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Analiza danych

Jakub Wróblewski           jakubw@pjwstk.edu.pl

http://zajecia.jakubw.pl/

Grupowanie (analiza skupień).

Powtórzenie i podsumowanie.

ZADANIE GRUPOWANIA
Celem metod grupowania (clustering) jest łączenie 
obiektów w większe grupy na podstawie ich wzajemnego 
podobieństwa.

Cechy obiektów (wyrażone liczbowo)

Centroidy
(środki ciężkości)

W przypadku danych numerycznych, kryterium „podobieństwa”
obiektów oparte jest na ich wzajemnej odległości.

Zadanie optymalizacyjne: znaleźć taki podział, żeby odległości między 
obiektami w jednej klasie były jak najmniejsze, a między klasami - jak 
największe.



2

PRZYKŁAD

a
1

a
2

W zadaniach grupowania nie 
mówimy o klasach decyzyjnych  i 
nie znamy prawidłowego podziału 
na grupy – uczenie bez nadzoru). 

Rolę „nauczyciela” pełni zadana 
miara odległości (wybrana 
arbitralnie przez użytkownika, w 
zależności od problemu).

W niektórych zastosowaniach 
znamy docelową liczbę grup, w 
innych – nie.

DEFINICJA ODLEGŁOŚCI

a
1

a
2

W zależności od wyboru definicji 
odległości punktu od zbioru 
wyniki grupowania mogą się
znacznie zmieniać.

• Metryka może być
euklidesowa, miejska, 
ważona, ...

• Odległość między grupami 
– jako odległość centroidów, 
albo odległość najbliższych 
reprezentantów...
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ALGORYTM  K-MEANS 

Założenia: mamy podzielić zbiór obiektów na K 
rozłącznych grup.

1. Znajdujemy K 
najdalszych punktów i 
zakładamy tam grupy.

2. Znajdujemy obiekt 
najbliższy centrum jednej z 
grup i dołączamy go 
(strategia zachłanna).

3. Powtarzamy czynność 2 
do momentu wyczerpania 
się obiektów.

K=3

ALGORYTM DRZEWA 
ROZPINAJĄCEGO

Ta metoda nie zakłada z góry docelowej liczby grup, 
„po drodze” otrzymujemy grupowania na dowolne K grup.

1. Na początku każdy obiekt jest 
oddzielną grupą.

2. Znajdujemy dwa najbliższe 
obiekty i łączymy je.

3. Powtarzamy czynność 2, biorąc 
pod uwagę również grupy 
obiektów.

4. Kończymy, gdy wszystkie 
obiekty trafią do jednej grupy (lub 
gdy osiągniemy zakładaną liczbę
grup). 

Odległość obiektu do grupy: 

minimum odległości do jej 

członków.
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ALGORYTM  CENTROIDÓW 
(C-MEANS)

podział

1. Dzielimy zbiór na K grup w 
sposób losowy.

2. Liczymy środek (centroid) 
każdej grupy.

3. Dokonujemy ponownego 
podziału obiektów, 
przypisując je do tej grupy, 
której środek leży najbliżej.

4. Powtarzamy od drugiego 
kroku póki następują
zmiany 
przyporządkowania.

centroidy

podział

centroidy

koniec
(układ stabilny)

K=2

ZASTOSOWANIA: 
NOWE ATRYBUTY

Oprócz zastosowań związanych z opisem danych (samo 
wskazanie podziału na grupy), metody grupowania są też
przydatne w problemach klasyfikacji. Pozwalają np. zmniejszyć
liczbę atrybutów, ewentualnie z danych mieszanych (dyskretno-
ciągłych) uzyskać jednolite:

a1 ........ a10........a30 dec

atrybuty 
ciągłe

atrybuty 
dyskretne

nowy atr. 
dyskretny:

numer 

grupy
algorytm 

klasyfikacyjny

grupowanie

a*  a10........a30 dec
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PRZYPOMNIENIE TEMATÓW

� Wskaźniki położenia i rozproszenia próby. Histogramy.
� Estymatory. Prawo wielkich liczb i centralne 

twierdzenie graniczne.
� Estymacja przedziałowa.
� Regresja i dyskryminacja liniowa.
� Hipotezy statystyczne i ich testowanie.
� Klasyfikacja probabilistyczna: naiwny klasyfikator 

bayesowski.
� Algorytm k-najbliższych sąsiadów.
� Ocena jakości klasyfikacji. Walidacja krzyżowa i 

metoda leave-one-out.
� Budowa drzew decyzyjnych. Entropia.
� Indukcja reguł decyzyjnych (AQ, CN2) i asocjacyjnych.
� Metody grupowania (analiza skupień).

