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Streszczenie: Analiza skupień stanowi uznane narzędzie analizy decyzji służące do grupowa-
nia obiektów. W rzeczywistości jego użyteczność nie ogranicza się do realizacji jedynie tego 
celu. Analiza skupień stanowi bowiem metodykę, za pomocą której można również skutecznie 
realizować inne cele analizy decyzji – wszechstronne rozpoznanie rozważanych problemów 
decyzyjnych oraz bezpośrednie wspomaganie wyboru właściwych wariantów decyzji. Ponie-
waż brakuje powszechnej świadomości tych możliwości, pracę poświęcono szczególnie inte-
resującemu zastosowaniu analizy decyzji do bezpośredniego wspomagania wyboru.
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1.  Wprowadzenie

W praktyce działalności gospodarczej (i nie tylko tam) zachodzi konieczność podej-
mowana decyzji różnej wagi. Większość z nich ma zwykle mało złożony, rutynowy 
charakter. Wielowymiarowy (wielocelowy) charakter podejmowanych decyzji oraz 
dynamiczny i wielowymiarowy (ekonomiczny, społeczny, naturalny, polityczny etc.) 
charakter oddziaływań otoczenia przedsiębiorstwa sprawia jednak, że efekty nawet 
pozornie prostych decyzji bywają obarczone wysokim stopniem ryzyka i niepewno-
ści. Ponadto przynamniej raz na jakiś czas (zwłaszcza w warunkach rozległego kry-
zysu, jaki spowodowała panująca obecnie pandemia) pojawia się konieczność podję-
cia decyzji o spodziewanych dalekosiężnych (w sensie czasu i przestrzeni) skutkach. 
Odpowiedzialny wybór partnerów – współpracowników, kooperantów, instytucji – 
jest przykładem takiego rodzaju decyzji. Jej staranne przygotowanie wymaga bowiem 
wszechstronnego rozpoznania charakteru dostępnych opcji. Na szczęście istnieje 
– i jest wciąż rozwijana – analiza decyzji (Goodwin i Wright, 2016), dostarczająca 
odpowiednich narzędzi ułatwiających realizację takiego zadania.

Z uwagi na szczególną trudność powodowaną przez wielocelowy charakter podej-
mowanych decyzji szczególne miejsce w metodyce analizy decyzji zajmują metody 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej (Ishizaka i Nemery, 2013; Greco i in., 
2016; Nermend, 2017). Zasadniczo narzędzia takie pozwalają wspomagać analizę decy-
zji w podstawowych czterech kontekstach – rodzajach problematyki określanej cztere-
ma pierwszymi literami alfabetu greckiego (Roy, 2016):

 – w kontekście wyboru (α),
 – w kontekście sortowania (grupowania – β),
 – w kontekście rangowania (γ),
 – w kontekście opisu problemu decyzyjnego (δ). 

Poszczególnym kontekstom wspomagania decyzji przypisano określone narzę-
dzia, reprezentujące różne podejścia szczegółowe. Na przykład w odniesieniu do kon-
tekstu rangowania opracowano szereg metod wykorzystujących:

 – agregacyjne idee (Keeney i Raiffa, 1993) wieloatrybutowej wartości MAVT 
(przypadek podejmowania decyzji w warunkach pewności) oraz wieloatry-
butowej użyteczności MAVT (przypadek podejmowania decyzji w warun-
kach ryzyka): SAW, SMART, SMARTER, AHP/ANP, MACBETH, REM-
BRANDT etc.;

 – ideę przewyższania (outranking): część wariantów metody ELECTRE 
(ELECTRE II, ELECTRE III, ELECTRE IV) i PROMETHEE (PROME-
THEE I, PROMETHEE II, PROMETHEE III, PROMETHEE GDSS) oraz 
metod pochodnych, np. QUALIFLEX, ORESTE, ARGUS, EVAMIX etc.;

 – idee poziomów aspiracyjnych i odniesienia: TOPSIS, VIKOR etc.

