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POVZETEK
V zadnjih dveh desetletjih je shranjevanje velikih podatkovij postalo dostopno domala vsem
uporabnikom računalnikov. S tem je povezan problem, kako iz velike množice podatkov
izluščiti čim več za uporabnika koristnih informacij. Eno takih orodij je razvrščanje podatkov
v skupine. Klasične metode razvrščanja, ki se najpogosteje uporabljajo, imajo predvsem dve
pomanjkljivosti: hierarhične metode (npr. Wardova), ki temeljijo na matriki različnosti med
enotami, so primerne le za manjša podatkovja, nehierarhične metode (npr. metoda k-središč)
pa so večinoma omejene le na številske podatke in skupine predstavijo le z eno samo
vrednostjo (najpogosteje težiščem).
V prispevku si bomo ogledali prilagoditve metod razvrščanja, ki smo jih razvili za podatke,
predstavljene z diskretnimi porazdelitvami. Tovrstna predstavitev podatkov in skupin ohrani
več informacij kot predstavitev s samo eno od srednjih vrednosti, ki se uporablja pri klasičnih
metodah razvrščanja. Prilagojene metode obenem omogočajo obdelavo zelo velikih
podatkovij. Tudi za te predstavitve je mogoče izpeljati s kriterijsko funkcijo usklajene
hierarhične in nehierarhične metode. Za tovrstne podatke bodo predstavljene tudi nove
metode razvrščanja, ki temeljijo na izračunu relativne napake skupine in imajo v nekaterih
primerih zaradi takega izračuna prednost pred klasično metodo k-središč, ki temelji na
minimizaciji variance.
Uporabnost opisanih metod bo predstavljena na konkretnih primerih.
Ključne besede: razvrščanje v skupine, velika podatkovja, hierarhična metoda, nehierarhična
metoda, diskretna porazdelitev, relativna napaka skupine

CLUSTERING LARGE DATASETS
ABSTRACT

In the last two decades the development of IT enabled users to store large datasets on ordinary
PC. The problem how to analyze such data sets emerged. One of the answers are the
clustering methods, where the units are partitioned into smaller number of coherent groups clusters. Classical clustering methods face two problems: hierarchical methods are limited to
small number of units; and nonhierarchical methods are mostly limited to units described with
numbers and use for the cluster’s representation only one value (usually the center of the
cluster).
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In the paper, our adaptations of clustering methods for data described with discrete
distributions will be presented. Such description is more informative and also enables us to
cluster very large datasets.
Since standard k-means and Ward's clustering methods are both based on the squared
Euclidean distance as the error function, they in some cases do not give the 'expected' results.
To reveal the ‘expected’ structure in the data we developed new clustering methods based on
relative error functions.
The applications of the new methods on concrete data sets will be also presented.
Key words: clustering, large data sets, discrete distribution, hierarchical clustering, k-means
method, relative error function
1. PREDSTAVITEV PODATKOV Z DISKRETNIMI PORAZDELITVAMI
V praksi imamo pogosto opravka s podatki, kjer so opazovane enote opisane z lastnostmi, ki
so merjene v različnih merskih lestvicah. Eden od možnih načinov hkratne vključitve vseh
spremenljivk v obdelavo takih podatkov je, da enote pri vsaki spremenljivki predstavimo z
diskretno porazdelitvijo vrednosti.
Označimo enoto z X, spremenljivke z Vj, j=1,…,m. Zalogo vrednosti spremenljivke Vj
razdelimo na kj razredov. Za vsak razred i, i=1,...,kj, izračunamo delež vrednosti enote X, ki
pri posamezni spremenljivki Vj pripada razredu i, in ga označimo s p(i,X, Vj). Enoto X torej
predstavimo z vektorjem vektorjev X=[p(X,V1),p(X,V2),...,p(X,Vm)], kjer je p(X,Vj) vektor
porazdelitve vrednosti po kj razredih spremenljivke Vj, j=1,...,m.
Enako predstavitev uporabimo tudi za opis skupine enot in za opis voditelja skupine.
Primer uporabe v družboslovju je opis osebnih (ego-centričnih) omrežij. Enota analize je
oseba (ego), ki je opisana z nekaterimi svojimi lastnostmi, obenem pa je vključen še opis
njenega osebnega omrežja, ki ga sestavljajo izbrane osebe (alterji). Osebe iz omrežja so
opisane z izbranimi, pogosto drugimi lastnostmi, ki opisujejo bodisi njihove lastnosti ali pa
njihove povezanosti z egom. Opis osebnega omrežja z diskretnimi porazdelitvami nam
omogoča enovit opis celotnega omrežja.
Predstavitev enot z diskretnimi porazdelitvami predstavlja poseben primer simbolnega opisa
enote (Diday [1], Billard [2]). V določenih primerih lahko predstavlja tudi prvi korak
krčenja/združevanja podatkov in ima naslednji pomembni lastnosti:
1. prostor, ki ga zavzema predstavitev, je vnaprej določen.
2. predstavitev je usklajena z združevanjem, kar pomeni, da dobimo predstavitev
združitve ločenih skupin iz samih predstavitev skupin, ki jih združujemo.
Primer opisa z diskretnimi porazdelitvami v analizi podatkov mednarodne raziskave
TIMSS
Mednarodna raziskava Trends in International Mathematics and Science Study (vir:
http://timss.bc.edu/) vključuje podatke o poučevanju matematike za učitelje in učence iz vseh
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sodelujočih držav. V analizi smo podatke obravnavali v smislu osebnih omrežij učiteljev.
Njihova osebna omrežja so sestavljali njihovi učenci. Cilj analize je bil z metodami
razvrščanja poiskati skupine učiteljev, ki so si po danih podatkih o njih in njihovih učencih
čim bolj podobni. Opisana predstavitev nam omogoča, da združimo dve podatkovji
(podatkovje učiteljev in podatkovje učencev) v en opis:

id učitelja
↓
7204567

vrednosti za
učiteljeve
spremenljivke
↓
2 4 6 8 1 ...
↑ ↑
u1 u2

porazdelitev učencev
po razredih zaloge vrednosti
za vsako od učenčevih spremenljivk vj
↓
[0.20, 0.25, 0.45, 0.10] [0, 0, 1]...
↑
↑
v1
v2

Konkreten primer opisa izbranega učitelja pri eni od spremenljivk, na katero so odgovarjali
njegovi učenci: V = 'ima rad svojega učitelja'. Če je za učitelja 90% učencev odgovorilo z 'da'
in 10% z 'ne', je ta učitelj za spremenljivko V opisan s porazdelitvijo [0.9 , 0.1].
2. NAJPOGOSTEJE UPORABLJENE METODE RAZVRŠČANJA
Eden od pristopov k razvrščanju podatkov v skupine je opredelitev problema razvrščanja kot
optimizacijski problem. Pri tem je potrebno izbrati ustrezno optimizacijsko funkcijo. Pogost
pristop izbire optimizacijske funkcije je preko izbire različnosti med enotami ali pa različnosti
med enoto in predstavnikom skupine.
2.1.

Metoda voditeljev

Za razvrščanje velikih množic podatkov najpogosteje uporabljamo metodo voditeljev -nehierarhično metodo razvrščanja, ki temelji na lokalni optimizaciji. Opišemo jo z naslednjim
postopkom:
Določi začetno razvrstitev.
Ponavljaj
Vsaki skupini določi voditelja.
Vsako enoto pridruži najbližjemu voditelju.
Dokler se voditelji ne ustalijo.

Za številske podatke je izvedbena različica te metode t.i. metoda k-središč, pri kateri
različnost med enotami, ki so v tem primeru predstavljene s številskimi vektorji, merimo s
kvadratom evklidske razdalje, voditelj skupine pa je vektor aritmetičnih sredin. To metodo
lahko prilagodimo tudi za opise podatkov z diskretnimi porazdelitvami (Korenjak-Černe
[10]). Različnost med enotama definiramo kot uteženo vsoto različnosti po spremenljivkah
m

d ( X , Y ) = ∑ α j ⋅ d (X , Y ;V j ),
j =1

m

∑α

j

= 1.

j =1

Za vsako spremenljivko Vj definiramo različnost kot polovico vsote kvadratov odklonov
deležev enote X od voditelja LC

