal pomiaru zmiennych. 

Dla zmiennych mierzonych na skali ilorazowej i(Iub) przedziałowej 

w formule (2.6) stosowane jest podstawienie: 

aipJ = xii - xP1 dla p= k,l 

bk,i = xk1 - x rJ dla r = i ,l ' 

gdzie: xii (xk.i , xu) - i-ta (k-ta, L-ta) obserwacja naj-tej zmiennej . 

Wtedy odległość (2.6) przyjmuje postać: 

m m 11 

L (xii - xkJ )(xk.i - xii) +L L (xii - xlj )(x.v - x11 ) 
j=l J= l 1=1 

d ;k = (1- s;k)/2 = ~ ______ _ __ ,_~;.:.....k ___ --:-_ 

{t t.<x,-x,)' · t,t,<x"- x,)' J 

(2.7) 

(2.8) 
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Podstawienie do wzoru (2.8): 

d =.!_ 
104 

=o 026784. 12 2 219,7726098 ' 

b) Obliczenie odległości d11 : 

Licznik wzoru: 

[(3 -3)(3- 3) + ( 4-4)(4-4)]+ [(3- 2)(3- 2) + (4-5)(4- 5)+ 

(3 - 10)(3-10) + (4-2)(4- 2) + (3-4)(3-4) + (4 -11)(4-11)] = 

o + o+ l + l+ 49 + 4 + l + 49 = l 05. 

Mianownik wzoru: 

2«(3- 3)2 + (3- 2)2 + ( 4-5)2 + ( 4- 4)2 + (3 -10)2 + ( 4 - 2)2 + 

(3 -4)2 + (4 -11)2 
] . [(3-3)2 + (3- 2)2 + (4-5)2 + (4 -4)2 + 

(3 - 10)2 +(4-2)2 +(3-4)2 + (4-11)2n°·5 
= 

2 ·U o+ o+ 1 + 1 + 49 + 4 + 1 + 49 I o+ o+ 1 + 1 + 49 + 4 + 1 + 49 ]}0
·
5 = 

2· (105 ·105)0
"
5 = 210. 

Podstawienie do wzoru (2.8): 

d = .!_ - l 05 = o 
Ił 2 210 . 

c) Macierz odległości obliczona z wykorzystaniem programu GDM opi
sanego w rozdz. 5: 

o 
0,026784 

[dik]= 
0,453047 

0,479651 

0,026784 

o 
0,619640 

0,453047 

0,619640 

o 
0,367132 0,780900 

0,479651 

0,367132 

0,780900 

o 
Zasób informacji skali porządkowej jest nieporównanie mniejszy. Jedy

ną dopuszczalną operacją empiryczną na skali porządkowej jest zliczanie 
zdarzeń (tzn. wyznaczanie liczby relacji większości, mniejszości i równo
ści). W związku z tym w ~onstrukcji miernika odległości musi być wyko
rzystana informacja o relacjach, w jakich pozostają porównywane obiekty w 
stosunku do pozostałych obiektów ze zbioru A. Dla zmiennych mierzonych 
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na skali porządkowej w formule (2.6) stosuje się podstawienie (Walesiak 
[1993a], s. 44-45): 

jeżeli 

jeżeli 

jeżeli 

xij > xpj (xkj > xrj ) 

xii = xPi (xki = x,;), dla p = k, l; r = i , l. 

xii < xPi (xkj < x,1) 

(2.9) 

Wtedy w mianowniku wzoru (2.6) pierwszy czynnik oznacza liczbę re
lacji większości i mniejszości określoną dla obiektu i, czynnik drugi zaś 
liczbę relacji większości i mniejszości określoną dla obiektu k. 

Współczynnik korelacji tau Kendalla stosowany jest dla zmiennych, a 
miara (2.6) dla obiektów. W konstrukcji miary (2.6) wykorzystano tylko 
koncepcję konstrukcj i uogólnionego współczynnika korelacji Kendalla. 
Punktem odniesienia konstrukcji miary (2.6) z podstawieniami (2.7) i (2.9) 
jest odpowiednio współczynnik korelacji Pearsona (stosowany dla zmien
nych mierzonych na skali ilorazowej i przedziałowej) oraz współczynnik tau 
Kendalla (stosowany dla zmiennych mierzonych na skali porządkowej). 

Miara o postaci (2.6) z podstawieniem (2.7) stosowana jest jako miara 
odległości dla z~iennych mierzonych na skali przedziałowej i(lub) ilorazo
wej. Wprowadzenie do wzoru (2.6) podstawienia (2.9) oznacza, że jest to 
miara odległości dla zmiennych mierzonych na skali porządkowej. Płynie 
stąd wniosek, że nie można miary (2.6) stosować bezpośrednio, gdy zmien
ne są mierzone jednocześnie na różnych skalach. Zastosowanie miary (2.6) 
z podstawieniem (2.9) rozwiązuje częściowo ten problem, ale wtedy zostaje 
osłabiona skala pomiaru dla grupy zmiennych mierzonych na skali przedzia
łowej i(lub) ilorazowej (zostają one przekształcone w zmienne porządkowe, 
ponieważ w obliczeniach uwzględniane są tylko relacje większości , mniej
szości i równości). 

PRZYKLAD 2. Obliczenie odległości d12 i d 11 z wykorzystaniem formuły 

(2.6) z podstawieniem (2.9) dla macierzy danych z przykładu l. 
a) Obliczenie odległości d12 : 

Licznik wzoru (celowo wprowadzono nawiasy kwadratowe, aby było 
wiadomo, do którego elementu wzoru podstawiano): 

[l· (-1) + (-1) ·1]+[(-1). (-1) + 1·1 + (-1). (-1) + (-1). (-l)]= 

-1-1+1+1+1+1=2. 
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Mianownik wzoru: 

2·«e +C-1)2 +C- 1)2 +12 +C-1)2 +C-1)2]. 

[C-1)2 +e+C-1)2+12 +C-1)2 +C-1)2no.~ = 

2. Uogólniona miara odległości GOM 

2 ·Ul+ l+ l + l+ l+ 1][1 +l+ 1 + 1 +l+ lll0'~ = 2 · (6 · 6)0
·
5 = 12. 

Podstawienie do wzoru (2.6) z podstawieniem (2.9): 

1 2 
d,2 = 2 -12 = 0,333333. 

b) Obliczenie odległości d 11 : 

Licznik wzoru: 

(O· 0+0·0]+(1 ·l+ (-1) ·(-1)+(-1) · (-1)+ l · l +(-l) ·(-1)+(-1) ·(-1)] = 

0+0+ 1+1+1+1+1+1=6. 

Mianownik wzoru: 

2. «o2 +02 + 12 +C-l/ +C-l/+ 12 + C-1)2 + (-1)2
] . 

[o2 +02 +e+ C-1)2 +C-1)2 + 12 + C-1)2 + C-1)2 Jr·5 = 

2· UO+O+ l + l+ l+ l + l+ 1}0+0+ l + l ++1+1 + l + 1ll0'
5 = 2· (6· 6)0

'
5 = 12. 

Podstawienie do wzoru (2.6) z podstawieniem (2.9): 

l 6 
d,, =---=0. 

2 12 

c) Macierz odległości obliczona z wykorzystaniem programu GDM opi
sanego w rozdz. 5: 

[d;k] = 

o 
0,333333 

0,5 

0,5 

0,333333 

o 
0,833333 

0,5 

0,5 

0,833333 

o 
0,666666 

0,5 

0,5 
0,666666 

o 
Zasób informacji skali nominalnej zezwala na zliczanie zdarzeń, tzn. 

wyznaczanie liczby relacji równości i różności. W związku z tym w kon
strukcji miernika odległości musi być wykorzystana tego typu informacja. 
W mianowniku wzoru (2.6) czynniki iloczynu oznaczają liczbę relacji rów
ności i różności określoną dla obiektu i oraz k, zatem 
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III Ił III Ił 

II w1a~i =II w1b'f,1 = m(n - 1). 
J=l /=1 J• l l l 

Dla zmiennych mierzonych na skali nominalnej w formule (2.6) stosuje 
się podstawienia (zob. Walesiak [2003c]): 

a) dla porównywanych obiektów i, k 

{ 
l dla xii = xkl, 

a.kl · b"U = 
' ' - l dla x1i =t= xti; 

b) dla pozostałych obiektów (l= 1, ... ,n; l =t= i,k) 

dla x,1 = xkl A (x,
1

,xkJ =x/f v x,1 ,x1i =t= xiJ), 

(2. 10) 

aw · b"IJ = (2. 11) 

{

(x;j•xlcj =t= xiJ v 

~ - l dla xii =t= xJ:j 1\ xii =t= xiJ; x"1 = x11 v 

xii = x1i; xt1 =t= x1). 

Jeśl i w zbiorze znajdują się tylko zmienne nominalne wielostanowe, to 
formuła (2.6) z podstawieniem (2. 10) i (2. 11) przyjmuje postać: 

" "' w .d~!l " "' w d(j) d - ~ j=l J ,. - ~ j=l J lk (2. 12) '"- I "' w m 
j=l l 

gdzie: d;~J> określone wzorem (1.34). 

2.4. Silne i słabe strony uogólnionej miary odległości 

Miara odległości d,. o postaciach (2.6) (zob. Walesiak l l 999], s. 17 1): 

- może być stosowana w sytuacji, gdy obiekty opisane są zmiennymi 
mierzonymi na skali ilorazowej, przedziałowej, porządkowej lub nominalnej, 

- przybiera wartości z przedziału [O; 1]. Wartość O oznacza, że dla po
równywanych obiektów i, k między odpowiadającymi sobie obserwacjami 
na zmiennych zachodzą tylko relacje równości . W przypadku podstawienia 
(2.9) wartość l oznacza, że dla porównywanych obiektów i, k między od
powiadającymi sobie obserwacjami na zmiennych porządkowych zachodzą 
tylko relacje większości (mniejszości) lub relacje większości (mniejszości) 
oraz relacje równości, jeżeli relacje te są zachowane w stosunku do pozosta
łych obiektów (a więc obiektów o numerach l= l, .. . ,n; gdzie L =t= i,k ). 
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PRZYKŁAD 3. Obliczenie odległości d 14 (macierz A) i d 14 (macierz B) z 

wykorzystaniem formuły (2.6) z podstawieniem (2.9) dla macierzy danych: 

[

5 9 12] [ 8 12 4 7] 4 7 7 5 10 4 6 
A = 3 5 5 ' B= 2 5 4 4 . 

2 1 2 - l 2 4 2 

Obliczenie odległości d14 (macierz A): 

Licznik wzoru (celowo wprowadzono nawiasy kwadratowe, aby było 

wiadomo, do którego elementu wzoru podstawiano): 

[l· (-1) + l · (-1)+ l · (-1)]+ 

[l· (-l)+ l · (-l)+ l· (-l)+ l · ( - 1) +l · ( -1) +l· ( - 1)] = 

-3-6 = -9. 

Mianownik wzoru: 

2· Ul2 +12 +e + 12 +12 +e +12 + 12 + 12] . 

[c-1)2 + (-1)2 + (-1)2 +c - 1)2 + (-1)2 +c - 1)2 + (-1)2 + (-1)2 + (-1)2 n0.5 = 
2. (9. 9 )0

'
5 = 18 . 

Odległość d 14 na podstawie wzoru (2.6) z podstawieniem (2.9): 

Obliczenie odległości d 14 (macierz B): 

Licznik wzoru (celowo wprowadzono nawiasy kwadratowe, aby było 

wiadomo, do którego elementu wzoru podstawiano): 

[l· (-1) +l· (-1) +0 ·0+ l · (-1)]+ 

[l · ( - 1) +l· (-l)+ o. o+ l· (-l)+ l · (-l)+ l · (- l)+ o. o+ l· (- l)]= 
-3-6 = -9 . 

Mianownik wzoru: 

2. { [e + 12 + o2 + 12 + 12 + 12 + o2 + 12 + e + e + o2 + 12} 

[C-1)2 +(-1)2 + 02 +(-1)2 +(- 1)2 +(- 1)2 +02 + 

(-1)2 + (- 1)2 + (-1)2 +02 + (-1/ Jr·5 = 2· (9· 9)
0
'
5 = 18. 



2.5. Postać uogólnionej miary odległości dla zmiennych z rótnych skal pomiaru 43 

Odległość d14 na podstawie wzoru (2.6) z podstawieniem (2.9): 

- spełnia warunki: nieujemności d;k ~O, zwrotności d;; =O, symetrycz

ności d;k = dk; (dla wszystkich i,k = l, ... ,n ), 

- nie zawsze spełnia warunek nierówności trójkąta (potwierdziły ten 
wniosek przeprowadzone analizy symulacyjne), 

- istnieje przynajmniej jedna para obiektów w zbiorze badanych obiek
tów A, dla której obserwacje na zmiennych nie są identyczne (dla uniknięcia 
zera w mianowniku d;k ), 

- w przypadku, gdy w zbiorze obiektów są tylko dwa obiekty d;k =l, 

- nie zmienia wartości w wyniku transfonnacji wattości zrniennych za po-
mocą dozwolonego na danej skali przekształcenia matematycznego (na skali 
porządkowej: dowolna ściśle monotonicznie rosnąca funkcja; na skali przedzia
łowej : funkcja liniowa; na skali ilorazowej: funkcja liniowajednorodna3). 

2.5. Postać uogólnionej miary odległości 
dla zmiennych z różnych skal pomiaru 

Konstrukcja miary odległości d;k, która umożliwia uwzględnienie w bada

niach zmiennych mierzonych na skali ilorazowej (R), interwałowej (l), po
rządkowej (P), nominalnej (N), bazuje na propozycji zawartej w pracy 
Bock, Diday i in. [2000], s. 152 (zob. Walesiak [2003c]): 

gdzie: N (0, I, R) 

d~Z. d~~ 
d() 

ik 

d;~ 

d N dO d' dR d _ wt ik + w2 ik + wJ ik + w 4 ik 
~- ' w1 +w2 +w) +w4 

(2.13) 

- podzbiór zmiennych nominalnych (porządkowych, 

przedziałowych, ilorazowych), 

- miara odległości (2.6) z podstawieniem (2.7), 

- miara odległości (2.6) z podstawieniem (2.9), 

- miara odległości (2.6) z podstawieniami (2.10) i (2.11 ), 

3 Zob. Cegiełka, Stachowski i Szymański [2000], s. 79. 
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w1 ( w2 , w
3

, w4 ) - wagi przypisane odległościom wyznaczonym na pod

stawie zmiennych nominalnych (porządkowych, prze
działowych, ilorazowych), 

w1, w2 , w3 , w4 E (O, m); w1 + w2 + w3 + w4 =m (liczba zmiennych). 

Wagi w" w
2

, w
3

, w4 mogą oznaczać liczbę zmiennych w poszczególnych 

podzbiorach lub merytoryczną ważność poszczególnych podzbiorów zmien
nych w wyznaczeniu miary odległości d 1k o postaci (2.13). 

Formuła o postaci (2. 13) uśrednia odległości cząstkowe wyznaczone na 
podstawie poszczególnych podzbiorów zmiennych (nominalnych, porząd
kowych, interwałowych i ilorazowych). Miara odległości d1k o postaci 

(2. 13) może być stosowana w sytuacji, gdy obiekty są opisane zmiennymi 
mierzonymi na skali ilorazowej, interwałowej, porządkowej i nominalnej, 
oraz posiada właściwości określone w punkcie 2.4. 