SKĄD WZIĄĆ DANE DO 
ANALIZY?

• Poznane metody pozwalają wygenerować
zrozumiały opis lub użyteczny algorytm do 
automatycznej klasyfikacji.

• Punktem wyjścia wszystkich metod analitycznych 
jest tablica decyzyjna o ustalonych rozmiarach.

• Skąd wziąć taką tablicę w sytuacjach praktycznych?

• tworzenie nowych cech,
• selekcja cech (wybór najciekawszych)
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PRZYKŁAD –
MIKROMACIERZE  DNA

Badania mikromacierzowe polegają na automatycznej 
detekcji ekspresji różnych genów w badanych komórkach. 
Wyniki mogą być następnie powiązane z informacjami 
medycznymi (np. o dolegliwościach).

Detekcja optyczna Detekcja elektroniczna

MIKROMACIEDZE DNA

patient 1 patient 2 patient 3 patient 4 patient 5 patient 6 ...
"collagen, type IV, alpha 4" 14.59 12.31 5.725 11.84 1.06 4.49
"protein kinase C, alpha binding protein" 308.24 78.13 176.67 213.535 122.49 198.64
solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2"2.44 10.18 4.095 8.415 -16.17 5.66
"glutamate receptor, ionotropic, kainate 1" 8.92 54.78 10.065 -0.875 46.62 6.83 74.14
dermatan sulphate proteoglycan 3 7.3 21.86 6.32 20.23 2.07 6.83
KIAA0450 gene product 35.64 14.43 5.925 4.955 6.12 10.34 14.59
finger protein 197 -2.41 8.06 -1.97 5.405 -5.02 -13.07 0.21
....
....
....

Problem:
tablica decyzyjna może
mieć 10 tys. atrybutów
i tylko kilkadziesiąt obiektów

Odczyt automatyczny

>10000 genów
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DANE POZYSKIWANE Z 
DOKUMENTÓW

Surowica: sod - 144 mEq/l, potas - 4.14 mEq/l, wapn - 2.38 mmol/l, Mg - 0.95 mg/dl, 

mocznik - 44 mg%, kreatynina - 1.19 mg%, CPK - 113 jm/l, MB (norma 0-25) - 8 ÷ 7 U/L, 

AspAT - 16 jm/l, AlAT - 16 j.m., glukoza - 103 mg%. WR - ujemny. 

Lipidy: Cholesterol - 173 mg/dl, trojglicerydy - 269 mg/dl, HDL - 34 mg/dl, LDL - 85 

mg/dl. 

EKG: Normogram, polozenie serca posrednie. Rytm zatokowy miarowy o czest.70/'. Plaski

zal. T w III. 

Proba wysilkowa - biexnia: Metoda - BRUCE. Max czestosc - 169 bpm 103 % docelowy - 163 

bpm. Max. cisnienie - 140/90 mmHg. Max. czas trwania - 9'00". Max. wysilek - 10.1 METS. 

Komentarz: Na szczycie wysilku bez zmian ST-T. Wynik proby ujemny. 

Wykonano probe wysilkowa na ergometrze rowerowym metoda wysilku

ciaglego stopniowanego co 1 minute. Probe przerwano po lacznie 10 

min. pracy, tzn. po 1 minucie obciazenia 135 W z powodu zmeczenia. 

bruce_north = north

time = 10.0

watt = 135

tired_at_end = yes

DANE  Z  SYGNAŁÓW, OBRAZÓW, ...

W wielu przypadkach praktycznych źródłem użytecznych 
informacji (wartości cech) są obiekty o złożonej postaci: zdjęcia, 
nagrania dźwiękowe, zapis sygnałów itp.
W takich przypadkach stworzenie docelowego zbioru danych bywa 
trudniejsze, niż późniejsza analiza.

