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1 Wieloczynnikowa analiza wariancji

W zasz÷ym semestrze poznalísmy jednoczynnikow ¾a analiz¾e wariancji, teraz poz-
namy mo·zliwósci jakie niesie wieloczynnikowa analiza wariancji. Za÷ó·zmy, ·ze
chcemy dokonác analizy p÷ac dal danych z pliku niedziela.sav ze wzgl¾edu na
wi¾ecej ni·z jeden czynnik. Przypúścmy, ·ze chcemy sprawdzíc czy średnia p÷aca
ze wzgl¾edu na p÷éc zajmowane stanowisko i posiadane wykszta÷cenie s ¾a równe.
W tym celu wybieramy

i wybieramy interesuj ¾ac ¾a nas zmienn ¾a zale·zn ¾a oraz czynniki

2



nast¾epnie wchodzimy w Opcje i wybieramy jak na poni·zszym rysunku.
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Jako wynik otrzymujemy raport zawieraj ¾acy mi¾edzy innymi podsumowanie

4



liczebnósci poszczególnych grup

podstawowe statystyki opisowe dla poszczególnych grup oraz testy efektów
mi¾edzyobiektowych

z których mo·zemy odczytác dla jakich zmiennych średnia p÷aca ró·zni si¾e statysty-
cznie. Zastanówmy si¾e teraz w jaki sposób mo·zna dok÷adniej przeanalizowác
ró·znice pomi¾edzy poszczególnymi cechami. W tym celu skorzystamy z testów
post-hoc w nieco mniej konwencjonalnej formie. Mianowicie na formatce opcje
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wybieramy

wszystkie czynniki oraz wybieramy test post-hoc. Jako rezultat otrzymujemy
dóśc interesuj ¾acy raport zawieraj ¾acy bardzo du·zo cennych informacji.

2 Regresja liniowa wielu zmiennych

Czasami zdarza si¾e, ·ze pewna cecha zale·zna jest od kilku innych cennych. Dla
przyk÷adu w naszym ostatnio rozwa·zanym przyk÷adzie dodatek sta·zowy zale·za÷
od czasu pracy oraz od stanowiska. Rozwa·zmy nast¾epuj ¾acy przyk÷ad: zmienna
dorósli zawiera liczb ¾e osób doros÷ych wyje·zd·zaj ¾acych na wycieczk¾e, natomiast
dzieci oznacza liczb ¾e dzieci, za ka·zdego doros÷ego p÷aci si¾e 1200 z÷otych, zás za
dziecko 800 z÷otych. Zmienna koszt wycieczki powstaje zatem ze wzoru

koszt = 1200 � doro�sli+ 800 � dzieci
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Zobaczmy w jaki sposób nasz ¾a funkcj¾e liniow ¾a dwóch zmiennych estymuje pro-
gram SPSS. Wybieramy regresj¾e liniow ¾a

a nast¾epnie wskazujemy zmienn ¾a zale·zn ¾a oraz zmienne niezale·zne

jako wynik otrzymujemy raport,
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z którego wynika, ·ze
z = 1200x+ 800y

czyli program bardzo dobrze oszacowa÷prost ¾a.

3 Podsumowanie zdobytej wiedzy

Poni·zej zamieszczona jest lista poleceń oraz rozwi ¾azania wybranych poleceń.
Dla danych z pliku niedziela.sav wykonác nast¾epuj ¾ace polecenia
1. Obliczýc średni ¾a p÷ac¾e kobiet i m¾e·zczyzn oddzielnie, wyznaczýc równie·z

pozosta÷e podstawowe statystyki opisowe w podzia÷em na p÷éc.
Rozwi ¾azanie: dokonác wymaganych obliczeń skorzystamy z eksploracji

danych
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gdzie wybieramy interesuj ¾ace nas zmienne oraz statystyki.