2.6. Postać uogólnionej miary odległości 
dla zróżnicowanych wag zmiennych 

Uogólniona postać miary odległości, w której uwzględnia się wagi zmien
nych, określonajest wzorem (por. Walesiak [1999], s. 170): 

(2.14) 

gdzie: wi - wagaj-tej zmiennej spełniająca warunki: 

w
1
. E (O; m) i ""':' w

1
. =m lub w

1
. E (O; l) i "'

111 

w . = l. ~j=l ~)= l J 

W literaturze można spotkać trzy sposoby ustalania wag zmiennych. 
Wagi ustala się albo metodą ekspertów (metoda a priori), albo z użyciem 
algorytmów obliczeniowych opierających się na informacjach zawartych w 
danych pierwotnych (surowych). Można też wykorzystać metodę opartą na 
obu tych ujęciach. Szerzej o zagadnieniu ważenia zmiennych napisano w 
pracach: Bąka [1999], s. 44-47; Borysa [1984], s. 318-325; Abrahamowicza 
i Zająca [ 198(:)]; Grabińskiego [ 1984 ], s. 25-30; Milligana [ 1989]. Problem 



2.7. Kwadrat odległości euklidesowej a współczynnik korelacji liniowej Pearsona ... 45 

"ważenia" zmiennych nie został dotychczas zadowalająco rozwiązany. Wil
liams stwierdza nawet, że ważenie zmiennych jest manipulowaniem warto
ściami zmiennych (por. Aldenderfer i Blashfield [1984], s. 21). Z tego 
względu często w badaniach empirycznych zakłada się, że zmienne są jed

nakowo ważne z punktu widzenia badanego problemu (takie stanowisko 
przyjmują m.in. Sneath i Sokal [1973]4). 

2.7. Kwadrat odległości euklidesowej 
a współczynnik korelacji liniowej Pearsona 
i cosinus kąta między wektorami 

W celu doprowadzenia zmiennych do porównywalności zachodzi potrzeba 
pozbawienia wartości zmiennych mian i ujednolicenia rzędów wielkości. 

Operacja ta nosi nazwę transformacji normalizacyjnej. Zakładać będziemy, 

że normalizację przeprowadzono z wykorzystaniem jednej z formuł : 

a) standaryzacja (dla j ==l , ... , m) 

xiJ- x1 ziJ = , 
SJ 

(2. 15) 

gdzie: ziJ - znormalizowana wartość j-tej zmiennej zaobserwowana w i-tym 

obiekcie, 

11 f ll 11 ]o.s x1 = .L:XiJ n; s1 = - :L<x;1 -x1)
2 

; 

i=l n i=l 

b) przekształcenie ilorazowe (dla j = 1, .. . ,m) 

xiJ 
ZIJ·· = --===== 

11 

:L x~ 
i=l 

Kwadrat odległości euklidesowej dany jest wzorem: 
Ił 

dj" = :L<ziJ- z,,Y, 
i = l 

gdzie: d 
1

,. - odległość między j-tą i h-tą zmienną, j, h = l, ... , m. 

4 Zob. Ałdenderfer i Blashfiełd [1984], s. 21. 

(2.16) 

(2. 17) 
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Na podstawie pracy Anderberga [1973], s. 113 w pracy Jajugi i Wale
siaka [2004] pokazano, że dla zmiennych standaryzowanych zgodnie z for
mułą (2.15) między kwadratem odległości euklidesowej a współczynnikiem 
korelacji liniowej Pearsona zachodzi związek: 

11 

d~, =L (zii- zui = 2n(l- rJI,). (2.18) 
i=l 

Dowóo2 

d2 = ~(z .. -z. )2 = ~[xii-xJ _xi/,-x"]2 = 
j/1 L... l) ,,, L... . 

i=I i=I s1 s" 

t (xii - 2'X;)2 -2t xu -'X;. xu, - x" +I (xu, -2x")2 = 
i=I s1 i=l s1 s" i=I s" 

n , l."" ( -- )2 
n - - n L... xih x" 

2"" --;==x=;j =-=x=J == -;===x=;"=-=x=h=== +n i=J = 

~ " l. L" ( -- )2 s~ l.n "" (X,;; - X1. )
2 

X X L... , 11 ilr 11 
i=l i=l 

W artykule Jajugi i Walesiaka [2004] pokazano ogólną formułę związku 
istniejącego między kwadratem metryki Minkowskiego a ogólnym współ

czynnikiem powiązania. Szczególnym przypadkiem tej formuły jest zwią
zek między kwadratem odległości euklidesowej a współczynnikiem korela
cji liniowej Pea.rsona określony w (2. 18). 

Jeśli we wzorze (2.17) przeprowadzona zostanie normalizacja zgodnie z 
formułą (2.16), to na podstawie pracy Anderberga [1973], s. 114 można 
wykazać, że między kwadratem odległości euklidesowej a cosinusem kąta 
między wektorami obserwacji j-tego i k-tego obiektu istnieje następujący 
związek: 

11 

d~,= I <zu- zuf = 2(1-cosaJI,). (2.19) 
1=1 
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DOWÓD3 

n '' 

d~,= 2)zu -zui =L 
i=l i=l 

" 
I ---'--i::::::'==--~==----

" 11 i= l 
Ix~. I x:, 
i=l i=l 

" L X;jx;,, 

2 

= 
" 
Ix~ 
i=l 

=---" x .. l " [ 
" " ~ u 
"X~ . "X~ i=l 
~ u ~ '" 
i=l i=l 

" " ] Ix~ +x,7,Ix~ = 
i=l i=l 

2 1---=====i==l :---:== 
Ił 11 

= 2(1-cosaj/,). 

L x;7, LX~ 
i=l i=l 

2.8. GDM a współczynnik korelacji liniowej Pearsona 
i cosinus kąta między wektorami 

= 

Na podstawie wykazanych w literaturze związków istniejących między 
kwadratem odległości euklidesowej a współczynnikiem korelacji liniowej 
Pearsona i cosinusem kąta między wektorami wykazane zostaną analogicz
ne związki dla uogólnionej miary odległości GDM. 

GDM dla zmiennych mierzonych na skali przedziałowej i(lub) ilorazo
wej określa wzór (2.8). 

Dla zmiennych standaryzowanych zgodnie z formułą (2.15) można wy
kazać, że między GDM a współczynnikami korelacji liniowej Pearsona ist
nieje związek (zob. Walesiak [2005b]): 
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Dowón4 

l 
d jlr = 2 

m m 

- 4 + m(r11, + l)- L:>111 - I '1,11 
g=l g=l ·-J·· ~~J.h 

[ 

III III ]0.5 • 
4 · (m - ~r111 ) · (m - ~'!,11 ) 

" " 

(2.20) 

I (zij - Zu)Czu,- zij) =-I <zu- z,,}= - 2n(l- r1") -zob. dowód 2; 
1=1 r•d 

11 III 11 III (X -X I I ( zij - Z;g )( Zu, - z,K) = I I rj i 
i=l ~=l r=l t~•l s} 

gaj.fr ga),h 

I I [x·J - xj. X;,, - X,, x,) -xj. x,g -x/l 
... 1 ~=l s1 s,, si s~: 

tl•i.l• 

X;11 -xg. x,1, - X,, + X111 -x8 • X,11 -X11 ] = 

s~: s" s8 s11 

" 11 

I <xu - x1)(xu, -X,,) I (x11 - x1 )(x18 - X:~ ) 
i=l /-.1 

11 ll ,. ,, 
I cxij - x) 2 I cxi/, - x,i l: <x,J -xJ)2 I <x;g -x~~)2 
~l i~ r=l 

11 11 

I <x111 -x11 )(xu, -x") I (x,11 - x
11 

)(x;.c - xx) 
-r===i'=l======~==========+-r===·-~--~==~-----===== 

11 n 
11 " 

I <x,x -:X~:)2 I <x;h - x,,)2 ,L ex,~~ -x.~~)2 I <x,, -x,)2 
1•1 r=l i=l 

n I kh -r1.c - '1,11 +l]= n(m- 2)r1" -n I r111 -n I r,,
11 

+n(m-2) = 
11zl 11=l 11 l 
JIJ.. IIJ)t ·-J.It 

m m 

n(m- 2)(rJf, + l) -n l:ri
11 
- n I r,,

11 
; 

g=l g=l 
,.,.}.. ~~J}f 
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t,t,<z,-z,, )'= t.[t,<z,-z,, )']= t,2n(l- r1, ) = 2n t. (l- r,. ). 

Po podstawieniu do wzoru (2.8) otrzymuje się prawą stronę równania 
(2.20): 

m m 

- 2n(l- r11,) + n(m- 2)(r11, +l)- n L r
111 

- n L r,,g 
l .11 =1 g=l 

d i'' = 2-_____ [ ____ __ ___...!.•:!:''-"::....l.."..o.s-=---~~·'!.::.·"- = 
4n· I O-r18 )· I Cl-r,,,) 

x=l lr"' 

l 

2 

l 

2 

m m 

-2(l-r;~, )+ (m-2)(r11, +l)- L'
111

- L'h~: 

m m 

-4+m(rJir +l)-L'i~: -L 'ir~: 
g=l x=l 

t •J.lt ,.J .. 

Jeśli we wzorze (2.8) przeprowadzona zostanie normalizacja zgodnie z 
formułą (2.16), to między GDM a cosinusem kąta między wektorami istnie
je następujący związek (zob. Walesiak [2005b]): 

l 
d =

;/t 2 

m m 

-4+m(cosa1" +l)- 2:cosa111 - :Lcosa"x 
11-1 n=' 
I'J)I 1. -,_J.Jt (2.21) 

gdzie: cos a
1
" -cosinus kąta między wektorami obserwacji na j-tej h-tej 

zmiennej. 
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DowóoS 
11 Ił 

I <zu- Zu,)(zu, -zu) =-I <zu- z,,/· = - 2(1 -cosa JI,) -zob. dowód 3; 
i=l i=l 

11 m 

L I <zu -zlg)(zu, - Z;;:) = 
1=1 g =l 

11~).11 

" "' 
II 
•=l x=l 

/t.~J)I 

X;, 

" LX;~ 
hol 

m 

I 11 

xi) 
Ił 

Ix~ 
i=l 

X u, 
n 

I x;, 
1=1 

11 

I xuxu, 
i= l 

g•l 

Ix~ ,_, .. 
1=1 

X u, 
" I x;, 

i= l 

X;h xiJ 

~t.x~ 
Ił 

Ix~ 
i= l 

x. X;ll + IJ( • 

Jt.x;; 11 

Ix~ 
1=1 

11 

L XuX;g 
i=l 

11 11 

Ix~ Ix~ 
i= l i=l 

I [cosa1h -cosa111 -cosah
11 

+l]= 
J(•l 
t•J-ł• 

m m 

X;~ 
= 

" 
Ix~ 
i= l 

x,x 
" 

I x,! 
i=l 

= 

11 

LX;~:Xu, 
1=1 

" 11 

Ix,~ I x;, 
1=1 1=1 

(m-2)cosa1"- Icosa111 - I cosa,,g +(m-2) = 
~:=1 g=l 
l"})f $ • J •• 

m m 

(m - 2)(cosaj,, +l)- I cosajg- I cosa"
11 

g=l g=l 
~~).h ,., •• 

li 

L X;g Xill 
+ 1=1 = 

" 11 

Ix~ LX;~ 
i=l i=l 
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t~ (z, - z,, )' = t[t. (z,1 - z.,)']= t.2(1-cosa1,) = 2 ~ (1-cosa1,). 

Po podstawieniu do wzoru (2.8) otrzymuje się prawą stronę równania 
(2.21): 

l 
2 

m m 

-2(1-cosap,)+(m-2)(cosaJ" + l)- I cosai
11

- I cosa"c 
l ~~~ R~ 

d J" = 2------[-------~··:!.:::1·•------.:]o:-;-.s.....!'~·~;::..·h --
4· ~ (1-cosaJ~: )· ~ (1-cosa,,8 ) 

m m 

-4+m(cosaJ" +l)- I cosa18 - I cosa"8 
n=l .11=1 

I • }.J, N~J.I• 

[ ]

0.5 
III m 

4· (m- ~cosaJ8 )·(m-~cosa11/() 

Dla uniknięcia zera w mianowniku miar (2.20) i (2.2 1) należy przyjąć 
założenie, że istnieje przynajmniej jedna para w zbiorze zmiennych, dla któ
rych obserwacje po normalizacj i zgodnie z formułą (2.15) lub (2. 16) nie są 
identyczne. 

Na podstawie wykazanych związków między uogólnioną miarą odległo
ści GDM a współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona (cosinusem kąta 
między wektorami) można sformułować kilka spostrzeżeń: 

- znając macierz korelacji (cosinusów kąta między wektorami), można 
obliczyć odległości między zmiennymi, 

- odległość między zmiennymi j, h zależy od ich skorelowania (cosinu
sa kąta) oraz ich korelacji (cosinusów kątów) z pozostałymi zmiennymi, 

- dla zbioru zawierającego dwie zmienne d i" = l, jeśli obserwacje po 

normalizacji nie są identyczne, 
- rozważania dotyczyły odległości między zmiennymi. Analogiczne 

wzory można wyznaczyć, gdy przedmiotem badania są obiekty (por. An
derberg [1973], s. 113-114), wtedy jednak normalizacja dana wzorami 
(2. 15) i (2.16) będzie przeprowadzana według obiektów. 



3 OBSZARY ZASTOSOWAŃ 
" UOGOLNIONEJ 

MIARY ODLEGŁOŚCI 
W STATYSTYCZNEJ ANALIZIE 
WIELOWYMIAROWEJ 

3.1. Uogólniona miara odległości 
w badaniach postaw i preferencji konsumentów 

Badania postaw i preferencji umożl iwiają opisanie zachowań konsumentów 
względem produktów lub usług oferowanych na rynku. Postawy wyrażają 
przekonania lub opinie konsumentów i mają określony kierunek oraz natę
żenie (por. Duliniec [1994], s. 135). Postawy mogą być kształtowane m.in. 
przez reklamę i mogą się zmieni ać w czasie. Jeżeli oceny postaw dotyczą 
różnych produktów należących do tej samej grupy, to można określić w 
sposób wymierny relacje zachodzące między tymi produktami. Relacje te 
nazywane są w teorii ekonomii preferencjami , ponieważ informują o sto
sunku konsumenta do określonych produktów, co umożliwia ich uszerego
wanie od najbardziej do najmniej pożądanego. 

Pojęcie postawy należy do podstawowych pojęć w badaniach nad za
chowaniem konsumenta w marketingu. Hughes określa postawę jako "przy
chylne bądź nieprzychylne nastawienie osoby do cechy obiektu" (por. 
Foxall i Gołdsmith [ 1998], s. 11 9). Pomiar postaw konsumentów za pomocą 
odpowiednich narzędzi odgrywa pierwszoplanową rolę w procesie podej
mowania decyzji marketingowych. Pomiaru postaw konsumentów dokonuje 
się za pomocą procedur skalowania, wśród których wyróżnia się skalowanie 
jednowymiarowe i wielowymiarowe. Skalowanie jednowymiarowe służy do 
pomiaru przez respondenta jednej zmiennej opisującej badane obiekty, na
tomiast w skalowaniu wielowymiarowym jednoczesnemu pomiarowi przez 
respondenta poddaje się wiele zmiennych. W pomiarze postaw konsumen
tów istotną rolę odgrywają takie metody statystycznej analizy wielowymia
rowej, jak: eonjoint analysis, metody klasyfikacji, skalowanie wielowymia
rowe, analiza korespondencji, analiza czynnikowa, drzewa klasyfikacyjne. 
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Termin preferencja oznacza pierwszeństwo, przewagę, górowanie czegoś 
nad czymś, przedkładanie czegoś nad coś, akt wyboru polegający na uznaniu 
czegoś za lepsze (por. Komputerowy słownik języka polskiego [1998]). Przez 
preferencje rozumie się zdolność konsumenta do po17..ądkowania i wyboru pro
duktów lub usług oferowanych na rynku na określonych warunkach. Respondenci, 
oceniając poszczególne obiekty (produkty, usługi), wyrażają swoje preferencje. 