Zauważmy, że metody rangowania dostarczają informacji, które na ogół w zupeł-
ności wystarczają do tego, by wskazać najlepszy spośród rangowanych obiektów. 
Dostępnych jest także szereg metod przeznaczonych do rozwiązywania zagadnień 
wyboru. Pośród nich wyróżniają się warianty metod wykorzystujących koncepcję 
przewyższania (ELECTRE I, ELECTRE Iv, ELECTRE Is, PROMETHEE V).

W przypadku sortowania – grupowania obiektów – mamy do czynienia 
z dwoma możliwymi podejściami: sortowaniem wzorcowym (klasyfikowaniem 
obiektów) i bezwzorcowym (zwykłe sortowanie). Podstawowych narzędzi do gru-
powania obiektów dostarcza szeroko rozumiana analiza skupień. Obejmuje ona 
taksonomię numeryczną (przypadek ilościowego wyrażania atrybutów obiektów) 
i taksonomię symboliczną (jakościowe wyrażanie atrybutów obiektów). Do gru-
powania obiektów wykorzystywanych jest również szereg narzędzi kojarzonych 
raczej z odmiennymi zastosowaniami, np. drążeniem danych (data mining). Do 
takich narzędzi należą m.in. analiza dyskryminacyjna, sztuczne sieci neuronowe, 
drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, sieci bayesowskie, mapy samoorganizujące 
się (self-organizing maps – SOM) Kohonena, algorytmy genetyczne etc. (Larose 
i Larose, 2015). Problematyka sortowania została także objęta zakresem stosowania 
metod wykorzystujących ideę przewyższania. Przykładowo do rozdziału obiektów 
pomiędzy wcześniej określone klasy służy m.in. wariant flow sort metody PRO-
METHEE oraz ELECTRE Tri-B i ELECTRE Tri-C. W ostatnich dwóch metodach 
wykorzystywana jest informacja o uporządkowaniu klas, która bezpośrednio posze-
rza zakres ich stosowania o problematykę rangowania, a pośrednio – również o pro-
blematykę wyboru.
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Warto również zaznaczyć, że praktyczną dostępność ww. narzędzi ułatwia ich 
obszerny opis oraz implementujące je oprogramowanie. Praktyczne informacje na 
ten temat można znaleźć w licznych publikacjach (Krzyśko, 1990; Kolenda, 2006; 
Gatnar i Walesiak, 2011; Borowik i Borowik, 2013; Ishizaka i Nemery, 2013; Larose 
i Larose, 2015; Greco i in., 2016).

Informacja o uprządkowaniu klas obiektów, wykorzystywana w przypadku obu 
wariantów metody ELECTRE Tri przeznaczonych do klasyfikacji wariantów decy-
zji, bazuje na pożądanych poziomach ich atrybutów. Zastosowanie takiej informacji 
daje więc także nadzieję na naturalne poszerzenie zakresu stosowania metod anali-
zy skupień – co najmniej o problematykę wyboru. Dlatego w rozdziale zarysowano 
taką możliwość w odniesieniu do wskazania właściwych, ze względu na pożądaną 
charakterystykę, wariantów decyzji. Możliwość tę zilustrowano również przykładem 
zastosowania wybranych metod analizy skupień.

Z uwagi na ograniczony zakres pracy ograniczono się do przedstawienia zasad 
stosowania analizy skupień i ich zastosowania do wspomagania wyboru do takso-
nomii numerycznej. Ilustracji możliwości zastosowania, również implementowanej 
na wiele różnych sposobów (Gatnar, 1998) taksonomii symbolicznej, warto bowiem 
poświęcić odrębną pracę.

2.  Taksonomia numeryczna

Metody taksonomii numerycznej służą do wydzielania grup – skupień obiektów, 
opisanych za pomocą zestawu atrybutów łatwo mierzalnych (mierzalnych, ilo-
ściowych). Do tego samego skupienia trafiają obiekty, które są najbardziej do 
siebie podobne, a jednocześnie najmniej podobne (najbardziej niepodobne) 
do obiektów tworzących pozostałe skupienia. Rolę miary podobieństwa obiektów 
w taksonomii numerycznej stanowi odległość między punktami reprezentującymi 
je w wielowymiarowej przestrzeni atrybutów, określanych w taksonomii nume-
rycznej mianem cech.