2. Wyznaczýc podstawowe statystyki opisowe p÷acy z podzia÷em na stanowisko.
Rozwi ¾azanie jest analogiczne jak w powy·zszym poleceniu musimy zamieníc

p÷éc na stanowisko
3. Wyznaczýc średni czas pracy ze wzgl¾edu na stanowisko (histogramy dla

ka·zdego stanowiska).
Rozwi ¾azanie Pierwsza cz¾éśc jest podobna do polecenia 1 musimy tylko
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wybrác inne zmienne oraz dodatkowo wybrác histogram w oknie wykresy.

4. Wyznaczýc wielkóśc dodatku sta·zowego za pomoc ¾a wzoru

dodatek = lata pracy � (5� stanowisko) � 10

Rozwi ¾azanie: Tworzymy now ¾a zmienn ¾a poprzez
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a nast¾epnie wpisujemy stosown ¾a formu÷¾e

5. Obliczýc premi¾e uznaniow ¾a ze wzoru

premia = 1500� (suma spó́znień)*100

Rozwi ¾azanie: analogicznie jak powy·zej.
6. Sprawdzíc czy wykszta÷cenie i zajmowane stanowisko s ¾a niezale·zne.
Rozwi ¾azanie: wykorzystujemy test niezale·znósci �2 znajduj ¾acy si¾e w oknie

tabele krzy·zowe, gdzie wskazujemy interesuj ¾ace nas zmienne (kolumny i wiersze
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mo·zna zamieníc miejscami)

7. Wyznaczýc prost ¾a regresji stanowisko w zale·znósci od wykszta÷cenia.
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Rozwi ¾azanie: skorzystamy w tym miejscu z estymacji krzywej

gdzie wskazujemy zmienn ¾a zale·zn ¾a i zmienn ¾a niezale·zn ¾a oraz wskazujemy
rodzaj estymowanej krzywej

8. Obliczýc pensj¾e końcow ¾a ze wzoru

pensja końcowa = pensja+dodatek sta·zowy+premia+nadgodziny

gdzie za ka·zd ¾a rozpocz¾et ¾a godzin¾e nalicza si¾e 5 z÷dla pracownika, 7 dla asys-
tenta, 8 dla kierownika i 10 dla dyrektora.
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Rozwi ¾azanie: musimy kolejny raz skorzystác z przekszta÷ceń/ oblicz wartósci,
przy czym musimy zastosowác opisany na wczésniej trik ze stworzeniem funkcji
su�tu.
9. Czy średnie wolnych dla poszczególnych par miesi¾ecy (traktowanych jako

zmienne zale·zne) s ¾a równe?
Rozwi ¾azanie: w tym miejscu musimy kilka razy (

�
12
2

�
= 66) zastosowác

test t-studenta dla prób zale·znych

10. Podzielíc na dwie grupy pracowników w zale·znósci od dni wolnych we
wszystkich miesi ¾acach .
Rozwi ¾azanie: skorzystamy z analizy skupień, aby wydzielíc interesuj ¾ace

nas dwie grupy, nale·zy w tym miejscu zauwa·zýc, ·ze ka·zdego pracownika opisuje
zastaw 12 danych (12 miesi¾ecy) czyli mamy do czynienia z punktami w przestrzeni
12 wymiarowej. Przedstawienie w sposób gra�czny naszych punktów mog÷oby
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býc dóśc problematyczne, ale podzia÷jest jak najbardziej mo·zliwy.

jako wynik oprócz raportu tworz ¾a nam si¾e dwie nowe zmienne zawieraj ¾ace o
przynale·znósci danej obserwacji do danej grupy oraz odleg÷ósci od centrum swo-
jej grupy.