Przykład: wykrywanie epilepsji na podstawie sygnałów EEG
(analiza widmowa Fouriera lub falkowa, 

23.13 67.32 -3.05 6.45 ...

24.87 60.35 -2.14 5.35 ...

21.79 37.85 -3.16 4.84 ...

Cechy widmowe w oknie

Wybór cech
Indukcja cech
(cechy pochodne)

tablica

dec.
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PRZYKŁAD (1)
W naszej sieci supermarketów sprzedajemy m.in. samochody. To 

rzadkie zakupy, ale dla nas bardzo dochodowe. Chcemy 

zlokalizować tych klientów, którzy w ciągu najbliższych miesięcy 

mają szansę kupić u nas samochód. Załóżmy, że mamy bazę

danych o naszych klientach, ich zakupach itp.

Tablica decyzyjna:
Obiektem będzie klient widziany w danej chwili (czyli klient+data)

Decyzja: czy dany klient przez kolejne 3 miesiące kupi 
samochód?

sprzedaż

wartość
produkt=samochód

klient
+czas

o1

o2

o3

...

12.3    AAC   1  -5 

6.87  AAA   1  -2  

0.12  BBB   0   0

...

1

0

0

...

decyzja

obiekty

Uwaga: powinniśmy w 

tablicy dec. mieć zarówno 

przypadki pozytywne, jak i 

negatywne (tych mamy 

więcej do dyspozycji)

PRZYKŁAD (2)
Atrybuty obiektów (klientów), czyli informacje wejściowe do 
algorytmów eksploracji danych, mogą obejmować np:
- miejsce zamieszkania, datę urodzenia, wykształcenie,
- całkowity obrót, liczbę dokonanych zakupów, liczbę zakupionych 
towarów określonego rodzaju itd. – przed analizowanym momentem.

sprzedaż

wartość produkt
sklep

klient

o1

o2

o3

...

12.3    AAC   1  -5 

6.87  AAA   1  -2  

0.12  BBB   0   0

...

1

0

0

...

miasto

agregacje, statystyki

Atrybuty obiektów rozważanych w danym momencie czasu 

mogą być oparte wyłącznie na informacjach dostępnych przed 

tym momentem.



9

HURTOWNIE DANYCH, 
CRM

Źródła danych
(rozproszone geograficznie)

Centralna
hurtownia
danych

Hurtownie
tematyczne
(oddziałowe, 
data marts)

Wyniki (analiza danych)

integracja

czyszczenie

odświeżanie

agregacje,

propagacja

aktualizacji

Typowe zastosowania:
- CRM (Customer Relationships Management)
- Analizy finansowe (wielookresowe, porównawcze)

MECHANIZMY HURTOWNI 
DANYCH

sprzedaż

wartość

czas

produkt

sklep

miasto

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

skl_1 skl_2 skl_3 suma

89

23

395

122

13

642

27 12 50

0 0 23

146 237 12

76 45 1

0 8 5

249 302 91

prod_1

prod_2

prod_3

prod_4

prod_5

suma

miasto_1 miasto_2

Dane w hurtowni podlegają
procesom integracji i czyszczenia

(etap wstępny przed analizą danych)

czas

Kostki danych to metoda przechowywania 
informacji pomocniczych wykorzystywanych w 
analizie zawartości hurtowni.
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EGZAMIN

Termin:  31 stycznia 2006,  godz. 17:00  (aule)

Zwolnienia: tylko 5 z ćwiczeń (można za to dostać 4 z egzaminu)

Należy mieć wpisaną (pozytywną) ocenę z ćwiczeń najpóźniej w 
momencie wpisywania oceny do indeksu i protokołu.

Przykłady zadań (będzie ok. 10 krótkich pytań lub zadań):

- Podaj prosty przykład liczbowy (2-wymiarowy, kilka obiektów) dla którego 

metoda k-NN (k=3) da różne wyniki dla metryki miejskiej i euklidesowej.

- Dana jest prosta tablica danych. Budujemy drzewo (entropią). Który z podanych 

w zadaniu dwóch warunków jest lepszy? 

- Budujemy dwa klasyfikatory: drzewo decyzyjne i naiwny bayesowski. Chcemy je 

przetestować. W którym z tych dwóch przypadków lepiej jest zastosować schemat 

leave-one-out? (I dlaczego?)