W celu zwięzłej ilustracji wartości atrybutów grupowanych obiektów sto-
sowana jest prostokątna macierz, zwana w przypadku wieloatrybutowej analizy 
decyzji macierzą decyzji. Jej kolejne wiersze odpowiadają kolejnym grupowanym 
obiektom, a kolejne kolumny – kolejnym atrybutom. W przypadku grupowania 
n obiektów, z których każdy opisany jest zestawem tych samych m atrybutów, skła-
da się ona z n wierszy oraz m kolumn. Element xij tej macierzy wyraża więc war-
tość j-tego kolejnego atrybutu (j = 1, 2, …, m) w odniesieniu do i-tego kolejnego 
obiektu (i = 1, 2, …, n).

Poszczególne atrybuty zwykle reprezentują zróżnicowane wielkości, wyrażane 
za pomocą różnych jednostek. Mogą również wykazywać różny charakter (Kukuła, 
2000): stymulanty (im wyższy poziom atrybutu, tym lepiej), destymulanty (im niższy 
poziom atrybutu, tym lepiej) lub nominanty (charakteryzujące się optymalnym pozio-
mem atrybutu, skojarzonym z przedziałem lub pojedynczą wartością atrybutu). Dlate-
go przed przystąpieniem do obliczenia odległości między obiektami, wyrażającej ich 
podobieństwo, ich atrybuty sprowadzane są do stanu porównywalności. 
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Służą temu dwa działania:
1. sprowadzenie wszystkich atrybutów do jednolitej postaci – najczęściej sty-

mulant,
2. normowanie atrybutów, polegające na sprowadzeniu zakresów ich wartości 

do określonego przedziału.

Powyższe działania można implementować na różne sposoby. Przykładowo 
Kolenda (2006) przytacza cztery możliwe sposoby przekształcenia stymulanty na 
destymulantę oraz proponuje dwa sposoby transformacji nominant do postaci sty-
mulanty. W odniesieniu do normalizacji pokazuje ona ogólną, parametryczną for-
mułę, wyrażającą unormowaną wartość j-tego kolejnego atrybutu i-tego kolejnego 
obiektu (xij):
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gdzie: 
 A –  parametr odpowiedzialny za skalę wartości cechy, 
 B  –  parametr odpowiedzialny za skalowanie wartości cechy (dzięki pozbyciu 

się jej miana), 
 pʹ  – naturalnie liczbowy parametr, umożliwia uwzględnienie nieliniowego 

charakteru przekształcenia bezwzględnej wartości atrybutu w wartość 
unormowaną (przy pʹ > 1).

Parametr A utożsamia się z wartością zerową, a także ze średnią, minimalną 
lub maksymalną wartością cechy w populacji rozpatrywanych obiektów. Repertuar 
wielkości reprezentowanych przez parametr B jest znacznie szerszy, gdyż – poza war-
tością średnią i ekstremalnymi wartościami cechy – obejmuje również sumę wartości, 
rozstęp oraz odchylenie standardowe cechy. W praktyce normowania cech jest zwy-
kle stosowany model liniowy (p = 1). 

Szczególne miejsce pośród metod normowania cech zajmuje metoda unitaryza-
cji zerowanej (Kukuła, 2000). Dzięki jej zastosowaniu można bowiem zrealizować 
obydwa rodzaje działań prowadzących do doprowadzenia cech do stanu porówny-
walności.

W taksonomii numerycznej istnieje również możliwość uwzględniania zróżni-
cowania ważności cech. W tym celu należy przemnożyć unormowane wartości cech 
przez wagi wj, wyrażające właśnie zróżnicowanie cech:

� � �� �x x wij ij j (2)