3

k

1 j
∑ ( p(i, X ,V j ) − p(i, LC ,V j ))2
2 i =1
Napako skupine definiramo kot vsoto različnosti enot iz skupine do njenega voditelja in
napako razvrstitve kot vsoto napak skupin te razvrstitve:
d ( X , LC ;V j ) =

p (C ) =

∑ d(X , L

C

), P (C ) =

X ∈C

∑ p(C )
C∈C

Iščemo torej tako razvrstitev, pri kateri bo napaka razvrstitve najmanjša: P(C * ) = min P(C ) .
V tako definirani optimizacijski nalogi so komponente optimalnega voditelja enolično
določene z aritmetično sredino deležev enot po skupini:
p (i, LC , V j ) =
2.2.

1
∑ p(i, X ,V j ), i = 1,..., k j .
card (C ) X ∈C

Hierarhične metode razvrščanja

Hierarhične metode s postopnim združevanjem gradijo hierarhijo nad enotami, torej jih lahko
opišemo z naslednjo shemo:
V začetni razvrstitvi je vsaka enota v svoji skupini.
Ponavljaj
Poišči najbližji skupini in ju združi.
Izračunaj različnosti med novo skupino in preostalimi skupinami.
Dokler ne dobiš ene same skupine.

Ena najbolj znanih hierarhičnih metod razvrščanja je Wardova metoda, v kateri za različnost
zopet uporabimo kvadrat evklidske razdalje. Tudi to metodo lahko prilagodimo za opise
podatkov z diskretnimi porazdelitvami na podoben način kot prej opisano metodo voditeljev
(Korenjak-Černe [10]). Različnost med skupinama Cp in Cq izračunamo po obrazcu
card (C p ) ⋅ card (Cq )

D(C p , Cq ) =

card (C p ) + card (Cq )

⋅ d ( Lp , Lq ),

kjer sta Lp in Lq voditelja skupin Cp in Cq in je različnost med njima izračunana po obrazcu
k

d ( L p , Lq ) = ∑ α j ⋅ d (L p , Lq ;V j ),
j =1
k

d ( L p , Lq ;V j ) =

2.3.

1 j
( p (i, Lp , V j ) − p (i, Lq , V j )) 2
∑
2 i =1

Usklajenost hieararhičnih in nehierarhičnih metod razvrščanja

Vsaka od omenjenih metod pa ima tudi svoje pomanjkljivosti. Pri metodi voditeljev je
potrebno na začetku izbrati ustrezno število začetnih skupin, hierarhične metode pa so
primerne le za razvrščanje manjših podatkovij. Zato se je za razvrščanje velikih podatkovij
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uveljavila uporaba kombiniranja obeh metod, ki pa morata biti v ta namen ustrezno usklajeni
(Ferligoj et. al. [3]). Temu pogoju zadoščata npr. Wardova metoda in metoda k-središč.
Pokažemo lahko, da sta tudi obe metodi, ki smo ju prilagodili za opise podatkov z diskretnimi
porazdelitvami, medsebojno usklajeni. Zato lahko veliko podatkovje, v katerem so enote
opisane z diskretnimi porazdelitvami, najprej razvrstimo v skupine s prilagojeno
nehierarhično metodo, nato pa nad dobljenimi skupinami ali pa kar nad voditelji teh skupin s
prilagojeno hierarhično metodo zgradimo še hierarhijo. Iz hierarhije lahko razberemo tudi,
katera števila skupin so za dani primer najustreznejša in kakšni so odnosi med skupinami.

Uporaba kombinacije prilagojenih metod za analizo podatkov raziskave TIMSS
Omenjeni postopek smo uporabili v analizi podatkov mednarodne raziskave TIMSS 1999 in
2003 (vir: http://www.pei.si/, raziskovalna dejavnost, mednarodne raziskave, TIMSS). V obeh
primerih je dala najboljše rezultate razvrstitev učiteljev v 7 skupin.
Iz predstavnika skupine lahko razberemo značilnosti za vsako od skupin. Primer opisa ene od
skupin s prikazom najpogostejših vrednosti tistih spremenljivk, pri katerih je v modusnem
razredu več kot 70% odgovorov:
Odstotek enakih odgovorov
89,3
83,7