Indywidualne preferencje respondentów mierzone są na skal i (zob. Wa
lesiak [2001]; Walesiak i Bąk [2000], s. 45): 

l) ilorazowej ; respondenci ocen iają obiekty: 
- przez podanie prawdopodobieństwa subiektywnego ich wyboru. Praw

dopodobieństwo subiektywne "to pewna miara siły (stopnia) przekonania o 
tym, że zajdzie pewne zdarzenie" (zob. Czerwiński [l 999], s. 77). Zakłada 
się, że człowiek jest w stanie przypisywać liczbowe miary sile swoich prze
konań, a miary si ły przekonań, czyli subiektywne prawdopodobieństwa, 
podlegają takim samym prawom formal nym jak prawdopodobieństwa kla
syczne lub częstościowe (chodzi o zasady dodawania i mnożeni a prawdo
podobi eństw) (Czerwiński [l 999], s. 77), 

- na skali stałych sum (respondent dokonuje podziału procentów lub stałej 
kwoty pieniędzy zgodnie z jego preferencjami wobec ocenianych obiektów); 

2) przedziałowej, gdy respondenci oceniają poszczególne obiekty na skali 
pozycyjnej (rating scale), gdzie wartości ekstremalne oznaczają odpowied
nio obiekt najmniej atrakcyjny i najbardziej atrakcyjny; 

3) porządkowej, gdy respondenci porządkują poszczegól ne obiekty np. 
przez nadanie im rang będących kolejnymi liczbami natural nymi (rangę l 
przyporządkowuje się obiektowi, który był wybierany w pierwszej kolejno
ści, rangę n obiektowi, który był wybierany w ostatniej kolej ności) ; 

4) nominal nej dwumianowej (respondenc i wybierają j eden spośród 
dwóch obiektów) lub wielomianowej (respondenci wybierają jeden spośród 
w ięcej niż dwóch obiektów). 

W anali zie preferencji konsumentów wykorzystuje s ię modele odwzo
rowujące rzeczywiste zachowania rynkowe oraz metody umożliwi ające po
miar preferencji. Modelowanie preferencji ma na celu wyjaśnienie procesu 
postępowania konsumenta, którego wynikiem jest ocena oferowanych pro
duktów i ostatecznie wybór jednego z nich. W pomiarze preferencji konsu
mentów szczególnie istotną rolę odgrywa metodologia eonjoint analysis 
oraz porządkowania liniowego. 

Uogól niona miara odległości GDM w badaniach postaw i preferencji 
konsumentów wykorzystywana jest: 
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- do wyznaczenia macierzy odległości w procesie klasyfikacj i obiektów 
(np. konsumentów), 

- jako syntetyczny miernik rozwoju w metodach porządkowania linio
wego obiektów (np. produktów). 

3.2. Wyznaczanie macierzy odległości 
w procesie klasyfikacji obiektów 

Wykorzystanie niektórych metod statystycznej analizy wielowymiarowej (me
tody klasyfikacji, skalowanie wielowymiarowe) wymaga obliczenia odległości 

między obiektami (np. przy użyciu miary GDM) i zestawienia ich w macierz: 

o dl2 d,l/ 

o 

Macierz odległości stanowi jeden z etapów zastosowania niektórych me
tod klasyfikacji. W pracy Gordona [1999], s. 7 przedstawiono etapy w pro
cesie klasyfikacji obiektów (zob. rys. 3.1). 

Znormalizowana 1-=----- --- - --.t 
macierz danych ___, __ ----::;;""~ ___ _, 

Metody prezentacji graficznej 
(wizualizacji) - m.in. 

skalowanie wielowymiarowe, 
analiza korespondencji 

Rys. 3.1 . Etapy w procesie klasyfikacji obiektów 

Źródło: opracowano na podstawie pracy Gordona [ 1999], s. 7. 
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3.3. Ocena podobieństwa wyników 
klasyfikacji zbioru obiektów w czasie 

Problem porównywania wyników dwóch różnych podziałów5 danego zbioru 
obiektów zyskał szerokie zainteresowanie w literaturze z zakresu staty
stycznej analizy wielowymiarowej. Jest on ważny nie tylko z metodologicz
nego punktu widzenia, ale również z punktu widzenia zastosowań metod 
klasyfikacji w badaniach marketingowych. 

Na przykład segmenty rynku wyznaczone za pomocą metod klasyfikacji 
nie są trwałe w czasie (nie ma jednej segmentacji optymalnej danych ryn
ków; por. Prymon [1991], s. 43), zachodzi więc potrzeba sukcesywnego do
konywania segmentacji rynku z użyciem metod klasyfikacji. Mierniki po
dobieństwa wyników klasyfikacji zbioru obiektów w czasie pozwalają w 
tym przypadku ocenić stopień zmian w wynikach segmentacj i. Ponadto moż
na określić wrażliwość wyników segmentacji na zestaw jej kryteriów. 

Mierniki te są stosowane również przy ocenie zmian pozycji produktu w 
stosunku do produktów konkurencyjnych. W ten sposób firma może spraw
dzić, jak zmienia się w czasie usytuowanie na rynku jej produktu w stosun
ku do produktów konkurencyjnych. 

Wykorzystując mierniki podobieństwa klasyfikacji zbioru obiektów w 
czasie, możemy ocenić stopień zmian w relatywnie jednorodnych rynkach 
wykorzystywanych do testowania produktów. 

Godne odnotowania propozycje mierników służących do porównywania 
wyników dwóch różnych podziałów podali : Fowlkes i Mallows [1983]; Go
odman i Kruskal [1979] ; Hubert i Arabie [1985]; Lerman [1988]; Rand 
[1971]; Wallace [1983]. W literaturze polskiej propozycje takie przedstawi
li : Nowak [1985], Sokołowski [1976] i Szmigiel [1976]. Powstały też prace 
przeglądowe, w których omówiono różne propozycje (por. Goodman i Kru
skal [1979]; Grabiński [1980]; Walesiak [1985b; 1990a]). 

W tej części pracy omówione zostaną mierniki służące do oceny podo
bieństwa wyników klasyfikacji zbioru obiektów w czasie. Należy jednak 
pamiętać, że mierniki te można z powodzeniem wykorzystać również w in
nych przypadkach (np. przy porównywaniu dwóch podziałów otrzymanych 
w klasyfikacji zbioru obiektów ze względu na dwa różne kryteria klasyfika-

5 Na przykład dwóch podziałów otrzymanych przy klasyfikacji zbioru obiektów ze 
względu na dwa różne kryteria klasyfikacji lub dwóch podziałów zbioru obiektów w dwóch 
różnych okresach ze względu na to samo kryterium klasyfikacji. 
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cji lub to samo kryterium, ale opisane z użyciem innego lub nie w pełni 
zgodnego zestawu zmiennych). 

Dany jest niepusty zbiór obiektów badania A o elementach Ą (i = l, ... , n) 

oraz dwie klasyfikacje (dwa podziały) tego zbioru na u i v klas6 otrzymane 
na podstawie jednolitej procedury klasyfikacyjnej w odniesieniu do porów
nywanych okresów t i q. Podziały p<ą> i p<'> są bezpośrednio porównywal
ne, ponieważ w odniesieniu do obu porównywanych okresów q i t jednolicie 
określono: 

zestaw zmiennych opisujących badane obiekty, 
formułę normalizacji zmiennych, 
miarę podobieństwa obiektów, 
metodę służącą do klasyfikacji zbioru obiektów. 

W celu oceny podobieństwa wyników dwóch podziałów zbioru obiek
tów w czasie konstruuje się tablicę kontyngencji i na tej podstawie otrzymu
je się ich klasyfikację krzyżową (por. tab. 3.1). Każdy podział danego zbio
ru obiektów z okresu t i q może być traktowany jako określenie pewnej 
zmiennej mierzonej na skali nominalnej (por. Kolonko [1980], s. 41). 

Tabela 3 .1. Tablica kontyngencji {klasyfikacja krzyrowa wyników dwóch podziałów) 

Podziały 
Podział P1' 1 

klasy p_!' l p C t) pCtl Sumy 
l 2 ... V 

P.(q ) 
l 

n,, 1112 ... n,. ni. 

Podział p<ąl 
pCąl 

2 /l21 lt22 ... 112v n2 . 

: : : : 
pCq) 

11 n," nu2 ... nuv nu. 

Sumy n. t n . 2 ... "·· n =n .. 

gdzie: p(l>, p<ąl - klasyfikacja (podział zbioru obiektów A w okresie t (q); q< t ), 

n," - liczba obiektów, które jednocześnie należą do klas P.Cąl i P,.1' 1 , 

r =l, ... , v; s= 1, ... ,u, v(u) - liczba klas w podziale p1'1 (p<ą> ), 

n., - liczba obiektów w klasie P,(l> (kolumna t), 

ns. - liczba obiektów w klasie P.(q) (wiersz s). 

Źródło: opracowanie własne. 

6 Spełniające warunki zupełności, rozłączności i niepustości. 
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W pracy ocena podobieństwa wyników klasyfikacji zbioru obiektów w 
czasie będzie rozpatrywana w sensie oceny podobieństwa składu wyodręb
nionych klas w obu podziałach. Im bardziej zatem składy klas w obu po
działach, tj. p<q> i p<t>, są do siebie podobne, tym większe jest podobieństwo 
obu podziałów. 

Takie sformułowanie problemu powoduje, że z analizy zostają usunięte 
miary badające podobieństwo rozkładów warunkowych obu podziałów (tzn. 
jednego względem drugiego i odwrotnie). Zagadnienie to zostało szczegó
łowo omówione w pracy Walesiaka [1990a]. Do grupy miar badających po
dobieństwo rozkładów warunkowych obu podziałów można zaliczyć współ

czynniki: średniej kwadratowej wielodzielczości 0 2
, Pearsona P2

, Czupro

wa T 2 i Cramera C2 (por. Cramer [1958]; Everitt [1979]; Goodman i Kru
skal [1979], s. 9-lO; Grabiński [1980]; Ostasiewicz i in. [1998], s. 55-60), 

Heliwiga H 2 [1975] , s. 143, Ostasiewicza 0 2 [1975], Goodmana i Kruska
la A. [1979], s. 13; Szmigla [1976]. 

Prawidłowo skonstruowana miara oceny podobieństwa podziałów p<tll i 

p lt> pod względem składu wyodrębnionych klas powinna spełniać następu
jące warunki (por. Walesiak [1993a], s. 69-70): 

l . Winna być łatwa w interpretacji, co prowadzi do postulatu, aby jej 
wartości były nieujemne i zawarte w zamkniętym przedziale liczbowym. 

2. Największą wartość miara przybiera tylko w odniesieniu do najwięk
szego podobieństwa dwóch klasyfikacji, tzn. wtedy i tylko wtedy, gdy są 
one identyczne. Sytuacja taka pojawia się w przypadku kwadratowej tablicy 
kontyngencji, w której każdej klasie pierwszego podziału odpowiada tylko 
jedna klasa w podziale drugim. 

3. Najmniejszą wartość miara przybiera tylko w odniesieniu do naj
mniejszego podobieństwa dwóch klasyfikacji, tzn. wtedy i tylko wtedy, gdy 
jeden podział zawiera tyle klas, ile jest obiektów, a drugi -jedną klasę za
wierającą wszystkie obiekty. 

4. Krańcowe granice przedziału zmienności miary zgodności f(P<,> ; p <ql ) 

- określone w 3 i 4 - powinny być stałe dla danej liczebności zbioru obiek
tów n ( f - postać analityczna miary podobieństwa). 

5. Warunek symetrii: 

f(P<'> ; p<ąl ) = j(P<ql ; p <'>). 

6. Wartość miary jest niezmienna względem jakiegokolwiek uporząd
kowania wierszy lub kolumn w tablicy kontyngencji. 
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U podstaw konstrukcji miar oceny podobieństwa wyników klasyfikacji 
zbioru obiektów w czasie ze względu na skład klas (spełniających warunki 1-6) 
leżą dwie koncepcje. 

Historycznie rzecz ujmując, pierwsza z koncepcji została zaproponowana 
przez Randa [1971]. W tej koncepcji porównuje się zaklasyfikowanie wszystkich 
par obiektów w podziałach p<'>, p <ll> i wyróżnia się cztery typy par obiektów: 

typ (l): obiekty tworzące parę znajdują się w tych samych klasach w po
działach p<'> i p<"> · , 

typ (II): obiekty tworzące parę znajdują się w różnych klasach w podzia
łach p(l> i p<q> ; 

typ (III): obiekty tworzące parę znajdują się w różnych klasach w P'11
' 

w tej samej klasie w p<l) ; 
typ (N): obiekty tworzące parę znajdują się w tej S;imej klasie w p<tJl 

w różnych klasach w p<'>. 
Typy (I) i (II) są interpretowane jako pary zgodne w obu klasyfikacjach 

p<t> i p<q>, natomiast typy (III) i (IV) -jako pary niezgodne. W tab. 3.2 
przedstawiono formuły pozwalające ustalić liczby par obiektów do każdego 
typu, będące funkcjami n,n,, .• n.,. i n . .,. 

Tabela 3.2. Formuły służące do określania liczby par obiektów 
zakwalifikowanych do jednego z czterech typów 

Typ Formuła 
11 • 

(l) IInsr (n.r, -l) 
.t•l ,.1 

(II) - Tl 2 +I In;,- In;. + In.~ l [ 
11 

• (" • ) ] 

2 sal ,..1 .swl r : l 

1(. ". ) (III) 2 In.~ - I In;, 
r&J .r-1 r•ł 

(IV) - In;. -II n?, )(U " . ) 
2 .rei s•l r•l 

(I)+(II)=Z= +IIn?, -- In~. +In~ (n) u • 1 (u • ) 
2 •=l rai 2 .r• l ,..1 

(III)+{IV)= N=- In;.+ In.~ -L: L: n.;, l(" . ) u • 

2 .rai "'l t•l r s l 

Źródło: Hubert i Arabie [1985], s. 196. 
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Widać więc, że podobieństwo dwóch podziałów p<t) i p<ą> wzrasta w 
miarę wzrostu wartości Z. 

Na tej podstawie Rand 11971] skonstruował miarę pozwalającą oceniać 

podobieństwo wyników dwóch podziałów zbioru obiektów w czasie: 

R =1(~)= 1-N/(~). (3. 1) 
gdzie: Z i N są określone wzorami w tab. 3.2. 

Niech Z oznacza ogólną liczbę par zgodnych, a N ogólną liczbę par nie
zgodnych. Stąd otrzymujemy: 

Z+N=(~). (3.2) 

gdzie: (;) = ~n( n - l) oznacza liczbę wszystkich par obiektów określ oną 
w zbiorze obiektów A. 

Przedział zmienności tej miary zaczyna się od O, kiedy to dwa podziały 
p<t) i p<ą> są zupełnie niepodobne Geden podział zawiera tyle klas, ile jest 
obiektów, a drugi jedną klasę zawierającą wszystkie obiekty), a kończy na l, 
kiedy podziały są identyczne?. Miarę Randa (3.1) interpretuje się jako od
setek par obiektów zgodnych w obu klasyfikacjach p<t) i p<ą> w ogólnej 
liczbie par obiektów określonych na zbiorze A. 