Wartości wag można ustalać na szereg różnych sposobów (Kolenda, 2006). Na 
ogół jednak ważenie cech nie jest stosowane w taksonomii numerycznej, m.in. ze 
względu na brak narzędzi umożliwiających obiektywne ustalanie wag cech. Przy tym 
warto zauważyć, że dla decydenta, podejmującego świadomie decyzję na podstawie 
subiektywnych przesłanek, niekoniecznie musi być to wadą.
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Unormowane wartości cech x′ij pozwalają wyrazić obiekty za pomocą ich repre-
zentantów – punktów w wielowymiarowej przestrzeni unormowanych m cech. Dzięki 
zastosowaniu takiej reprezentacji obiektów można zinterpretować różnice między nimi 
za pomocą dzielącej je odległości. Jej szacowaniu sprzyja mierzalny, z założenia, cha-
rakter cech. Dostępnych jest szereg różnych metryk. Jedną z najbardziej uniwersalnych 
jest parametryczna metryka Minkowskiego, wyrażająca odległość dik, dzielącą punkty 
reprezentujące i-ty kolejny obiekt i j-ty kolejny obiekt w następujący sposób:
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Dzięki różnicowaniu wartości parametru p staje się możliwe wyrażanie za 
pomocą tego samego wzoru (2) szeregu specyficznych odległości: miejskiej (p = 1), 
euklidesowej (p = 2), Czebyszewa (p → ∞) etc. Metryka Minkowskiego jest także 
dostępna w wersji przeciętnej, uniezależniającej szacunek odległości od liczby cech 
opisujących obiekty:
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Zróżnicowanie metryk wyrażają formuły opisujące odległości między punktami 
obiektów w interpretacji: Braya–Curtisa (5), Canberra (6), Clarka (7) oraz łukową (8) 
i kątową (9). 
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Do wyrażania odległości między punktami obiektów można także posłużyć się 
metryką Mahalanobisa, wykorzystującą specyficzne narzędzie statystyki – macierz 
kowariancji C:

dik
ik ik� �z C z

T( ) ( )1 (10)

przy tym z(ik) stanowi m-elementowy wektor różnic wartości cech (j = 1, 2, …, m):

d x xik ij kj� � � � (11)
Repertuar metryk stosowanych w przypadku taksonomii numerycznej uzupeł-

niają semimetryki (miary odległości między punktami obiektów niewykazujące wła-
sności trójkąta), np. SCD (squared chord distance):
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Odległość między punktami reprezentującymi obiekty w wielowymiarowej 
przestrzeni cech jest proporcjonalna do różnic wartości ich cech. Większa różnica 
cech wiąże się więc z niższym stopniem podobieństwa obiektów. Dlatego w takso-
nomii numerycznej stopień podobieństwa obiektów jest interpretowany jako wiel-
kość odwrotnie proporcjonalna do odległości punktów obiektów w wielowymiarowej 
przestrzeni cech. 

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej metryki można otrzymać odległości dzielące 
punkty każdych dwóch spośród grupowanych obiektów. Komplet takich odległości 
pozwala zbudować kwadratową macierz odległości, złożoną z n wierszy i kolumn, 
odpowiadających kolejnym obiektom:

D = [dik] (13)

Macierz ta stanowi podstawę stosowania metod przeznaczonych do grupowania 
obiektów. Metody te wykorzystują zróżnicowane procedury grupowania obiektów. 
Można je dzielić, stosując następujące kryteria: 

 – możliwość uzyskania informacji o hierarchii skupień obiektów (podział na 
metody hierarchiczne i niehierarchiczne);

 – kolejność działań (podział na metody aglomeracyjne – polegające na stop-
niowym łączeniu wszystkich obiektów w jedno wielkie skupienie, i podziało-
we – związane ze stopniowym podziałem skupienia, grupującego wszystkie 
obiekty);

 – fakt korzystania z algorytmów optymalizacyjnych (wydzielenie metod opty-
malizacyjnych – polegających na stopniowym ulepszaniu początkowego roz-
działu obiektów między wstępnie przyjęte skupienia);

 – wykorzystanie informacji o przestrzeni cech (wydzielenie metod obszaro-
wych, grupujących obiekty na podstawie położenia reprezentujących je punk-
tów w wydzielanych częściach wielowymiarowej przestrzeni cech).
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Warto również zauważyć, że metryki odległości mają także zastosowanie 
w odniesieniu do szacowania podobieństwa całych skupień obiektów. Odległość dzie-
lącą dwa skupienia obiektów można obliczać m.in. na podstawie:

 – dystansu dzielącego dwa najbliższe punkty obiektów należących do odręb-
nych skupień; taki sposób określa się mianem metody najbliższego sąsiedz-
twa lub pojedynczego wiązania (single linkage);

 – odległości dzielącej dwa najbardziej oddalone od siebie punkty obiektów 
należących do odrębnych skupień; sposób ten określany jest jako metoda naj-
dalszego sąsiedztwa lub pełnego wiązania (complete linkage);

 – średniej odległości dzielącej punkty obiektów należących do odrębnych sku-
pień; sposób nosi nazwę metody średnich połączeń (average linkage); istnie-
je również ważony wariant tej metody, umożliwiający uwzględnienie zróżni-
cowania wielkości (liczebności) skupień;

 – odległości dzielącej środki ciężkości skupień – metoda środków ciężkości 
(centroid linkage); podobnie jak w przypadku metody średnich połączeń jest 
ona także dostępna w wersji ważonej;

 – wyników stosowania algorytmów optymalizacyjnych, implementowanych 
w optymalizacyjnych metodach analizy skupień;

 – informacji o przestrzeni cech, wykorzystywanej w metodach obszarowych, 
grupujących obiekty na podstawie ich położenia w wydzielanych częściach 
wielowymiarowej przestrzeni cech.

Reasumując, taksonomia numeryczna dostarcza wielu różnych sposobów wyraża-
nia podobieństwa obiektów opisanych zestawami atrybutów (łatwo) mierzalnych, sposo-
bów wydzielania skupień obiektów i szacowania odległości między nimi. Z jednej stro-
ny bogactwo metryk oraz sposobów wydzielania i szacowania skupień daje możliwość 
zastosowania narzędzi najlepiej dostosowanych do konkretnych potrzeb, jednak z drugiej 
– może utrudniać wybór właściwych narzędzi. Ponadto, zwłaszcza w przypadku dużej 
liczby obiektów i ich cech oraz stosowania metod optymalizacyjnych, staje się konieczne 
wykonywanie żmudnych obliczeń. Na szczęście jest powszechnie dostępne oprogramo-
wanie wyręczające nas w przeprowadzaniu takich obliczeń. Na przykład tego rodzaju 
oprogramowanie towarzyszy książce Kolendy (2006). Imponującą liczbę narzędzi tak-
sonomii numerycznej dostarcza również dynamicznie rozwijający się system R Project 
for Statistical Computing (Kopczewska i in., 2017; Lander, 2018), dostępny bez ogra-
niczeń w sieci Internet (https://www.r -project.org). Dzięki temu ostatniemu narzędziu 
można również wspomagać analizę wrażliwości, umożliwiającą eliminację problemu 
powodowanego bogactwem dostępnych narzędzi taksonomii numerycznej, gdyż ułatwia 
ono równoległe stosowanie wielu alternatywnych metryk i metod grupowania obiektów.

Do wskazania najlepszej struktury skupień obiektów można wykorzystać liczne 
mierniki ich jakości, zarówno odnoszące się do poszczególnych skupień (indywidu-
alne), jak i do całej struktury skupień. Przykładowo Kolenda (2006) wymienia kilka-
dziesiąt takich mierników, nie zapominając przy tym o najbardziej uznanym pośród 
nich – wskaźniku sylwetki (silhouette coefficient – SC) Rousseeuwa (1987), który 
również zaimplementowano w systemie R Project for Statistical Computing. Zasto-
sowanie różnych mierników stwarza odpowiednie warunki do istotnego dalszego 
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wzbogacenia analizy i wszechstronnej oceny rezultatów stosowania różnych narzędzi 
taksonomii numerycznej. Tym samym wydatnie przyczynia się ono do wskazania naj-
lepszej możliwej struktury skupień.

3. Przykład obliczeniowy

W celu zilustrowania możliwości stosowania analizy skupień do wspomagania wyboru 
wykorzystano zagadnienie doboru współpracownika. Załóżmy, że w warunkach kryzysu 
(na miarę takiego jak pandemia koronawirusa) przedsiębiorstwo zostało trwale pozbawio-
ne istotnego współpracownika (oznaczonego jako G). W celu ograniczenia skutków tej 
straty poszukuje więc nowego partnera, który mógłby z powodzeniem uzupełnić wakat.