11. Sprawdzíc, czy pensja końcowa jest równa we wszystkich grupach stanowisk.
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Rozwi ¾azanie: nale·zy zastosowác jednoczynnikow ¾a analiz¾e wariancji

nast¾epnie wybrác zmienn ¾a dla jakiej chcemy porównywác średni ¾a oraz czyn-
nik wed÷ug którego chcemy dokonác grupowania, oczywísci nale·zy pami¾etác o
sprawdzeniu jednorodnósci wariancji

oczywísci mo·zemy dokonác dok÷adniejszej analizy za pomoc ¾a testów post-
hoc
12. Sprawdzíc, czy pensje s ¾a równe ze wzgl¾edu na wykszta÷cenia.
Rozwi ¾azanie: analogicznie jak powy·zej.
13. Opisác za pomoc ¾a prostej regresji zale·znóśc pensji od czasu pracy, co

mo·zna powiedziéc o jakósci tej oceny?
Rozwi ¾azanie: Kolejny raz zastosujemy estymacj¾e krzywej regresji, przy

czy w raporcie nale·zy zwrócíc uwag¾e na wartóśc wspó÷czynnika R2:
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14. Czy wszystkie grupy pracowników spó́zniaj ¾a si¾e tak samo cz¾esto, jaka
grupa spó́znia si¾e najcz¾ésciej?
Rozwi ¾azanie: na wst¾epie tworzymy now ¾a zmienn ¾a, w której znajduj ¾a si¾e

zsumowane spó́znienia ze wszystkich kwarta÷ów a nast¾epnie dla tej nowej zmi-
ennej nale·zy zastosowác ANOV ¾E z czynnikiem stanowisko.
15. Czy mo·zna stwierdzíc, ·ze pensja na rozk÷ad normalny, a stanowisko i

wykszta÷cenia maj ¾a rozk÷ad równomierny?
Rozwi ¾azanie: w pierwszej cz¾ésci stosujemy wykres normalnósci z testami

dost¾epny w eksploracji

w drugiej cz¾ésci skorzystamy z testu �2 zgodnósci dost¾epnego w testach niepara-
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metrycznych

wskazujemy kolejno odpowiednie zmienne oraz zaznaczamy opcj¾e, ·ze wszystkie
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wartósci s ¾a równe

16. Czy wielkóśc spó́znienia skategoryzowana do trzech grup

kategoria procent udzia÷u
ma÷e 25%
średnie 50%
du·ze 25%

i wykszta÷cenie (stanowisko) s ¾a niezale·zne?
Rozwi ¾azanie: najpierw musimy skategoryzowác spó́znienia, w tym celu

korzystamy z opcji

gdzie wskazujemy jak ¾a zmienn ¾a chcemy rekodowác oraz na jak ¾a zmienn ¾a
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nast¾epnie ustalamy wartósci źród÷owe i wynikowe i otrzymujemy interesuj ¾ac ¾a
nas now ¾a zmienn ¾a o trzech wartósciach, dla której w zak÷adce zmienne podajemy
mo·zliwe wartósci.
17. Obliczýc ÷¾aczn ¾a sum¾e dni wolnych w miesi ¾acach niewakacyjnych i nast¾ep-

nie opisác za pomoc ¾a prostej regresji liczb ¾e dni wolnych w lipcu i sierpniu w
zale·znósci od pozosta÷ych miesi¾ecy.
Rozwi ¾azanie: musimy stworzýc now ¾a zmienn ¾a zawieraj ¾ac ¾a informacje o

dniach w wolnych poza lipcem i sierpniem a nast¾epnie wyznaczýc jak to ju·z
robilísmy powy·zej prost ¾a regresji za pomoc ¾a estymacji krzywej.
18. Czy ogólna skategoryzowana liczba spó́znień i liczba dzieci s ¾a niezale·zne?
Rozwi ¾azanie: korzystamy z mo·zliwósci jakie daj ¾a tabele krzy·zowe, a w

szczególnósci test �2 niezale·znósci
19. Czy liczba dzieci i p÷éc s ¾a niezale·zne, jaki rozk÷ad ma liczba dzieci?
Rozwi ¾azanie: jak powy·zej dla pierwszej cz¾ésci, w drugiej cz¾ésci najpierw