Wadą miary Randa jest to, że wykazuje tendencję do wzrostu wartości w 
przypadku zwiększania liczby klas (por. Everitt, Landau i Leese [2001], s. 182). 
Hubert i Arabie [ 1985], s. 198 zaproponowali skorygowany indeks Randa: 

R = R-E(R) 
HA R - E(R)' 

m:ax 

(3 .3) 

gdzie: R,rox -maksymalna wartość miary Randa ( RmM =l ), 

E(R) - wartość oczekiwana miary Randa określona wzorem: 

7 Analogiczną miarę zaproponował w polski~j literaturze statystycznej Sokołowski 
[1976]; [1992], s. 82. 
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Skorygowana miara Randa przyjmuje postać (Hubert i Arabie [1985], 
s. 198): 

L:(n'·') _ L:(n·,)L:(n·,·)j(n) 
r,s 2 r 2 ,1 2 2 (3.4) 

Skorygowana miara Randa RHA przyjmuje wartości z przedziału [- oo; l] . 

Miara RHA =O, gdy indeks Randa równy jest jego waJtości oczekiwanej. 

Wartość oczekiwana skorygowanej miary Randa wynosi zero. Miara RHA 

nie spełnia więc części postulatów. 
Drugą koncepcję oceny podobieństwa wyników klasyfikacji zbioru 

obiektów w czasie ze względu na skład klas zaproponował w polskiej litera
turze statystycznej Nowak [1985]. W tej koncepcji, odmiennie w stosunku 
do poprzedniej, bada się podobieństwo klas wyodrębnionych w podziałach 
p(l> i p <tt) . 

Do oceny podobieństwa klas Nowak wykorzystał miarę podobieństwa 
zbiorów Czerwińskiej i Gemborzewskiego [1975] o postaci: 

k - n .tr 
sr - · , 

max{n,_;n,, } 
(3.5) 

gdzie: n,,,n, i n_,,- wyjaśnione w tab. 3.1. 

Wyniki obu podziałów p<t> i p<ą> są tym bardziej zbliżone do siebie, im 
bardziej klasy jednego podziału są podobne do klas drugiego podziału. W celu 
ustalenia podobieństwa podziałów p<t) i p<"> , dotyczących każdej klasy 
otrzymanej w wyniku podziału pierwszego, wyznacza się naj bardziej podobną 
klasę uzyskaną w wyniku drugiego podziału. Również w odniesieniu do każdej 
klasy podziału p<t> wyznacza się najbardziej podobną klasę w podziale p<ą> . 

Miarę podobieństwa dwóch podziałów p(t) i p(ą) Nowak [1985] kon
struuje następująco: 

(3.6) 

gdzie: k.., -określone wzorem (3.3), 

v (u) -liczba klas w podziale p<t) (P<"> ). 
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Miara podobieństwa podziałów S przybiera wartości z przedziału [l/ n; l ] , 

wyklucza więc możliwość otrzymania wartości O. Postulat, by miara (3.6) 
przybierała wartość O, byłby uzasadniony, gdyby żadna z klas otrzymanych w 
wyniku jednego podziału nie miała elementów wspólnych z żadną z klas 
otrzymanych w wyniku podziału drugiego. Sytuacja taka jest niemożliwa, 
gdyż każdy element dowolnej klasy otrzymanej w wyniku jednego podziału 
jest zawarty w pewnej klasie otrzymanej w wyniku podziału drugiego. 
Miarę S interpretuje się j ako średnie podobieństwo najbardziej podob

nych klas podziału p<,,> do klas podziału p<l) i odwrotnie. 

3.4. Uogólniona miara odległości 
jako syntetyczny miernik rozwoju 
w metodach porządkowania liniowego 

Zadaniem metod porządkowania liniowego zbioru obiektów jest uszerego
wanie, czyli ustalenie kolejności obiektów lub ich zbiorów według określo

nego kryterium. Metody te mogą być zatem stosowane wtedy, gdy przyj mie 
się pewne nadrzędne kryterium, ze względu na które będzie można upo
rządkować obiekty od "najlepszego" do "najgorszego". Narzędziem metod 
porządkowania liniowego jest syntetyczny miernik rozwoju (SMR), będący 
pewną funkcją agregującą informacje cząstkowe zawarte w poszczególnych 
zmiennych i wyznaczoną dla każdego obiektu ze zbioru obiektów A . 

Przeprowadzenie porządkowania liniowego zbioru obiektów wymaga 
spełn ienia następujących założeń (por. Abrahamowicz [1985]; Walesiak 
[1 993a], s. 73): 

a) dany jest co najmniej dwuelementowy i skończony zbiór obiektów 

A = {A,};' = {A1 , ••• , A"}; 
b) istnieje pewne nadrzędne syntetyczne kryterium porządkowania ele

mentów zbioru A, które nie podlega pomiarowi bezpośredniemu (np. po
ziom rozwoju badanego produktu na tle produktów konkurencyjnych, ocena 
wstępnie wyselekcjonowanych koncepcji produktu); 

c) dany jest skończony zbiór zmiennych merytorycznie związany z syn
tetycznym kryterium porządkowania; zmienne mają charakter preferencyj
ny, tzn. wyróżnia się wśród nich stymulanty, destymulanty i nominanty; 

d) zmienne służące do opisu obiektów są mierzone przynajmniej na skali 
porządkowej (ze względu na to, że porządkowanie obiektów staj e się moż-
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liwe, gdy dopuszczalne jest określenie na wartościach zmiennych przy
najmniej relacji większości i mniejszości) . Jeśli zmienne opisujące obiekty 
mierzone są na skali przedziałowej i(lub) ilorazowej, to należy sprowadzić 
je do porównywalności poprzez normalizację; 

e) relacją porządkującą elementy zbioru A jest relacja większości lub 
mniejszości, dotycząca liczbowych wartości syntetycznego miernika rozwoju. 

W odniesieniu do zagadnienia porządkowania liniowego wypracowano 
wiele konstrukcji SMR. Formuły agregacji wartości zmiennych można 
ogólnie podzielić na wzorcowe i bezwzorcowe (por. np. Grabiński [1984], 
s. 38). W formułach bezwzorcowych następuje uśrednienie znormalizowa
nych wartości zmiennych, z udziałem przyjętych wag. Formuły wzorcowe 
są różnego rodzaju odległościami poszczególnych obiektów od obiektu 
wzorcowego, którym w badaniach empirycznych jest na ogół tzw. dolny 
bądź górny biegun rozwoju (por. np. Borys [1984], s. 281-282; Heliwig 
[ 1968]). Omówienie różnych konstrukcji SMR przedstawiono m.in. w pra
cach Bąka [1999], s. 60-64; Walesiaka [1990b]; [1996], s. 127-129. 

Konstrukcja syntetycznego miernika rozwoju wykorzystującego uogól
nioną miarę odległości GDM składa się z następujących etapów: 

l. Punktem wyjścia jest macierz danych [x;j ], gdzie xij oznacza wartość 

}-tej zmiennej w i-tym obiekcie. 
2. Norninanty (N) zostają przekształcone na stymulanty za pomocą for

muły ( 1.10) lub ( 1.11 ). Stymulanty uzyskane w wyniku przekształcenia 
( 1.1 O) mierzone są na skali ilorazowej, a przekształcenia ( 1.11) na skali 
przedziałowej. Nie zachodzi potrzeba zamiany destymulant na stymulanty. 

3. W obliczeniach z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości 

GDM (2. 14) z podstawieniem (2.7), tzn. gdy zmienne są mierzone na skali 
ilorazowej i(lub) przedziałowej, zachodzi potrzeba przeprowadzenia norma
lizacji wartości zmiennych (zob. punkt 1.3). Zastosowanie miary (2.14) z 
podstawieniem (2.9) nie wymaga przeprowadzania normalizacji zmiennych. 
Dla zmiennych mierzonych na skali przedziałowej i(lub) ilorazowej zostaje 
osłabiona skala pomiaru (zostają one przekształcone w zmienne porządko

we, ponieważ w obliczeniach uwzględniane są tylko relacje większości, 
mniejszości i równości). 

4. W przypadku zastosowania w formule (2.14) wag zróżnicowanych 

należy podać wagi w
1
. spełniające warunki: w. e (0; m), " ':' w. = m. 

J ~J=I J 

5. Wyznacza się odległości poszczególnych obiektów od obiektu wzor
cowego za pomocą uogólnionej miary odległości ODM. 
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Konstrukcja miary odległości GDM obiektu i-tego od obiektu-wzorca w 
przyjmuje postać (por. Walesiak [2002b], s. 36): 

l» m n 

L wjaiwiwiJ +L L wiailiwlj 
J=l j=l /=1 

d l l>~>i.k 

,. =Z-{t. t. w1a~ t t. w1b~1 ] 4 
(3.7) 

gdzie: d,w - miara odległości GDM obiektu i-tego od obiektu-wzorca w, 

p= w, l; r =i, l; i, l = l, . .. ,n - numer obiektu, 

w - numer obiektu-wzorca, j = l, ... ,m- numer zmiennej , 

w
1 

- wagaj-tej zmiennej (wJe (O; m), L~~~ w1 =m). 

Stosowanie konkretnych konstrukcj i miar odległości jest uzależnione od 
skal pomiaru zmiennych. 

Dla zmiennych mierzonych na skali ilorazowej lub przedziałowej w for
mule (3.7) stosowane jest podstawienie: 

a;PJ = xiJ - xPJ dla p= w, l, 

bwrj = xwj - x,j dla r = i, l, 

gdzie: xu (xu) - i-ta (L-ta) obserwacja naj-tej zmiennej . 

(3.8) 

Dla zmiennych mierzonych na skali porządkowej w formule (3.7) stosu
je się podstawienie (Walesiak [1993b], s. 45): 

dla p=w,l; r=i,l. 

dla 

dla 

dla 

XI} > X 1>.i (xwj > Xrj ), 

X;j = X pJ (xw} = X,j ) , 

xu < xP1 (x..; < x,1 1 
(3.9) 

6. Obiektem-wzorcem w badaniach empirycznych jest na ogół tzw. dol
ny bądź górny biegun rozwoju (por. Hellwig [1968]). Górny biegun rozwoju 
obejmuje najkorzystniejsze wartości zmiennych (maksymalna dla stymulan
ty, minimalna dla destymulanty), dolny zaś - najmniej korzystne wartości 

zmiennych (minimalna dla stymulanty, maksymalna dla destymulanty). 
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7. Relacją porządkującą elementy zbioru A jest relacja większości (dla 
dolnego bieguna rozwoju) lub relacja mniejszości (dla górnego bieguna 
rozwoju) dotycząca liczbowych wartości syntetycznego miernika rozwoju o 
postaci (3.7). 

Metody porządkowania liniowego można wykorzystać w badaniach mar
ketingowych, m.in. w analizie atrakcyjności rynku polegającej na ocenie 
możl iwości istniejących (nowych) produktów w stosunku do produktów 
konkurencyjnych. Pozwalają więc one określić pozycję produktu na rynku 
na tle produktów konkurencyjnych. Badania tego typu mogą być wykony
wane również w odniesieniu do innych obiektów (np. przedsiębiorstw, kra
jów), ponieważ umożliwiają wyznaczenie pozycji badanego obiektu (obiek
tów) na tle obiektów konkurencyjnych. 

3.5. Ocena podobieństwa wyników porządkowania 
liniowego zbioru obiektów w czasie 

Problem porównywania wyników dwóch różnych uporządkowań danego 
zbioru obiektów jest ważny nie tylko z metodologicznego punktu widzenia, 
ale również z punktu widzenia zastosowań metod porządkowania liniowego 
w badaniach marketingowych. 

Mierniki podobieństwa dwóch uporządkowań zbioru obiektów w czasie 
znajdują zastosowanie w ocenie zmian pozycji produktu w stosunku do pro
duktów konkurencyjnych. W ten sposób firma może sprawdzić, jak zmienia 
się w czasie usytuowanie na rynku j ej produktu w stosunku do produktów 
konkurencyjnych. Badania tego typu mogą być prowadzone również w od
niesieniu do innych obiektów (np. przedsiębiorstw, krajów), pozwalają one 
bowiem na określenie oddalenia międzyokresowego badanego obiektu 
(obiektów) na tle obiektów konkurencyjnych lub przemieszczenia w hierar
chii obiektów w miarę upływu czasu. 

Ocena podobieństwa dwóch różnych uporządkowań obiektów może być 
przeprowadzana w ujęciu statycznym. W procesie postępowania konsumenta 
przy zakupie dóbr i usług istotną fazą jest ocena wariantów produktów przez 
konsumenta. Otrzymujemy wtedy dla każdego konsumenta różne uporządko
wania badanych produktów. Oceniając podobieństwo upo17.ądkowań produk
tów, możemy określić, w jakim stopniu konsumenci różnią się między sobą. 

Ocenę podobieństwa wyników porządkowania liniowego zbioru obiektów 
w czasie przeprowadza się na podstawie wartośc i zmiennych syntetycznych. 
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Walesiak [1993c] zaproponował dwa mierniki podobieństwa zbioru obiektów 
w czasie, których stosowanie zależy od skali pomiaru wartości zmiennych 
syntetycznych. Konstrukcja pierwszego z nich (wykorzystująca ideę miernika 
rzędu dokładności prognoz typu ex post H. Theila) zakłada, że wartości 
zmiennych syntetycznych są mierzone na skali ilorazowej lub przedziałowej. 
Za jego pomocą mierzy się zmiany w czasie w wartościach porównywanych 
zmiennych syntetycznych, a więc mierzy oddalenie międzyokresowe obiek
tów. Cenną zaletą tego miemika jest to, że można go rozłożyć na sumę kilku 
składników, mających jasną inte1pretację jeśli idzie o rząd i charakter odchy
leń w wartościach porównywanych zmiennych syntetycznych. 

Wykorzystanie drugiego z nich, będącego współczynnikiem korelacji 
tau Kendalla, zakłada, że wartości zmiennych syntetycznych są mierzone na 
skali porządkowej. Współczynnik ten pozwala mierzyć stopień podobień

stwa dwóch uporządkowań obiektów, wskazując na stopień przemieszcze- r 

nia w hierarchii obiektów w miarę upływu czasu. 
Dany jest niepusty zbiór obiektów badania A o elementach A; 

(i= 1, .. . ,n). Niech p" i P;ą (t,q = 1, .. . ,T), wyznaczone za pomocą synte

tycznego miernika rozwoju (SMR), oznaczają wartości zmiennych synte
tycznych odpowiednio M, i M q ustalone dla i-tego obiektu w porównywa-

nych okresach t i q. 
Wartości zmiennych syntetycznych M, i M q są ze sobą bezpośrednio 

porównywalne, wyznaczono je bowiem za pomocą tej samej konstrukcji 
SMR i na podstawie tego samego zespołu zmiennych. 

Całe postępowanie porządkowania liniowego zbioru obiektów, na pod
stawie którego wyznacza się wartości zmiennych syntetycznych M, i M", 

jest jednolite w odniesieniu do obu porównywanych okresów. Postępowanie 
to obejmuje: 

a) dla bezwzorcowych formuł ujednolicenie charakteru zmiennych bę

dących przedmiotem agregacj i poprzez formuły zamiany destymulant i no
minant na stymulanty (dla formuł wzorcowych zachodzi potrzeba zamiany 
norninant na stymulanty), 

b) wprowadzenie niemianowania wartości zmiennych i ujednolicenie 
rzędów ich wielkości poprzez normalizację (normalizacja dotyczy zmien
nych ze wspólnej macierzy danych z okresów t i q), 

c) ustalenie jednego wspólnego wzorca (d la formuł wzorcowych) na 
podstawie macierzy obejmującej dane z okresów t i ą, 



66 3. Obszary zastosowań uogólnionej miary odleglości w statystycznej analizie wielowymiarowej 

d) konstrukcję SMR, obejmującą ustalenie postaci analitycznej SMR, 
systemu wag oraz formy wprowadzenia tego systemu do SMR. 