Załóżmy, że każdego ze współpracowników przedsiębiorstwa opisuje zestaw 
pięciu najbardziej znaczących dla przedsiębiorstwa parametrów (atrybutów): 

1. wiedza (Wi),
2. doświadczenie (Do),
3. potencjał rozwojowy (Pr),
4. kreatywność (Kr),
5. elastyczność (El). 

Atrybuty te stanowią jednocześnie podstawę do oceny przydatności współpra-
cowników. 

W wyniku rozpoznania możliwości współpracy przedsiębiorstwo zidentyfikowało 
15 dostępnych potencjalnych nowych partnerów, których oznaczono literami: D, L, F, 
E, K, W, O, R, B, C, S, T, N, P i Z. W tabeli 1 zaprezentowano oszacowane poziomy 
parametrów odpowiadających zarówno dotychczasowemu współpracownikowi G, jak 
i jego potencjalnym następcom. W celach ilustracyjnych do identyfikacji skupień partne-
rów wykorzystano procedury systemu R Project for Statistical Computing oraz narzędzia 
ułatwiającego jego stosowanie – aplikacji R Studio (zob. rys. 1), także reprezentującej 
oprogramowanie FLOSS (Free and Libre Open Source Software). 

Obliczenia wykonano dzięki zastosowaniu procedury hclust, stanowiącej kom-
ponent popularnego pakietu do grupowania obiektów fastcluster (Müllner, 2018) sys-
temu R Project for Statistical Computing. Implementuje on podejście aglomeracyj-
ne, polegające na stopniowym łączeniu w skupienia poszczególnych obiektów i ich 
wcześniej wydzielonych skupień. Za wyborem tej przykładowej procedury przema-
wia przede wszystkim jej uniwersalny charakter. Pozwala ona bowiem uwzględniać 
różne sposoby wyrażania podobieństwa obiektów. Cecha ta nie ogranicza się jednak 
wyłącznie do możliwości stosowania różnych metryk odległości obiektów w wielo-
wymiarowej przestrzeni cech i rodzajów powiązań między skupieniami. Procedura 
hclust pozwala również na stosowanie specyficznego kryterium rozdziału obiektów 
między skupienia, zaproponowanego przez Warda (1963). Polega ono na minimali-
zacji zróżnicowania obiektów tworzących skupienia (wariancji skupień). Implemen-
tuje więc ona – w dwóch wariantach metody Warda (Ward D1 i Ward D2) (Müllner, 
2018) – również jedno z podejść optymalizacyjnych. Jednocześnie stanowi przykład 
podejścia hierarchicznego, ułatwiającego prezentację i interpretację wyników jej sto-
sowania dzięki użyciu dendrogramu.
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Tabela 1
Poziomy atrybutów wakatu i kandydatów na współpracowników

Wi Do Pr Kr El
Wakat G 5 7 2 3 4

Kandydat

D 8 7 6 5 10
L 4 5 3 1 8
F 2 3 1 1 3
E 3 3 2 2 2
K 4 2 6 3 4
W 10 4 8 10 3
O 2 1 2 2 1
R 4 2 6 2 1
B 4 7 3 1 4
C 5 5 3 4 2
S 9 2 10 8 9
T 1 1 1 1 7
N 5 8 4 2 3
P 7 6 4 5 0
Z 7 10 2 4 1