Opis spremenljivke
Kako pogosto učenci pri urah matematike uporabljajo računalnik?
Da je učenec dober, kako pomembno je zanj, da je sposoben misliti
zaporedno in proceduralno? (učiteljevo mnenje)
Da je učenec dober, kako pomembno je zanj, da je razume
matematične koncepte? (učiteljevo mnenje)
Da je učenec dober, kako pomembno je zanj, da je sposoben
utemeljiti svoje rešitve? (učiteljevo mnenje)

77,8
71,5

Modusni razred
Nikoli
Zelo pomembno
Zelo pomembno
Zelo pomembno

Z razvrščanjem smo ugotovili, da so večinski deleži učiteljev določenih držav podobni med
seboj po vodenju pouka matematike. Čeprav so se skupine držav oblikovale na osnovi
razvrstitve načinov pouka matematike, pa se je pokazalo, da so si skupine podobne tudi po
neodvisnih kazalcih, kot so geografska področja (vzhodna Evropa), jeziku (angleško govoreče
države) ali po tradicionalnem poučevanju matematike (Belgija in Hong Kong).

1
MOR

5
2
6
JA P , KO R ,
SA R , ID N , R U S, SLO ,
R O M , TU R ,
JO R, C H I,
C ZE,
C Y P, C TP , M Y S, M O L, ITA H U N , B U L,
M KD , IR N , TU N ,
S V N , LAT,
TH A , P H I
FIN

3
B EL,
HKG,
N LD

7
N ZL, SG P,
U S A,
CAN,
AU S,
E N G , IS R

Slika 1: Dendrogram nad sedmimi skupinami učiteljev raziskave TIMSS 1999 s seznami držav, ki so po
skupinah zastopane z največjimi deleži učiteljev
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Ko smo si ogledali dosežke na testih znanja, smo lahko povezali načine poučevanja z višino
izkazanega znanja. Iz rezultatov razvrščanja smo torej lahko sklepali o bolj in manj
učinkovitih učnih praksah in predlagali strategije za razvoj poučevanja. Primer za to so
ameriške stategije, ki v zadnjh letih mnogo bolj zagovarjajo klasično učenje temeljnih
matematičnih znanj po zgledu vzhodne Evrope in Finske, v nasprotju s prej prevladujočim
učenjem matematike z reševanjem problemov, izvajanjem projektov in otrokovim
samostojnim raziskovanjem.
To je le nekaj poudarkov dobljenih rezultatov, podrobnejši opisi rezultatov pa so objavljeni v
člankih Japelj Pavešić et al. [5], [6] in v predstavitvi Japelj Pavešić [7].

3. RELATIVNE MERE RAZLIČNOSTI
Kadar so podatki številski vektorji, ki predstavljajo porazdelitve, metoda k-središč in
Wardova metoda ne data vselej pričakovanih rezultatov. Npr. pri razvrščanju ameriških
patentov (vir: http://www.nber.org/patents/) glede na časovno porazdelitev citatov po letih
nam metoda k-središč in Wardova metoda izbereta voditelje s poudarjenim enim samim
modusnim letom. Na Sliki 2 sta za dve od skupin, dobljenih pri razvrščanju 3245 patentov,
potrjenih leta 1980 in v 20 letih citiranih vsaj 20-krat, prikazana primera prikazov časovnih
porazdelitev citatov za posamezne patente v skupinah (sivo) in za voditelja skupin (črno).

Slika 2: Prikaz časovnih porazdelitev citatov patentov v izbranih skupinah z vrisanima predstavnikoma
(voditeljema) skupin

Da bi pri razvrščanju zmanjšali poudarjen pomen modusnega leta, smo v metodi voditeljev in
hierarhični metodi namesto kvadrata evklidske razdalje uporabili relativno mero različnosti
med enoto in voditeljem (Kejžar et al. [8], [9]). Za izbrane mere različnosti smo izpeljali
ustrezne usklajene različice metod. Metode z relativnimi merami različnosti smo vgradili v Rpaket clustDDist, ki je dostopen na spletnem naslovu http://R-forge.Rproject/projects/clustddist. S kombinirano uporabo usklajenih metod voditeljev in hierarhične
metode, v katerih smo uporabili relativne mere različnosti, smo pri razvrščanju patentov
dobili bolj pričakovane rezultate. Najboljše rezultate smo dobili z uporabo relativne
različnosti, ki jo za i-to komponento v diskretni porazdelitvi izračunamo z naslednjim
obrazcem:
k