Najpierw zostanie przedstawiona konstrukcja miernika podobieństwa 
zbioru obiektów w czasie, oparta na wartościach zmiennych syntetycznych 
M, i M

11
, mierzonych na skali przedziałowej lub ilorazowej. 

Zakłada się, że miernik będzie mierzył nie tylko rząd odchyleń od war
tości porównywanych zmiennych syntetycznych M, i M 11 , ale również rząd 

odchyleń będący rezultatem (Walesiak [1993c]): 
l ) różnicy między średnimi wartościami zmiennych syntetycznych M, i M q, 

2) różnicy w dyspersji wartości zmiennych syntetycznych M, i M q , 

3) niezgodności kierunku zmian wartości zmiennych syntetycznych 
M, i Mą. 

Miernik mający te wszystkie cechy przybiera następującą postać: 

(3 .1 O) 

Miernik (3. 10) przybiera wartość O wtedy, gdy nie ma żadnych różnic w 
wartościach zmiennych syntetycznych M, i M ". Pierwiastek kwadratowy z 

wyrażenia (3. 10) informuje, jaki jest przeciętny rząd odchyleń wartości po
równywanych zmiennych syntetycznych z okresów t i q. 
Wielkość wyrażoną wzorem (3. 1 O) można rozłotyć na sumę trzech 

składników: 

2 w 2 w2 2 w, q = 1 + 2 + w3 , (3. 11 ) 

pozwalających określić bliżej "rząd" i "charakter" różnic w wartościach 
zmiennych syntetycznych M , i M q. 

Mierniki cząstkowe W/, W2
2 i W3

2 (niosące informacje, o których mowa 
w punktach l, 2 i 3) określają wzory: 

w 2 (- - )z 
1 = P., - P.11 • (3 .12) 

(3. 13) 

(3.14) 
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gdzie: p_,. S, (P.q, Slf) to odpowiednio średnia arytmetyczna i odchylenie 

standardowe wartości t-tej (q-tej) zmiennej syntetycznej ; 

r - współczynnik korelacji liniowej Pearsona między E., = (p,, , ... , P
111

) 

i J!....q = ( Plq' ···• Pnq) · 

Rozbicie wzoru (3. 1 O) na trzy składniki zostało zaczerpnięte ze wzoru 
Theila na miernik rzędu dokładności prognozy typu ex post (por. Pawłowski 
[1973], s. 119; Zeliaś [1984], s. 184). 

Jeśli wartości zmiennej syntetycznej są mierzone na skali porządkowej 
lub świadomie zdecydujemy s ię na utratę informacj i i otrzymane wartości 
p11 i p 111 zmiennych syntetycznych M, i Mi, potraktujemy tak, jakby były 

mierzone na skali porządkowej, to stosując współczynnik tau Kendalla o po
staci (2.1) z podstawieniem (2.4), możemy ocenić podobieństwo uporządko
wań zbioru obiektów w miarę upływu czasu (por. Walesiak [ 1991; 1993c ]). 

Można zadać pytanie, dlaczego w pracy preferuje się współczynnik tau 
Kendalla, a nie powszechnie znany i stosowany współczynnik korelacji rang 
Spearmana. Współczynnik korelacji rang Specu·manajest w szczególny spo
sób transformowanym współczynnikiem korelacj i liniowej Pearsona, w któ
rym wykorzystuje się specyfikę kolejnych n liczb naturalnych (por. np. 
Steczkowski i Zeliaś [1981], s. 160-162; [ 1997], s. 186-189). 

PRZYKŁAD 
Dane są uporządkowania pięciu produktów w kolejnych trzech okresach 

t= l, 2, 3: 

t= l : l' t= 2:3, t =3: 4, 
2, 4, 5, 
3, 2, l ' 
4, l' 3, 
5, 5, 2. 

Zgodność uporządkowań produktów z okresów t = l i t = 2 oraz t = 2 i 
t= 3 oceniono za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana oraz tau 
Kendal la i otrzymano wyniki : 

rs(1,2)=0,1, rs(2,3) =0,2, 

K23 = 0,2. 

Między tymi współczynnikami zachodzi relacja 
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rs (1,2) < rs (2,3 ), 

K,2 < K2~· 

Do wyników pomiaru zastosowano dopuszczalne przekształcenie (2.2) 
na skali porządkowej ( j(y) =l), zachowujące ustalony porządek wyni
ków pomiarów. Uzyskane wyniki nie mają wcześniej stwierdzonej własności 
tylko w odniesieniu do współczynnika korelacji rang Spearmana, ponieważ 

~;(1.2) = -21,9 > ~~(2,3) = -32,2, 

K12 =O< K23 = 0,2. 

Współczynnika korelacji Spearmana nie można stosować do oceny po
dobieństwa uporządkowań zbioru obiektów w miarę upływu czasu (nie za
pewnia on bowiem wyników niezmiennych względem dopuszczalnych 
przekształceń na skali porządkowej). 

Współczynnik ten nie jest typową miarą korelacji rang, stosując go bo
wiem, zakłada się, że odległości pomiędzy sąsiednimi rangami są sobie 
równe (na skali porządkowej odległości między dowolnymi dwiema ranga
mi nie są znane). Założenie to oznacza, że można go wykorzystywać, gdy 
mamy do czynienia nie z pomiarem porządkowym, ale z pomiarem co naj
mniej przedziałowym. 

3.6. Przykład zastosowania uogólnionej miary odległości 
W miesięczniku "Perspektywy" nr 4/2001 zaprezentowano ranking wyż
szych uczelni w Polsce. Do oceny uczelni wykorzystano 15 zmiennych po
dzielonych na trzy kategorie: 

I. Prestiż: 

x;1 - preferencje pracodawców (liczba wskazań danej uczelni), 
x;2 - preferencje wybranych profesorów mianowanych w latach 1999-

-2000 (liczba wskazań danej uczelni). 
II. Siła naukowa: 
x;3 - moc naukowa (liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych w 

l 999 r.), 
x;4 - potencjał naukowy (średnia z kategorii nadanych przez KBN po-

szczególnym jednostkom uczelni), 
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x,5 - dobór jakościowy w rekrutacji na studia (liczba kandydatów na 
jedno miejsce), 

x;6 - rozpiętość oferty kształcenia (liczba słuchaczy studiów doktoranc
kich i podyplomowych). 

ill. Warunki studiowania: 
Xn -zasoby biblioteczne (łączna liczba woluminów w bibliotece uczel 

nianej), 
x ;8 - liczba prenumerowanych czasopism krajowych w przel iczeniu na 

l studenta studiów stacjonarn ych, 
x;9 - liczba prenumerowanych czasopism zagranicznych w przeliczen iu 

na l studenta studiów stacjonarnych, 
x il0 -dostępność miejsc do nauki własnej (liczba miejsc w czytelniach 

w przeliczeniu na l studenta studiów stacjonarnych), 
x il 1 - wielokulturowość środowiska akademickiego (liczba studentów 

obcokrajowców w przeliczeniu na 1 studenta), 
xil2 -dostępność uczelni dla studentów pozamiejscowych (liczba miejsc 

w domach studenckich w przeliczeniu na l studenta studiów stacjonarn ych), 
xm - możliwość rozwijania zainteresowań naukowych i społeczno-kul-

turalnych (liczba studenckich kół naukowych i organizacji studenckich w 
stosunku do liczby studentów studiów stacjonarnych), 

x;14 - dostępność dla studentów wysoko kwalifikowanych kadr nauko-

wych (liczba studentów przeliczeniowych do liczby przeliczeniowych na
uczycieli akademickich- jednostki przeliczeniowe stosowane przez MEN), 

xil5 - nasycenie kadr nauczających w danej uczelni kadrą o najwyższych 

kwalifikacjach (liczba osób ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem 
profesorskim w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich). 

W opracowaniu wykorzystano dane dotyczące 75 wyższych uczelni w Pol
sce zaprezentowane w rankingu ,,Perspektyw" (s. 58-59). Zawarte są tam prze
kształcone wartości 15 zmiennych spełniające postulatjednolitej preferencji. 

Konstrukcja syntetycznego miernika rozwoju wykorzystującego uogól
nioną miarę odległości o postaci (2.14) składa się z następujących etapów: 

• z uwagi na to, że zmienne mierzone są na skali ilorazowej, w oblicze
niach wykorzystano uogólnionąmiarę odległości (2.14) z podstawieniem (2.7), 

• w celu sprowadzenia zmiennych do porównywalności zastosowano 
formułę normalizacji: zu = xu jm~x{xu}, 
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• w opracowaniu z miesięcznika "Perspektywy" wykorzystano wagi 

zróżnicowane spełniające warunki: w1 E (O; 100%), L~~~ w1 = 100%. Na 

potrzeby formuły (2.14) przekształcono je tak, aby wagi w1 spełniały wa-

runki : w1 E (O; m), L~~~ w1 = m (zob. tab. 3.3), 

• wyznaczono odległości poszczególnych obiektów od obiektu wzorco
wego za pomocą uogólnionej miary odległości (2. 14), 

• za obiekt-wzorzec przyjęto w badaniu górny biegun rozwoju obejmu
jący najkorzystniejsze wartości zmiennych; z uwagi na to, że wszystkie 
zmienne są stymulantami, współrzędne obiektu-wzorca obejmują maksy
malne wartości zmiennych, 

• relacją porządkującą elementy zbioru 75 uczelni jest relacja mniejszo
ści dotycząca liczbowych wartości syntetycznego miernika rozwoju o po
staci (2.14). 

Tabela 3.3. Wagi zastosowane w rankingu szkół wyższych 
-

Numer Wagi pierwotne 
Wagi przekształcone Wagi przekształcone 

zmiennej -
( 15 zmiennych) 

-
(9 zmiennych) 

l 25,0% 3,750 2_!_273 
2 25,0% 3,750 2,273 
3 7,5% 1,125 0,682 
4 7,5% 1,125 0_!_682 -s 2,5% 0,375 0,227 -
6 12,5% 1,875 1_!_136 
7 1,0% 0,150 0,09 1 
8 0,1% 0,015 -
9 0,1% 0,015 -

lO 0, 1% 0,015 -
11 0,4% 0,060 -
12 0,1% 0,015 -
13 0,2% 0,030 -
14 15,0% 2,250 1,363 --15 3,0% 0,450 0,273 

Suma 100,0% 15,000 9,000 

Źródło : opracowanie własne z wykorzystaniem danych z ,,Perspektyw" nr 4/200 l , s. 57. 

Wyniki porządkowania liniowego 75 szkół wyższych (zob. tab. 3.4) za
wiera tab. 3.5. 



3.6. Przykład zastosowania uogólnionej miary porządkowania liniowego 71 

Tabela 3.4. Wykaz szkól wy1szych w porządkowaniu liniowym 

Lp. Nazwa uczelni Lp. Nazwa uczelni 
l Uniwersytet Warszawski 39 Uniwersytet Opolski 
2 Uniwersytet Jagielloński 40 AR w Lublinie 

.___..l_ Politechnika Warszawska 41 Akademia Pedagogiczna w Krakowie 
4 Uniwersytet im. AM w Poznaniu 42 Uniwersytet Szczeciński 
5 SGH w Warszawie 43 Uniwersytet w Białymstoku 
6 AGH w Krakowie 44 Politechnika Lubelska 
7 Politechnika Wrocławska 45 AM w Bydgoszczy 
8 Uniwersytet Wrocławski 46 Politechnika Szczecińska 
9 UMK w Toruniu 47 Uniwersytet Kardynala Stefana 

\\'ys~skieg_o w Warszawie 
10 SGGW w Warszawie 48 A WF w Warszawie 
li Akademia Medyczna w Warszawie 49 A WF we Wrocławiu 
12 Politechnika Śląska w Gliwicach 50 Politechnika Częstochowska 
13 UWM w Olsztynie 51 Akademia Święto~ska w Kielcach 
14 Uniwersytet Gdański 52 Politechnika Białostocka 

15 Akademia Medyczna w Poznaniu 53 A WF w Poznaniu 
16 UMCS w Lublinie 54 A WF w Katowicach 
17 l Śląska AM w Katowicach 55 ART w Bydgoszc~ 
18 Politechnika Poznańska 56 Akademia Podlaska w Siedlcach 
19 Uniwersytet Łódzki 57 AR w Szczecinie 
20 Uniwersytet Śląski w Katowicach 58 Papieska AT w Krakowie 
21 Politechnika Krakowska 59 Politechnika św~tok~yska 
22 AE w Poznaniu 60 Politechnika O.J?_olska 
23 AR w Poznaniu 61 A WF w Gdańsku 
24 Politechnika Gdańska 62 WSP w Częstochowie 
25 AE w Katowicach 63 WS Przedsiębiorczości i Zarządzania 

'"26 
w Warszawie 

AM we Wrocławiu 64 Chrześcijańska AT w Warszawie 

,_2:1_ Katolicki Uniwersytet Lubelski 65 WSP w Rzeszowie 

~ WAT w Warszawie 66 A WF w Krakowie 

~ AR we Wrocławiu 67 Politechnika Rzeszowska 
30 AE we Wrocławiu 68 Akademia Byd_g_oska 
31 Politechnika Łódzka 69 Politechnika Radomska 
32 Pomorska AM w Szczecinie 70 Politechnika Koszalińska 
33 AM w Białymstoku 71 Pomorska AP w Słupsku 

34 AE w Krakowie 72 WS Biznesu w Now_y_m Sączu ____:_;_ 

35 AM w Gdatisku 73 Politechnika Zielonogórska 
36 AR w Krakowie 74 WSP w Zielone l Górze 
~ AM w Lublinie 75 Warszawska WSE 

38 AM w Łodzi 
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Tabela 3.5. Wyniki porządkowania liniowego 75 szkół wy1szych 
.-----

l 
Wartość miary Wartość miary 

Pozycja 
Numer uczelni (2.14) 

Numer uczelni (2.14) 
r--

15 zmiennych 9 zmiennych 

l 2 3 4 5 
l 2 0,043709 2 0,042299 

2 l 0,057422 l 0,054953 

3 4 
~ 

~.103623 4 0, 100768 -
!-- 4 3 _ 0_._106649 3 0, 103899 

5 6 0,167131 6 O, 163892 

6 s -- 0,172444 5 O, 17 1896 

7 7 ()_._201006 7 O, 196895 -
8 lO 0,204926 lO 0,201785 
9 9 0,23663 9 0,234733 

lO 12 0,248566 12 0,244460 
11 8 0,253642 8 0,252318 
12 16 0,290207 16 0,288789 
13 14 0,302769 14 0,301113 
14 IS 0,3 14046 20 0,3 13072 
15 20 0,3 15239 15 0,317686 -16 13 0,320461 13 0,318430 
17 21 0,327455 18 0,324521 
18 18 0,327595 21 0,324596 
19 22 0,338364 22 0,337161 
20 li 0,338479 11 0,342260 
21 19 0,341867 19 0,342837 
22 17 0,348774 17 0,351254 -
23 23 0,35985 23 0,357238 
24 29 0,370572 29 0,368818 
25 27 0,379554 27 0,384946 
26 24 0,390035 24 0,387424 

~ 28 0,392408 28 0,392899 
28 26 0,395464 26 0,397914 
29 32 0,408753 32 0,409365 
30 25 0,41364 25 0,412481 
31 38 0,41693 38 0,418563 
32 34 0,430506 34 0,43 1499 
33 30 0,4337 30 0,432864 
34 37 0,436576 37 0,439322 
35 35 0,439379 35 0,440682 
36 31 0,443452 31 0,44 1103 
37 33 0,443488 33 0,446253 
38 36 0,448725 36 0,446653 
39 45 0,474988 45 0,478849 
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l 2 3 
,~ 

4 s 
40 39 0,506494 39 1- 0,506444 
4 1 40 0,514573 40 0,5 13459 
42 58 0,51769 1 58 0,5 17554 
43 4 1 0,54 149 4 1 0,5408 16 
44 49 0,542546 49 0 ,542604 
45 44 0,544999 44 0,5442 17 
46 47 0,556446 47 0,558336 
47 53 0 ,559228 53 0,558425 
48 48 0 ,559943 48 0,559944 
49 42 0 ,575863 42 0,57565_Q__ 
50 64 0 ,582646 51 0,5875 13 -
5 1 5 1 0,588 103 54 0.!.59 1333 
52 54 0,591436 46 0,592225 
53 46 0,592393 64 0,_593374 ,_ 
54 43 ,_ 0,596047 43 1- 0,60180~ 
55 50 0,610852 50 0,6 10 136 
56 57 0,612174 57 0.!.6 12233 -
57 66 0,616037 66 0,6 16750 
58 6 1 0,62 12 14 6 1 0,621838 -
59 56 0,626049_ 56 0,627358 
60 62 0,63 1073 62 0,630695 
61 f 75 0!_633655 75 0,633652 - -
62 59 0,634763 59 -- 0,635 170 
63 52 0,637 195 52 0,637520 
64 55 0,63815L__ 

l~ 
55 - l~ 

0,638543 
65 60 0,639865 - 60 0,640057 
66 65 0,643475 65 0,64384 1 
67 68 0,646558 68 0,64698 1 
68 67 0,65248~-l~ 

67 0 ,652440 
69 69 0,655208 . - 69 0,655 180 -- -
70 63 0,663191 63 0,663778 

1-
71 7 1 0,668977 7 1 0,669281 
72 72 0,673634 72 0,675542 
73 74 0 ,675899 70 0,676696 
74 70 0,676507 74 0,6769 12 

0,680603 
l~ 

73 0,680999 75 73 

Źródło: opracowanie własne. 