Rys. 1. Interfejs graficzny aplikacji R Studio

Uniwersalny charakter procedury wykorzystano w obliczeniach, stosując czte-
ry różne metryki odległości w wielowymiarowej przestrzeni atrybutów obiektów 
(miejską, euklidesową, Czebyszewa, Canberra), sześć różnych sposobów wiązania 
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skupień, zaimplementowanych w procedurze hclust (pojedyncze, pełne, średnie, 
środków ciężkości, McQuitty’ego (1966)) oraz dwa warianty podejścia Warda (Ward 
D1 i Ward D2 (Müllner, 2018)). Przy tym warto nadmienić, że ze względów meryto-
rycznych zastosowanie wiązania środka ciężkości i podejścia Warda ma sens jedynie 
w przypadku wyrażenia podobieństwa obiektów za pomocą metryki euklidesowej. 
W trakcie obliczeń wykorzystano więc jedynie 19 dopuszczalnych ze względów 
merytorycznych kombinacji poszczególnych metryk i sposobów wiązań. W celu uzy-
skania możliwości bezpośredniego porównania wyników zastosowania poszczegól-
nych kombinacji metryk i sposobów wiązania skupień założono podział kandydatów 
na jednakową liczbę skupień. Ze względu na dążenie do ułatwienia interpretacji wyni-
ków ostatecznie zdecydowano – na podstawie znanej z psychologii zasady Millera 
(1956) – o podziale kandydatów na siedem skupień.

W rezultacie obliczeń dla każdej z kombinacji metryki i sposobu wiązania sku-
pień otrzymano oddzielny dendrogram. Jeden z takich dendrogramów przedstawiono 
na rysunku 2. Odpowiada on kombinacji metryki euklidesowej oraz sposobowi wią-
zania skupień McQuitty’ego (1966). Zidentyfikowane skupienia obiektów zostały na 
nim wyróżnione czerwonymi ramkami. Z rysunku 2 wynika, że spośród wszystkich 
kandydatów najbardziej podobni do wakatu (a więc tworzący to samo skupienie) są 
wymienieni w kolejności podobieństwa: B, N, C, P i Z. W takiej też kolejności nale-
ży więc ich rozpatrywać podczas ostatecznego wyboru najbardziej odpowiedniego 
kandydata.

Rys. 2. Dendrogram i podział na skupienia dla metryki euklidesowej i wiązania McQuitty’ego

Wyniki wszystkich obliczeń zestawiono w tabeli 2. Zasygnalizowano tam rów-
nież kolejność rozpatrywania kandydatów. Użyto przy tym znaku poziomej kreseczki 
do rozdzielenia skupień niższych i wyższych poziomów wchodzących w skład sku-
pienia wakatu. Ostateczną identyfikację kolejności rozpatrywania kandydatów opar-
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to na dwuetapowej procedurze. Na jej pierwszym etapie, na podstawie informacji 
o kolejności rozpatrywania kandydatów otrzymanej dla poszczególnych par metryk 
i sposobów wiązania skupień, zostają wskazani kandydaci najczęściej zajmujący 
czołowe pozycje. Informacja na ten temat została przedstawiona w ostatnim wierszu 
i ostatniej kolumnie tabeli 2, odpowiednio w kontekście zastosowania poszczegól-
nych metryk (Najczęstsze 1) i sposobów wiązania skupień (Najczęstsze 2). Drugi etap 
polega na syntezie tych wskazań.

Tabela 2
Wyniki obliczeń

Wiązanie
Metryka Najczęstsze 

2miejska euklidesowa Czebyszewa Canberra

Pojedyncze B-N-LC-E-
FO-RK

-BN-C-P-O-
-EF-RK

-COPZ-BN-
-EF-K

N-BL-C-
-EOZ-F 5 BNC

Średnich 
połączeń B-N-C-L -BN-CP-Z -BN-Z-PC N-C-BL BNC

Pełne B-N -BN -BN-Z N-C-BL BN

McQuitty’ego B-N-C-PZ -BN-CP-Z -BN-Z N-C-Z BNC

Środka cięż-
kości – -BN-C-O-

-FE-KR-P – – BN

Warda D1 – -BN – – BN

Warda D2 – -BN-Z-CP – – BNC

Najczęstsze 1 BNC BNCP BNZ NCBL BNC

Z informacji przedstawionych w ostatnim wierszu i ostatniej kolumnie tabeli 2 
wynika, że niezależnie od wyboru metryki i sposobu wiązania skupień jako najlepsi 
stale wskazywani są kandydaci B i N. Dlatego to właśnie ich wybór należałoby osta-
tecznie rozważyć w pierwszej kolejności. Natomiast w przypadku braku możliwości 
nawiązania faktycznej współpracy z nimi należałoby jeszcze spróbować porozumieć 
się z kandydatem C, ponieważ niezależnie od zastosowanej metryki jest on stale obec-
ny pośród najczęściej wskazywanych kandydatów. Ponadto stanowi on jedną z czoło-
wych opcji w przypadku zastosowania większości sposobów wiązań skupień.