d ( X , LC ; i ) = ∑
i =1

( p(i, X ) − p(i, LC )) 2
,
p(i, LC )
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v katerem je s p(i,X) označena vrednost i-te komponente za enoto X in s p(i,LC) vrednost i-te
komponente voditelja LC skupine C. Različnost med enoto in voditeljem dobimo z vsoto
različnosti po vseh komponentah diskretne porazdelitve.
Voditelji porazdelitve 3245 patentov, potrjenih leta 1980 in v 20 letih citiranih vsaj 20-krat, v
5 skupin so prikazani na Sliki 3.

Slika 3: Dendrogram nad petmi osnovnimi vzorci porazdelitev citatov US patentov, potrjenih leta 1980 in
v 20 letih vsaj 20-krat citiranih

Na sliki lahko razberemo tri osnovne vzorce citiranj, ki predstavljajo tri osnovne skupine
patentov:
1. skupina patentov, ki je dosegla vrhunec citatov v prvi polovici opazovanega razdobja,
citiranost pa se proti koncu razdobja zmanjšuje. Ti patenti se nanašajo na ozko
specializirana področja, število citatov je pri njih manjše in vsebujejo visoko število
samocitatov.
2. skupina patentov, katerih citiranost (in s tem pomembnost) narašča proti koncu
opazovanega razdobja. Ti patenti so pogosto citirani in zanje je značilno nižje število
samocitiranj.
3. skupina patentov, ki so citirani v celotnem opazovanem razdobju in katerih število
citiranj proti koncu opazovanega razdobja rahlo narašča. Za patente v tej skupini je
značilno, da pokrivajo širša področja. Zaradi omenjenih značilnosti bi jih lahko
obravnavali kot osnovo za nova odkritja.

4. ZAKLJUČEK
V prispevku sta opisani dve vrsti prilagoditev klasičnih metod razvrščanja:
1. prilagoditev metode voditeljev in Wardove metode za enote, ki imajo pri vsaki
spremenljivki namesto posameznih vrednosti lahko navedene diskretne porazdelitve vrednosti
po zalogi vrednosti spremenljivke;
2. prilagoditev obeh metod za relativno mero različnosti med enoto in voditeljem, ki zmanjša
pomen modusnih vrednosti porazdelitve.
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V obeh prilagoditvah so enote razvrščanja predstavljene z diskretnimi porazdelitvami, ki že
same po sebi omogočajo krčenje/združevanje podatkov. Obenem tovrstna predstavitev ohrani
več informacij kot predstavitev s samo eno od srednjih vrednosti, ki se uporablja pri klasičnih
metodah razvrščanja. Predstavitev skupin z diskretnimi porazdelitvami pa nam nadalje
omogoča enostavne in zelo informativne interpretacije dobljenih rezultatov.
Delovanje obeh prilagoditev je predstavljeno z nekaterimi poudarki dobljenih rezultatov
analize podatkov mednarodne raziskave TIMSS v letih 1999 in 2003 (za prvo prilagoditev) in
razvrščanja ameriških patentov (za drugo prilagoditev).
Predstavitev podatkov z diskretnimi vrednostmi nam je v analizi podatkov raziskave TIMSS
omogočila združitev dveh podatkovij (podatkovja učiteljev in podatkovja učencev) v en opis.
Prilagoditev metod razvrščanja za tovrstne predstavitve pa je omogočila celovitejšo
primerjavo učiteljev po načinih poučavenja. Rezultati razvrščanja so pokazali tudi mnoge
dodatne značilnosti skupin.
Uporaba relativnih mer različnosti, prikazanih na rezultatih razvrščanja ameriških patentov, je
izpostavila vsebinsko bolj smiselne vzorce citiranj skozi opazovano razdobje kot razvrščanje z
metodo k-središč. Rezultati razvrstitve so povzeti s tremi osnovnimi vzorci. Podrobnejše
izpeljave prilagoditev in natančnejše razlage rezultatov narejenih analiz so opisane v navedeni
literaturi.
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