Następnie procedurę porządkowan ia liniowego 75 szkół wyższych po
wtórzono, usuwając z analizy sześć zmiennych (zmienne od 8 do 13), dla któ
rych łączna suma wag równa się tylko l % (zob. tab. 3.3). Otrzymane rezulta
ty w niewielkim stopniu odbiegają od wyników z uwzględnieniem 15 zmien
nych (współczynnik tau Kendalla wynosi 0,958, a rang Spearmana 0,991 ). 
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Świadczy to o nieprawidłowym doborze wag w analizie. Warunki studiowa
nia opisane pierwotnie przez 9 zmiennych faktycznie w analizie są reprezen
towane tylko przez 3 zmienne (7, 14 i 15). Jak słusznie podkreśla Borys 
[ 1984], s. 321, w przypadku stosowania wag zróżnicowanych "ich zróżnico
wanie powinno być »łagodne«, nadmierne zróżnicowanie wag budzi bowiem 
podejrzenie, że do zbioru cech preferencyjnych włączono cechy zbędne". 



4 , 
UOGOLNIONA 
MIARA ODLEGŁOŚCI 
- EKSPERYMENTY SYMULACYJNE8 

4.1. Wprowadzenie 

Obecnie zaprezentowane zostaną rezultaty eksperymentów symulacyjnych 
pozwalające ocenić zachowanie się uogólnionej miary odległości GDM 
przy różnych strukturach danych. W celu oceny miary GDM przeprowa
dzono cztery typy eksperymentów. Zbiory danych wygenerowano za pomo
cą procedur RNMNGN, RNMNPR i RNECUY zawartych na płycie CD dołą
czonej do książki Brandta [ 1998]. Procedury są dostępne w postaci kodów 
źródłowych w językach FORTRAN 77 i C. 

Dla wygenerowanych struktur danych obliczono macierze odległości za 
pomocą miar GDMl (dla zmiennych mierzonych na skali ilorazowej i(lub) 
przedziałowej), GDM2 (dla zmiennych porządkowych), LI (odległość miej
ska), L2 (odległość euklidesowa) i LN (odległość Czebyszewa). Dla struktur 
danych z pierwszych trzech typów eksperymentów obliczono wartości 

współczynników korelacji Pearsona, Kendalla i Spearmana między tak wy
znaczonymi macierzami odległości. Na tej podstawie określono podobień

stwo miar GDMl i GDM2 do porównywanych miar odl egłości. Dla czwar
tej struktury danych przeprowadzono klasyfikację 50 obiektów dla każdej 
tak wyznaczonej macierzy odległości za pomocą czterech metod klasyfika
cji . W dalszej fazie zbadano, które miary odl egłości w połączeniu z metodą 
klasyfikacji pozwalają zidentyfikować cztery separowalne skupienia. 

4.2. Eksperyment I - generowanie obserwacji 
przez dwuwymiarową zmienną losową 
o rozkładzie normalnym 

W eksperymencie I do otrzymania 50 i l 00 dwuwymiarowych obserwacji wy
korzystano procedury RNMNGN i RNMNPR, które generują liczby losowe odpo
wiednie do zadanych wektorów wartości przeciętnych i macierzy kowariancji 

8 Rozdział ten opracowano na podstawie prac: Jajuga, Walesiak i Bąk [2002]; Wale
siak, Bąk i Jajuga [2002]. 
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(Brandt [1998], s. 111-112). Dla czterech struktur danych przyjęto ten sam wek

tor wartości przeciętnych fi = [o O f oraz zróżnicowane macierze kowariancji: 

L - Z-[l OJ [ l - o l ' - 0,5 
0,5J Z=[ l 
l ' 0,9 0,9] L =[5 

l ' 2 

Dla tak wygenerowanych struktur danych (zob. rys. 4.1 i 4.2) obliczono 
macierze odległości za pomocą miar GDMl , GDM2, Ll , L2 i LN. 
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Rys. 4.1. 50 i 100 dwuwymiarowych obserwacj i dla I i TJ struktury danych 
o zadanym fi i L 
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o zadanym Jl i L 
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Następnie obliczono wartości współczynników korelacji Pearsona, Ken
dalla i Spearmana między tak wyznaczonymi macierzami odległości. War
tości współczynników korelacji między odległościami wyznaczonymi po
między miarami GDMl, GDM2, Ll, L2 i LN zawierają si<( w przedziale 

[0,673; 0,979]. 
Odległości obliczone za pomocą miary GDM2 dla czterech struktur da

nych są w kolejności najsilniej skorelowane z odległościami obliczonymi za 
pomocą miar Ll, L2 i LN. Odległości obliczone za pomocą miary GDMl 
dla u-zcciej i czwartej struktury danych są w kolejności najsilniej skorelo
wane z odległościami obliczonymi za pomocą miar L2, L1 i LN. Dla pierw
szej struktury danych kolejność jest następująca: L2, LN, Ll. Z kolei dla 
drugiej struktury nadal odległości GDMl są najsilniej skorelowane z odle
głościami obliczonymi za pomocą miary L2, natomiast nie można jedno
znacznie ustalić kolejności względem Ll i LN. 

4.3. Eksperyment II 
- generowanie dwuwymiarowych zbiorów obserwacji 
o zadanych kształtach geometrycznych 

W eksperymencie II do otrzymania 50 i l 00 dwuwymiarowych obserwacj i 
o zadanych kształtach geometrycznych (elipsa, koło, kwadrat, prostokąt) 
wykorzystano procedurę RNECUY, która generuje ciągi liczb losowych o 
rozkładzie j ednostajnym. Generator ten, opracowany przez P. L'Ecuyera, 
umożliwia uzyskiwanie liczb losowych z przedziału (0, 1) o długim okresie 

rzędu 1018 (Brandt [1998], s. 98-100). Lokalizację losowanych liczb w okre
ślonym przedziale wartości (a, b) przeprowadzano na podstawie zależności 

r ·(b-a)+ a , gdzie r - wygenerowana liczba losowa (Bąk [ 1999], s. 69). 

Dla tak wygenerowanych struktur danych (zob. rys. 4.3 i 4.4) obliczono 
macierze odległości za pomocą miar GDMl, GDM2, Ll, L2 i LN. Następ
nie obliczono wartości współczynników korelacji Pearsona, Kendalla i Spe
armana między tak wyznaczonymi macierzami odległości . Wartości współ

czynników korelacji między odległościami wyznaczonymi pomiędzy mia

rami GDM l , GDM2, LI, L2 i LN zawierają się w przedziale (O, 540; O, 991) . 

Odległości obliczone za pomocą miary GDM2 są w kolejności najsil
niej skorelowane z odległościami obliczonymi za pomocą miar L1 , L2 i LN 
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Struktura I (elipsa) 
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Rys. 4.3. 50 i 100 dwuwymiarowych obserwacji o zadanych kształtach geometrycznych 
(elipsa i koło) 
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Struktura III (kwadrat) 
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Stroklura IV (prostokąt) 
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Rys. 4.4. 50 i 100 dwuwymiarowych obserwacji o zadanych kształtach geometrycznych. 
(kwadrat i prostokąt) 
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(niezależnie od struktury danych). Odległości obliczone za pomocą miary 
GDMl dla drugiej i trzeciej struktury danych są w kolejności najsilniej sko
relowane z odległościami obliczonymi za pomocą miar L2, L l i LN. Dla 
pierwszej i czwartej struktury danych odległości GDMl są najsilniej skore
lowane z odległościami obliczonymi za pomocą miary L2. 

4.4. Eksperyment III 
- generowanie dwuwymiarowych zbiorów obserwacji 
dla różnych struktur porządkowych 

W eksperymencie III zbiory danych zawierały 50 obserwacji dwuwymiaro
wych zmiennych porządkowych przyjmujących wartości od l do 50. Rozpa
trywano następujące struktury danych dwóch zmiennych porządkowych: 

a) doskonała zgodność uporządkowań 50 obiektów, 
b) doskonała niezgodność uporządkowań 50 obiektów, 
c) 10, 20 i 50 losowych zamian obiektów dla jednej zmiennej w zgod

nym uporządkowaniu 50 obiektów, 
d) 10, 20 i 50 losowych zamian obiektów dla jednej zmiennej w nie

zgodnym uporządkowaniu 50 obiektów, 
e) 20 losowo wygenerowanych uporządkowań. 
Do losowej zamiany par realizacji dwóch zmiennych wykorzystano biblio

teczny generator liczb losowych pakietu Borland C++ Builder (funkcja 
rand (})generujący liczby losowe z zakresu od O do RAND_MAX. Generator 
ten umożliwia uzyskiwanie całkowitych liczb losowych o okresie 232

. Lokali
zację losowanych liczb w określonym przedziale wartości (0, n) przepro
wadzano na podstawie zależności r mod n, gdzie: r - wygenerowana liczba 

losowa, n -liczba obserwacji (Bąk Ll999), s. 68). 
Dla wygenerowanych struktur danych obliczono macierze odległości za 

pomocą miar GDMl, GDM 2, Ll, L2 i LN. Następnie obliczono wartości 
współczynników korelacji Pearsona, Kendalla i Spearmana między tak wy
znaczonymi macierzami odległości . · 

Dla doskonałej zgodności uporządkowań i doskonałej niezgodności upo
rządkowań 50 obiektów: 

a) odległości obliczone za pomocą miary GDM2 są ściśle dodatnio sko
relowane z odległościami obliczonymi za pomocą miar L l, L2 i LN, 

b) współczynniki korelacji (odpowiednio Pearsona, Kendalla, Spearmana) 
między odległościami obliczonymi za pomocą miary GDMl a odległościami 
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obliczonymi za pomocą miar GDM2, Ll, L2 i LN przyjmują tę samą war
tość odpowiednio równą 0,972, 0,889 i 0,979. 

Dla losowej zamiany obiektów dla jednej zmiennej (10, 20 i 50 zmian) 
w zgodnym i niezgodnym uporządkowaniu 50 obiektów odległości obliczo
ne za pomocą miary GDM2 są w kolejności najsilniej skorelowane z odle
głościami obliczonymi za pomocą miar L l, L2 i LN i przyjmują wartości z 
przedziału [0,771; 1,000] . Odległości GDM2 są ściśle dodatnio skorelowane 
z odległościami obliczonymi za pomocą miary L l. Odległości GDM1 są w 
kolejności najsilniej skorelowane z odległościami obliczonymi za pomocą 
miar L2, L1 i LN i przyjmują wartości z przedziału [0,797; 0,980]. 

Dla 20 wygenerowanych losowych uporządkowań odległości obliczone 
za pomocą miary GDM2 w 19 przypadkach są w kolejności najsilniej skore
lowane z odległościami obliczonymi za pomocą miar L l, L2 i LN. Odległo
ści GDM1 w 18 przypadkach są w kolejności najsilniej skorelowane z odle
głościami obliczonymi za pomocą miar L2, L1 i LN. 

4.5. Eksperyment IV - generowanie obserwacji 
przez dwuwymiarową zmienną losową 
o rozkładzie normalnym 
i reprezentujących 4 skupienia separowalne 

W eksperymencie IV do wygenerowania 50 obserwacji przez dwuwymia
rową zmienną losową o rozkładzie normalnym i reprezentujących cztery 
skupienia separowalne wykorzystano procedury RNMNGN i RNMNPR 

(Brandt [1998], s. 111-112). Położenie i jednorodność czterech separowal
nych skupień zadawano za pomocą wektorów wartości przeciętnych (środki 
ciężkości skupień) i macierzy kowariancji (rozproszenie obiektów) (Grabiń
ski, Wydymus i Zeliaś [1989], s. 141-146). 

Dla wygenerowanych 12 struktur danych (zob. rys. 4.5-4.1 O) obliczono 
macierze odległości za pomocą miar GDM1, GDM2, L1, L2 i LN. Następ
nie przeprowadzono klasyfikację 50 obiektów dla każdej tak wyznaczonej 
macierzy odległości za pomocą czterech metod klasyfikacji: średniej mię

dzyklasowej (BGL), średniej wewnątrzklasowej (WGL), najbliższego sąsia
da (NN), najdalszego sąsiada (FN). W dalszej fazie zbadano, które miary 
odległości w połączeniu z metodą klasyfikacji pozwalają zidentyfikować 
cztery separowalne skupienia (zob. tab. 4. 1 i 4.2). 
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Rys. 4.5. 50 dwuwymiarowych obserwacji reprezentujących cztery skupienia separowalne 
dla struktur danych (a) - (b) 
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dla struktur danych (c) - (d) 
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Rys. 4.7. 50 dwuwymiarowych obserwacji reprezentujących cztery skupienia separowalne 
dla struktur danych (e)- (f) 
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Rys. 4.8. 50 dwuwymiarowych obserwacji reprezentujących cztery skupienia separowalne 
dla struktur danych (g) - (h) 
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Rys. 4.9. 50 dwuwymiarowych obseiWacji reprezentujących cztery skupienia separowalne 
dla struktur danych (i)- (j) 
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Tabela 4.1. Liczba prawidłowo wyodrębnionych klas 

Metoda klasyfikacji 
Miara od ległości 

GDM1 GDM2 LI L2 LN 
BGL 10 3 6 8 6 
WGL 9 3 7 lO 7 
NN 12 2 8 lO 6 
FN 6 3 7 7 7 
Średnia 9,25 2,75 7,00 8,75 6,50 

Źródło: obliczenia własne. 

Tabela 4.2. Średnie podobieńsrwo z 12 wyników klasyfikacji obliczone za pomocą miary Randa 

Metoda klasyfikacji 
Miara odległości 

GDMl GDM2 LI L2 LN 
BGL 0,984 0,925 0,958 0,971 0,956 
WGL 0,991 0,920 0,970 0,994 0,984 
NN l ,000 0,883 0,957 0,977 0,934 
FN 0,956 0,923 0,953 0,958 0,950 
Średnia 0,983 0,9 13 0,960 0,975 0,956 

Źródło: obliczenia własne. 