4.  Podsumowanie

Już samo podstawowe przeznaczenie analizy skupień, polegające na grupowaniu 
obiektów, które są najbardziej podobne do siebie, a zarazem najbardziej niepodobne 
do innych obiektów, sprawia, że jest ona powszechnie postrzegana jako uniwersalne 
narzędzie, które można stosować w różnych konfiguracjach (samodzielnie i jako uzu-
pełnienie innych narzędzi) i dla realizacji szczególnych celów (eliminacja nadmiaru 
informacji, identyfikacja charakteru obiektów, drążenie danych – data mining, itp.). 



20 G. Ginda

Zamieszczony w pracy przykład poświadcza także przydatność tego narzędzia we 
wspomaganiu rozwiązywania typowego zagadnienia wieloatrybutowej analizy decy-
zji, polegającego na wyborze właściwego wariantu decyzji.

Takiemu zastosowaniu sprzyja szereg cech metodyki analizy skupień. Po pierw-
sze wykorzystywanie przez nią pojęcia podobieństwa rozpatrywanych obiektów. Jego 
zastosowanie pozwala bowiem skutecznie wskazywać warianty decyzji, które są naj-
bardziej podobne do rozpatrywanego wieloatrybutowego wzorca. Po drugie metodyka 
ta dostarcza licznych sposobów wyrażania podobieństwa (metryk) wariantów decyzji 
i sposobów ustalania podobieństwa (wiązania) ich skupień, a także różnych para-
metrycznych sposobów jej implementacji. Wykorzystanie tak zróżnicowanych moż-
liwości sprzyja uniezależnieniu wyników zastosowania analizy skupień od wyboru 
określonego narzędzia i jego parametrów, dzięki niezależnemu użyciu wielu narzędzi. 
Po trzecie w odróżnieniu od typowego dla wieloatrybutowej analizy decyzji podejścia 
ukierunkowanie na identyfikacje skupień wariantów najbliższych wzorcowi – zamiast 
na wskazanie jedynie pojedynczego wariantu decyzji – dostarcza dodatkowej wiedzy 
o rzeczywistym stopniu zróżnicowania charakteru wariantów decyzji i łączących je 
relacji. Pozyskanie takiej wiedzy wydatnie sprzyja świadomemu wyborowi właści-
wego wariantu, a jednocześnie pozwala określić właściwą kolejność rozpatrywania 
wariantów decyzji, które okazują się najbardziej podobne do założonego wzorca. Po 
czwarte dostępne są liczne uniwersalne narzędzia, w tym również ogólnodostępne 
i wieloplatformowe oprogramowanie FLOSS, implementujące (nierzadko bardzo 
złożone i żmudne) procedury analizy skupień, które pozwalają na szybkie wykona-
nie obliczeń i ilustrację ich rezultatów. Po piąte takie zastosowanie analizy skupień 
wydatnie wzbogaca metodykę analizy decyzji.

Warto również zauważyć konieczność uwzględniania atrybutów trudno mierzal-
nych w opisie współczesnych wariantów decyzji. W tym kontekście istotne uzupeł-
nienie zilustrowanej w pracy metodyki taksonomii numerycznej stanowi taksonomia 
symboliczna. Analizie możliwości jej zastosowania do wieloatrybutowego wyboru 
warto więc poświęcić odrębną pracę. 
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WHO TO COOPERATE WITH?  
THE APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS

Summary: Cluster analysis is a recognized decision analysis tool for grouping objects. In fact, 
its usefulness is not limited to just that. Cluster analysis is a methodology that can also be used 
to effectively achieve other goals of decision analysis – comprehensive recognition of the deci-
sion problems under consideration and direct support for the selection of appropriate solutions 
to decision problems. As there is no widespread awareness of these possibilities, the work was 
devoted to a particularly interesting application of decision analysis to direct selection support.

Keywords: decision analysis, cluster analysis, application, choice