Dla 12 struktur danych i 4 metod klasyfikacji najlepsze rezul taty otrzy
mano dla miar odległości GDMl i L2, które dają zbliżone wyniki w sensie 
wyodrębnienia separowalnych klas. 



5 PROGRAMY KOMPU.fEROWE 
DLA UOGÓLNIONEJ 
MIARY ODLEGŁOŚCI 

5.1. Charakterystyka programu komputerowego GDM 

dla uogólnionej miary odległości 
Program komputerowy GDM9 dla uogólnionej miary odległości zaprezento
wanej w rozdziale drugim, napisany w języku C++, pracuje w systemie ope
racyjnym Windows 95/98/ME/2000/XP. Dostępna jest polska oraz angiel
ska wersja językowa programu GDM. W wersji 2.0 l program GDM umoż

li wia realizację następujących zadaó obliczeniowych: 
- obliczenie macierzy odległości mi ędzy obiektami opisanymi zmiennymi 

tylko z jednej skali pomiaru lub z różnych skal pomiaru (rezultatem jest 
symetryczna macierz odległośc i ), 

- obliczenie macierzy odległości między obiektami ze specjalnymi polami 
wymaganymi w programie SPSS oraz obliczenie macierzy odl egłości mię

dzy obiektami w f01macie programu S-PLUS (program GDM umożliwia więc 

współpracę, w trybie offline, z pakietem statystycznym SPSS i S-PLUS), 
- liniowe uporządkowanie obiektów (rezultatem jest wek tor odległości 

obiektów od wzorca), 
- uwzgl ędnienie skal pomiaru zmiennych (nominalna, porządkowa, prze-

dz i ałowa, ilorazowa), 
- normalizacj ę zmiennych dla skali przedziałowej oraz ilorazowej, 
- definiowanie wag zmiennych Uednakowych i zróżnicowanych), 
- definiowanie współrzędnych wzorca (z uwzględnieniem zmiennych o 

charakterze stymulant, destymulant i nominant) w przypadku liniowego 
porządkowania obiektów. 
Program korzysta z danych zapisanych w plikach (tabelach) baz danych 

standardu DBF (dBase, FoxPro) lub DB (Paradox). Dane do obliczeń mogą 
być czytane z plików DBF lub OB, natomiast wszystkie wyniki obliczeń 

oraz nowo tworzone tabele danych są zapisywane w formacie DBF 5. 

9 K oncepcja programu GDM został a opracowana przez M . Walesiaka i A . Bąka . Auto
rem podstawowego kodu programu w języku C++ jest A . Bąk. 
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W celu przeniesienia wyników obliczeń z programu GDM do innych 
programów (np. Microsoft Word 97/2000/2002/2003; Microsoft Excel 
97/2000/2002/2003) należy zastosować następujące postępowanie: 

l. Pliki zapisane w programie GDM należy otworzyć w programie Micro
soft Access 2000/2002/2003. 

2. Z listy poleceń Plik należy wybrać Pobierz dane zewnętrzne, a na
stępnie Importuj. 

3. Zaimportowany plik z programu GDM można wyeksportować 

(PiikjEksportuj ... ) w jednym z oferowanych formatów, a następnie odczytać 
w odpowiednim programie. Istnieje też możliwość przeniesienia (skopio
wania) zawartości pliku z programu Microsoft Access do innego programu 
za pomocą schowka Windows. 

Do tabel w programie GDM można wprowadzać wyłącznie liczby. Roz
miary tabel obsługiwanych przez program GDM są ograniczone do 250 ko
lumn i 999 wierszy. Nazwy kolumn powinny się składać z literowego pre
fiksu liczącego do 12 znaków oraz liczbowego sufiksu liczącego do 3 cyfr i 
wskazującego numer kolumny (np. Xl 1 X2 l ••• l X999; zmien
na_l1 zmienna_2 l ••• , zmienna_999)10. Kolumny w nowo two
rzonych tabelach są opatrzone standardowymi nazwami postaci: VAR1 1 

VAR2, ... , VAR999. 
Dopuszczalne są następujące operacje na kolumnach tabeli: 

(:.,i;j Wstaw zmienną - polecenie wstawia zmienną (kolumnę) w miejscu ak
tywnej komórki, 

~] Dodaj zmienną- polecenie wstawia zmienną (kolumnę) na końcu tabeli, 
-1) Usuń zmienną- polecenie usuwa wybraną zmienną (kolumnę). Folecenie 

jest nieaktywne, gdy w tabeli znajduje się tylko jedna zmienna (ko
lumna). 

Dopuszczalne są następujące operacje na wierszach tabeli: 

_±j Dodaj obiekt - polecenie wstawia obiekt (wiersz) w miejscu aktywnej 
komórki, 

E:J Usuń obiekt- polecenie usuwa obiekt (wiersz) w miejscu aktywnej ko
mórki. 

10 Warunek ten dotyczy operacji wykonywanych na kolumnach tabeli. W razie jego 
niespełnienia wyświetlany jest komunikat o błędzie w strukturze pliku podczas pr6by do
dania lub usunięcia kolumny. 



92 5. Programy komputerowe dla uogólnionej miary odległości 

Po uruchomieniu programu GDM wyświetlane jest okno główne przed
stawione na rys. 5.1. W oknie tym dostępne są listy poleceń: Plik, Edycja, 
Odległości, Okno 11 i Pomoc. W celu rozpoczęcia pracy z programem należy 
otworzyć plik zawierający dane lub utworzyć nową tabelę, do której dane 
zostaną wprowadzone. 

Rys. 5.1. Okno główne programu GDM 

Lista poleceń Plik umożliwia zarządzanie plikami danych. Znaczenie po
szczególnych poleceń jest następujące: 
• Nowy - utworzenie nowej tabeli (należy podać jej rozmiary oraz nazwę 

pliku, w którym zostanie ona zapisana), 
• Otwórz - otworzenie pliku typu DBF lub DB, 

• Zamknij (Zamknij wszystkie) -zamknięcie otwartego (otwartych) pliku 
(plików), 

• Wyjście - zakończenie pracy z programem. 
Lista poleceń Edycja służy do wykonywania typowych operacji edycyj

nych na pojedynczych komórkach tabeli oraz umożliwia ustawienie pod
stawowych opcji programu. 

li Zestaw typowych operacji na oknach bez potrzeby komentarza. 
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Wykorzystując polecenie EdycjaiOpcje ... i wybierając kartę Zapis danych 
(zob. rys. 5.2), można ustalić precyzję obliczeń przez podanie liczby miejsc po 
przecinku w polu tekstowym Liczba miejsc dziesiętnych . Ponadto zaznaczając 
jedno z pól wyboru GDM, SPSS, S-Pius, można zapisać macierz odległości w 
różnych formatach dla polecenia Odległości l Między obiektami. 

Zopit dlf"&'Ch l Namaizacja l 

a~~zy~~------~ 

r. GOM 

r SPSS t S.f'I..US 

OK l IL.AtU4)J 

Rys. 5.2. Okno dialogowe OpcjeiZapis danych 

Wykorzystując polecenie EdycjaiOpcje ... i wybierając kartę Normaliza
cja (zob. rys. 5.3), można zdecydować, czy dysponujemy danymi pochodzą
cymi z próby statystycznej - opcja Dla próby (N- 1 ), czy z populacji gene
ralnej- opcja Dla populacji (N) . 

Opcje (Rj 
Zapis~ Namaizacja l 

T l'P otandar!ll"">"c---. 

r. Olapóby(l'l·1) 

r Ola populaci IN) 

OK l U ~ il 

Rys. 5.3. Okno dialogowe OpcjeiNormalizacja 
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Lista poleceń Odległości udostępnia podstawowy moduł obliczeniowy 
programu (zob. rys. 5.4). 

100 119 35 17810 . -
90 87 5 38 7 10160 
80 168 5 40 10 18910 
66 92 5 42 7 15500 

103 · 107 ' 6 47 8 11950 
122 130 5 ~~ 7 21950 
87 112· 5 51 8 23180 . - -· 

124 154: 5 32 7 18280 -
5 58 5 23180 
5 42 5 14640 
6 38 : 7 25620 V 

l > 

Rys. 5.4. Zestaw poleceń listy Odległości 

Znaczenie poleceń dostępnych na liście Od ległości jest następujące: 

• Między obiektami - obliczenie macierzy odległości między obiektami 
(rezultatem jest symetryczna macierz odległości ), 

• Od obiektu wzorca - liniowe uporządkowanie obiektów (rezultatem jest 
wektor odległości poszczególnych obiektów ze zbioru A od obiektu wzorca). 
Po wybraniu polecenia Odległości!Między obie ktami zostaną wyświetlo

ne dwie możliwości obl iczeń odległości przedstawione na rys. 5.5. 
Znaczenie poleceń dostępnych na liście OdległościjMiędzy obiektami 

jest następujące: 

• Zmienne z jednej s kali - obliczenie macierzy odległości między obiektami 
opisanymi zmiennymi mierzonymi na skali pomiaru tego samego typu, 

• Zmienne z różnych skal - obliczenie macierzy odległośc i między 
obiektami opisanymi zmiennymi mierzonymi na różnych skalach (zob . 
podrozdz. 5.2). 
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Rys. 5.5. Okno dialogowe OdleglościiMiędzy obiektami 

Po wybraniu polecenia Odległości!Między obiektamiiZmienne z jednej 
skali zostanie wyświetlone okno dialogowe Odległości między obiektami -
Zmienne z jednej skali przedstawione na rys. 5.6. 

W oknie tym dostępne są następujące zestawy opcji służące do skonfigu
rowania sposobu oblicz~nia macierzy odległości: 
• Skale pomiaru i metody normalizacji zmiennych. Zestaw ten umożliwia 

przeprowadzenie normalizacji wartości zmiennych celem sprowadzenia 
ich do porównywalności. Transformację normalizacyjną stosuje się w 
przypadku, gdy zmienne mierzone są na skali p.rzedziałowej (Przedziało
wa) i ilorazowej (Ilorazowa). W odniesieniu do skali nominalnej (Nomi
nalna) i porządkowej (Porządkowa) nie zachodzi potrzeba normalizacji, 
na ich wartości ach bowiem nie wyznacza się ani ·relacji równości różnic i 
przedziałów, ani stosunków. Dla tej opcji dostępne są formuły notmałiza
cji omówione w punkcie l .3. Wybranie opcji Porządkowa oznacza, że od
ległość GDM będzie obliczana zgodnie z formułą (2. 14) z podstawieniem 
(2.9). Z kolei wybranie opcji Przedziałowa i Ilorazowa oznacza, że odle
głość GDM będzie obliczana zgodnie z formułą (2.14) z podstawieniem 
(2.7). Istnieje możliwość zapisania danych znormalizowanych do pliku 

~ (Dane znormalizowane zapisz w pliku). 
~ 
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Odległości między obiektami - zmienne z jednej siw li ~ 
~Skale polliiilU i metody l"ooOrMiizaq zmi~ 

r. N omilalna 
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Rys. 5.6. Okno dialogowe OdległościjMiędzy obiektamijZmienne z jednej skali 

• Wagi zmiennych. Zestaw ten umożliwia wybór sposobu ważenia zmien
nych. Istnieje możliwość zdefiniowania wag przez użytkownika (Nowe 
wagi) lub otwarcia pliku zawierającego wcześniej zdefiniowane wagi (Od
twórz wagi). Po wybraniu opcji Zdefiniuj wagi zmiennych .. . zostanie wy
świetlone okno dialogowe o tej samej nazwie, przedstawione na rys. 5.7. 
Okno dialogowe umożliwia wprowadzenie wag jednakowych (Wagi 

jednakowe) oraz zróżnicowanych (Wagi zróżnicowane) dla zmiennych w1 

spełniających warunki: w1 E (0; m) , Ł7,.1 w1 = m. Dla wag zróżnicowanych 

należy arbitralnie wprowadzić wartość w oknie Podaj wartość wagi. Ist
nieje możliwość zapisania w pliku wektora zawierającego wagi (Wektor 
wag zapisz w pliku). 
• Macierz odległości zapisz w pliku - pole wyboru umożliwiające zapisa

nie w pliku macierzy odległości wyznaczonej za pomocą miary GDM. 
Jeśli w oknie dialogowym Edycja!OpcjeiZapis danych zaznaczono pole 

wyboru SPSS, to macierz odległości dla polecenia OdległościiMiędzy 
obiektamiiZmienne z jednej skali zostaje zapisana ze specjalnymi polarni 
wymaganymi w programie SPSS. Na rys. 5.8 przedstawiono przykladową 
macierz odległości (plik dist_S PSS.dbf). 
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Rys. 5.7. Okno dialogowe Wagi zmiennych 

CASE3 
CASE 4 
CASE 5 

---

VAR2 i 0.379968 0.181977 0.20435 -
VAR3 0.10449 0.162779 0.377499 0.084688 
VAR4 0.466582 0.181977 0.377499 o 0.299977 .. 
VAR5 0.126563 0.20435 ' 0.084688 0.299977 

- ---··-------- ·--

Rys. 5.8. Przykładowa macierz odległości zapisana 
ze specjalnymi polami wymaganymi w programie SPSS 

0.158145 
0.137284 
0.279975 
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Po otwarciu pliku dist_SPSS.dbf w programie SPSS należy dla zmiennej o 
nazwie rowtype_ w pozycji Wartości wprowadzić dane zawarte na rys. 5.9. 

Etykiety wartości '.l .. !J..~J 
Elyklely wartOŚCI --.....,..,.-:....:...-..;.::...--:-....:......;.-;., OK 
~a~tość:. IPRox 
~tykieta: ,..jD-IS-S-IM-ILA_A_ITY _ __;".;;..;.;... __ ~. 

Anuluj 

Pornoc 

Rys. 5.9. Okno dialogowe Etykiety wartości w p~ogramie SPSS 

W celu przeprowadzenia klasyfikacji zbioru obiektów z wykorzystaniem 
jednej z metod klasyfikacji hierarchicznej należy otworzyć okno poleceń 
PlikiNowyiPolecenia. Przykładowy zestaw poleceń dla danych dist_SPSS.sav 
zawiera rys. 5.10. Po uruchomieniu programu otrzymuje się podział 24 
obiektów na 3 klasy uzyskane metodą najbliższego sąsiada. Graficzne wy
niki klasyfikacji są prezentowane w formie dendrogramu. 

t;, Polecenia1 - SPSS Edytor poleceń . . . ~~~ 
E.lik fdycja ~idok Qane Pr~eksztalcenla analiza Wy!g-esy Marzędzla !,!ruchom Q.kno Porno~ 

CLUSTER VARl TO VAR24 
/HETHOD=SINGLE 
/PLOT=DENDROGRAH 
/PRINT~CLUSTER(3,3) 

/PRINT=SCHEDULE 
/HATRIX= IN (DI*_ SPSS .SAV) . 

Obszar komunikatów procesora SPSS rfljSPSS Procesor gotowy 

Rys. 5.10. Okno dialogowe SPSS Edytor poleceń (Syntax) 

Po wybraniu opcji OdległościjOd obiektu wzorca zostanie wyświetlone 
okno dialogowe Odległości od obiektu wzorca przedstawione na rys. 5 .11 . 
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W oknie tym dostępne są następujące opcje umożliwiające obliczenie wekto
ra odległości obiektów ze zbioru obiektów A od obiektu wzorca: 
• Skale pomiaru i metody normalizacji zmiennych - opcja ta jest zbliżona 

do opisu rys. 5.6. 
• Współrzędne obiektu wzorca. Istnieje możliwość zdefiniowania przez 

użytkownika wzorca (Nowy wzorzec) lub otwarcia pliku zawierającego 
wzorzec (Odtwórz wzorzec). Po wybraniu opcji Zdefiniuj współrzędne 
wzorca... zostanie wyświetlone okno dialogowe o tej samej nazwie 
przedstawione na rys. 5.12. 

• Wagi zmiennych- opcja ta jest taka samajak na rys. 5.7. 

-- - --- -
Odległości od obiektu wzorca fEl 

, Sk~le pomi~ru i metody normaliz~cji zmiennyc 

~ Porządkowa 

r Przedzial'owa jv ~ol r ~) r.wn ru.;~ ji (j." s~ •11 DIZed<tałow .-::1 
Q~--- >l lt-r llor~zowa j '<!'ltJOy rar~~P oill .. 'i iiOrdZOWE:! :.:1 

Anuluj l 
r Dane znormalizow~ne zapisz w pliku: j ro:{r~ dbl Pomoc l 

Wspótrzędne obiektu wzorca 

~ Nowy wzorzec Zdefiniuj współ-rzędne wzorc~ ... 1 

r Odtwórz wzorzec Ol worz ~U ~ l'?orr.ern .. l 
·-'--

Wagi zmiennych 

~ Nowewagi Zdefiniuj w~gi zmiennych ... l 
l Odtwórz wagi Ol~? pl1l ~""'*'n" .. l 

r Wektor odległ-ości zapisz w p6ku: ,di.lw.1Ct' 1t~ 

-
i 

Rys. 5.11. Okno dialogowe opcji Odległości od obiektu wzorca 
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Współrzędne obicklu wzorcd l8J 
Wybierz t,yp współrzodnych obiektu wzorc11 -
r. Współrzędne obiektu ide~nego (g6r'1Y biegun] . 
r Współrzędne obiektu ant,yide..rnego (dołi'\Y biegun) 

Lista zmiennych: 

~1•••oo-ooooooo_, __ .,,_l 

X3 
X4 
X5 
X6 

> 

» 

<< 

> 

» 

< 

r1 
r1 

OK 

Anuluj 

Pornoc 

Lista nomin~~nt: --·-...... -·-··--· .... ··> Podej wartość: 

> 
» 
< 

.. << 
III Usuń 

[ Metod11 tr~~nsfounacji norninant n11 stymul~~ntJ 
~OfiiZOWa r ró~icowa 

r Wektor wzorzec zapisz w pliku: Jpottem dbf 

Rys. 5.12. Okno dialogowe Zdefiniuj współrzędne wzorca 

W oknie Zdefiniuj współrzędne wzorca należy zdefiniować współrzędne 
obiektu wzorca. Dla norninanty należy arbitralnie wprowadzić wartość no
minalną w oknie Podaj wartość. Przed ustaleniem współrzędnych obiektu 
wzorca norninanty zostają przekształcone na stymulanty zgodnie z jedną z 
formuł (opcja Metoda transformacji norninant na stymulanty): 
• ilorazowa (dla zmiennych mierzonych na skali ilorazowej): 

_ min{nom1;x: } 
xij- N , 

max{nom1;xij } 

gdzie: - wartość j-tej norninanty zaobserwowana w i-tym obiekcie, 

nom1 -nominalny poziomj-tej zmiennej, 

stymulanty uzyskane w wyniku tego przekształcenia mierzone są na skali 
ilorazowej ; 
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• różnicowa (dla zmiennych mierzonych na skali przedziałowej i(lub) ilo
razowej): 

X;i = ~x; - nomij, 
stymulanty uzyskane w wyniku tego przekształcenia mierzone są na skali 
przedziałowej. 

Nie zachodzi potrzeba zamiany destymułan t na stymulanty. Obiektem
wzorcem w badaniach empirycznych jest dolny (Współrzędne obiektu anty
idealnego (dolny biegun)) bądź górny (Współrzędne obiektu idealnego 
(górny biegun)) biegun rozwoju. Górny biegun rozwoju obejmuje najko
rzystniejsze wartości zmiennych (maksymalna dla stymulanty, minimalna 
dla destymulanty), dolny zaś najmniej korzystne wartości zmiennych (mi
nimalna dla stymulanty, maksymalna dla destymulanty). 

Tcmdty Pomocy: GDM Pornoc [1Jrg) 
Zawartość jlndeks l Znaidt l 

Kliknij ks~~kę, następnie przycisk Otwórz, albo kliknij inn4 karto. np. Indeks. 

UOGOLNIONA MIARA ODLEGlOSCl(GDMJ 

• OBIEKT WZORZEC 
• SKALE POMIARU ZMIENNYCH 
• WAGI ZMIENNYCH 
• NOAMAUZACJA ZMIENNYCH 
• PODZII;KOWANIA 
• UTEAATUAA 

Rys. 5.13. Okno główne GDM Pornoc 

• Wektor odległości zapisz w pliku - pole wyboru umożliwiające zapisa
nie w pliku wektora odległości obiektów ze zbioru A od obiektu wzorca 
wyznaczonego za pomocą miary GDM. 
Polecenie Pornoc (lub F1 ) udostępnia podstawowe informacje dotyczące 

miary GDM (zob. rys. 5.13). 
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5.2. Program GDM dla obiektów opisanych zmiennymi 
z różnych skal pomiaru 

Po uruchomieniu programu GDM wyświetlane jest okno główne, w którym 
dostępne są listy poleceń: Plik, Edycja, Odległości , Okno i Pomoc. W celu 
rozpoczęcia pracy z programem należy otworzyć plik zawierający dane lub 
utworzyć nową tabelę, do której dane zostaną wprowadzone. Gdy obiekty 
opisane są zmiennymi mierzonymi na różnych skalach pomiaru, należy z li
sty poleceń Odległości wybrać moduł obliczeniowy Między obiektamij 
Zmienne z różnych skal (zob. rys. 5.14). 

Ooległośct..ędzp obieUaa~ · zaeronezrótnrch U.., ... ~· 

D~~e~~--------------------------------------------~ c r Skale pcmiaru ~e.ą>ch 

OK 

Pernoc 

Rys. 5.14. Okno dialogowe Odległości między obiektami- Zmienne z różnych skal 
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W oknie tym dostępne są następujące zestawy opcji służące do skonfigu
rowania sposobu obliczania macierzy odległości według wzoru (2.13): 
• Skale pomiaru zmiennych. Zestaw ten umożliwia zaklasyfikowanie 

zmiennych do odpowiednich skal pomiaru. 
• Wagi zmiennych. Zestaw ten umożliwia wybór sposobu ważenia zmien

nych. Istnieje możliwość zdefiniowania wag jednakowych i zróżnicowa
nych d la poszczególnych zmiennych. 

• Normalizacja zmiennych. Zestaw ten umożliwia przeprowadzenie nor
malizacji wartości zmiennych celem sprowadzenia ich do porównywal
ności. Transformację normal izacyjną stosuje się wówczas, gdy zmienne 
mierzone są na skali przedziałowej i ilorazowej. W odniesieniu do skali 
nominalnej i porządkowej nie zachodzi potrzeba normalizacji, na ich 
wartościach bowiem nie wyznacza się ani relacji równości różnic i prze
działów, ani stosunków. 

• Wagi odległości. Zestaw ten umożliwia wybór sposobu ważenia odleg
łości wyznaczonych na podstawie poszczególnych podzbiorów zmien
nych z różnych skal pomiaru (zob. wyjaśnienia w podrozdz. 2.6). 

• Macierz odległości zapisz w pliku- pole wyboru umożl iwiające zapisa
nie w pliku macierzy odległości wyznaczonej za pomocą miary GDM o 
postaci (2.13). 

5.3. Uogólniona miara odległości GDM 
w programie komputerowym c l usterSirn 
dla środowiska R 

Pakiet clusterSim 12 w wersji 0.23-2 składa się z funkcji podstawowej elu
ster. Sim do symulacyjnej optymalizacji wyboru procedury klasyfikacyj
nej dla danego typu danych oraz 11 funkcji pomocniczych: 
data. Normalization - funkcja dokonująca normalizacji danych we

dług jednej z l l formuł normalizacyjnych (zob. podrozdz. 1.3), 
dis t . BC - funkcja obliczająca macierz odległości według formuły Braya

-Curtisa dla zmiennych ilorazowych, 
dist. GDM- funkcja obliczająca macierz odległości według miary GDM, 

12 Szczegółowy opis pakietu elusterSim znajduje się w pracach: Walesiak i Dudek 
[2006a; 2006b). 
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dist . SM- funkcja obliczająca macierz odległości według miary Sokala
-Michenera dla zmiennych nominalnych, 

index . G l - funkcja obliczająca indeks Cal ińskiego-Harabasza (pesudo
statystykę F) dla macierzy danych i ustalonego podziału obiektów na 
klasy, 

index . G2 - funkcja obliczająca indeks Huberta-Bakera dla macierzy od
ległości i ustalonego podziału obiektów na klasy, 

index . G3 - funkcja obliczająca indeks Huberta-Levine'a dla macierzy 
odległości i ustalonego podziału obiektów na klasy, 

index . S - funkcja obliczająca indeks Silhouette Rousseeuwa dla macie
rzy odległości i ustalonego podziału obiektów na klasy, 

index . KL - funkcja obliczająca indeks Krzanowskiego-Lai dla macierzy 
danych oraz trzech wektorów liczb całkowitych infonnujących o przyna
leżności poszczególnych obiektów do klas w podziale na u - 1, u i 
u+ 1 klas. 

eluster . Description- funkcja obliczająca osobno dla każdej klasy i 
zmiennej z ustalonego podziału zbioru obiektów na klasy następujące 
statystyki opisowe: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, me
diana, medianowe odchylenie bezwzględne, dominanta (dla zmiennych 
nominalnych i porządkowych ; jeśli występuje więcej wartości o maksy
malnej częstości występowania zwracana jest wartość "N.A."). 

i ni t i al . Center s - funkcja obliczająca początkowe środki ciężkości 
klas m.in. dla metodyk-średnich. 

W żadnej z funkcj i pakietu elusterSim nie występują ograniczenia co 
do wielkości zarówno macierzy danych, macierzy odległości, jak i liczby 
klas, na które może być podzielony zbiór. Każda z funkcj i może być wy
korzystana w innych procedurach programu R po uruchomieniu pakietu 
c lusterSim. 

Funkcja dis t . GDM ma następującą składnię: 

dist . GDM (x , method = "GDMl " ) 

Parametry: 
x macierz danych, 
GDMl miara odległości GDM dla danych metrycznych, 
GDM2 miara odległości GDM dla danych porządkowych. 
Przykładowa składnia poleceń z wykorzystaniem funkcj i dis t . GDM 

jest następująca: 
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> library(cluster) 
> library (clusterSim) 
> x <- read . csv2 ( "C: /Doc_aktualne/Dane_ 7x2. csv", 

header=TRUE, strip . white TRUE, 
row . names=l) 

> X <- as .matrix(x) 
> z <- data.Normalization (x , type= "n l ") 
> z <- as . data . frame (z) 
> d <- dist . GDM (z, method="GDMl ") 
> max<-- 1 
> for ( liczba_klas in 2 : 6) 
> { 
> cl2 <- pam(d, liczba_klas, diss = TRUE) 
> S <- index . S (d , cl2$cluster) 
> if (max<S) { 
> max<- S 
> clmax<- cl2$cluster 
> lk<- liczba_klas 
> } 
> } 
> print (paste ( "max S dla", lk, "klas =", max)) 
> print ("klasyfikacja dla max S ") 
> print (clmax) 
Nie ma bezpośrednich procedur wczytywania zawattości skoroszytów 

MS Excel do programu R. W przypadku danych pochodzących z tego arku
sza kalkulacyjnego najwygodniej używać pośredniego formatu csv. Zapi
sanie danych w Excelu wymaga wybrania polecenia PlikiZapisz jako ... i 
wybrania odpowiedniego formatu. Do wczytania tych danych w programie R 
służy ins trukcja re ad . csv2 (w języku polskim symbolem ułamka dzie
siętnego jest przecinek). Podane parametry instrukcj i re ad . csv2 oznacza
ją, że dane w pliku csv zawierają nagłówek (header=TRUE), a w pierw
szej kolumnie znajdują się nazwy obiektów (row . names= l). Zawsze na
leży podać pełną ścieżkę dostępu do pliku z danymi z separatorem nazwy 
oznaczonym"/". 

W przedstawionej składni poleceń przyjęto następujące założenia: 
- do normalizacj i wattości zmiennych zastosowano formułę klasycznej 

standaryzacji "nl"- zob. formuła (1. 13), 
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- do pomiaru odległości zastosowano miarę GDMl - zob. formuła (2.6) z 
podstawieniem (2.7), 

- do klasyfikacji zbioru obiektów zastosowano metodę k-medoids (pam) 
(zob. Gatnar, Walesiak i in. [2004], s. 330-332), 

- do oceny jakości klasyfikacj i zastosowano indeks "S" Silhouette (zob. 
Gatnar, Walesiak i in. [2004], s. 338). Program przeprowadza wszystkie 
klasyfikacje zbioru obiektów w podziale od 2 do 6 klas, a następnie wy
biera ten podział, dla którego indeks S przyjmuje wartość maksymalną. 
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porządkowanie liniowe 
miara odległości GDM, 62, 63 
założenia, 6 1-62 

postawa, 52 
prawdopodobieństwo 

częstościowe, 53 
klasyczne, 53 
subiektywne, 53 

preferencja, 53 
procedury 

RNMNGN, 75, 82 
RNMNPR, 75, 82 
RNECUY, 75,78 

program 
clusterSim, 103-106 
GDM, 90-103 
R, 103- 105 
SPSS,90,93,96,97,98 
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s 

skala 
ilorazowa, 14 
interwałowa, 13 
nominalna, 13 
nominalna binarna, 27 
nominalna wielostanowa, 27 
metryczna, 14 
niemetryczna, 14 
porządkowa, 13, 26 
stałych sum, 53 
własności, 15 
wzmacnianie, 30 

skale pomiaru zmiennych, 12-15 
skalowanie 

jednowymiarowe, 52 
wielowymiarowe, 16, 18, 23, 28, 
29,52,54 

syntetyczny miernik rozwoju, 61, 62, 
65 

T 

tablica kontyngencji, 56 
transformacja 

destymulant, 17 
ilorazowa, 17-18, 101 
nominant, 18 
różnicowa, 17-18, l 02 

u 

ujednolicanie charakteru zmiennych, 
16-18 

uogólniona miara odległości GDM 
a współczynnik korelacji Pearsona, 
47-49 
a cosinus kąta między wektorami, 
49-51 
definicja, 35-41 
dla wag zróżnicowanych, 44-45 

Skorowidz 

dla zmiennych z różnych skal 
pomiaru, 43-44 
jako SMR, 61-64 
obszary zastosowań, 54 
program komputerowy, 90 
własności, 41-43 

w 

wagi zmiennych 
definicja, 44 
dobór wag, 44 

ważenie 

odległości cząstkowych, 24-25 
wartości zmiennych, 24-25 

wiełowymiarowa obserwacja, li 
znormalizowana, 22 

współczynnik korelacji 

z 

liniowej Pearsona, 34, 35, 45,47 
rang Spearmana, 67, 73 
tau Kendałła, 33, 35, 39 
uogólniony, 33 

zbiór zmiennych 
o tej samej skali pomiaru, 24-29 
z różnych skal pomiaru, 30-32 

zmienna 
definicja, l l 

zmienne 
destymułanty, l 6, 17 
neutralne, 16 
nominanty, 16,17 
norninanty jednomodałne, l 7 
norninanty wielomodalne, 17 
preferencyjne, 16 
stymulanty, 16, 17 
syntetyczne, 64, 66 
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