wyznaczamy histogram aby miéc ogólne wyobra·zenie o danym rozk÷adzie, w tym
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celu korzystamy z mo·zliwósci eksploracji
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i otrzymujemy nast¾epuj ¾acy histogram

który sugeruje nam, ·ze rozk÷ad jest troch¾e zbli·zony do rozk÷adu normalnego,
co sprawdzamy za pomoc ¾a stosownych testów. Jak si¾e okazuje nasze przeczu-
cie nie by÷o s÷uszne. Kolejnym pomys÷em jest sprawdzenie, czy rozk÷ad jest
równomierny, albo czy skrajne wartósci s ¾a dwa razy mniejsze od pozosta÷ych.
20. Wygenerowác zmienn ¾a opisuj ¾ac ¾a czas odpoczynku w zale·znósci od liczby

dzieci i nadgodzin przy pomocy wzoru

odpoczynek = 12�suma nadgodzin
360

�
�
liczba dzieci� 1 dla kobiet

2 dla me _zczyzn

�
�1; 5+�

gdzie � jest zmienn ¾a losow ¾a o rozk÷adzie normalnym ze średni ¾a 2 i odchyleniem
1.
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Rozwi ¾azanie: stosujemy przekszta÷cenianoblicz wartósci, przy czymmusimy
pami¾etác o zastosowaniu warunku je·zeli aby wyró·zníc wartóśc dla kobiet i
m¾e·zczyzn. Ponadto wykorzystujemy funkcj¾e generuj ¾ac ¾a wartóśc losow ¾a aby
wprowadzíc czynnik losowósci.

4 Wieloczynnikowa analiza wariancji ci ¾ag dalszy

Rozwa·zmy przyk÷ad, w którym zbadano wyniki 80 osób z egzaminu ze statystyki.
Jak widzimy, dla ka·zdej z czterech kombinacji dóswiadczalnych (p÷éc i grupa)
przebadano po 20 osób. Rozwa·zamy wi¾ec tzw. uk÷ad zrównowa·zony. Przypom-
nijmy, ·ze je·zeli liczebnósci w kombinacjach nie s ¾a jednakowe, to do rozwi ¾aza-
nia problemu ANOVA musimy stosowác inne metody. Omówimy je dok÷adniej
w dalszej cz¾ésci. Przeprowadzimy obecnie wszechstronn ¾a analiz¾e statystyczn ¾a
uzyskanych wyników. Aby mo·zna by÷o rozpocz ¾ác wykonywanie analizy wari-
ancji musimy nasze dane zapisác w pewnym pliku, w naszym przypadku b¾edzie
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to plik wieloczynnikowaAnalizaWariancji.sta. Pierwsza zmienna opisuje p÷éc
osoby, druga grup¾e, do której dana osoba ucz¾eszcza÷a, zás ostatnia zmienna
przedstawia zdobyte punkty.

W celu rozpocz¾ecia analizy wybieramy z menu statystyka Anova. Wówczas
ukazuje nam si¾e okno

Opcje znajduj ¾ace si¾e na karcie Podstawowe pozwalaj ¾a okréslíc odpowiedni
rodzaj analizy. Lista rodzaj analizy umo·zliwia wybór jednego z czterech uk÷adów
dóswiadczalnych ANOVA. Z analiz ¾a wieloczynnikow ¾a zwi ¾azane s ¾a dwa rodzaje
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z nich, Mianowicie ANOVA efektów g÷ównych oraz ANOVA dla uk÷adów czyn-
ników. Pierwszy rodzaj stosujemy, gdy wiemy, lub zak÷adamy, ·ze pomi¾edzy
czynnikami nie wyst¾epuje interakcja. W takim przypadku ÷¾aczne oddzia÷ywanie
czynników jest sum ¾a oddzia÷ywań poszczególnych czynników. Drugi rodzaj jest
stosowany w przypadku, gdy analizujemy efekty g÷ówne i ich interakcje. Nast¾ep-
nie okréslamy zmienne jak na poni·zszym rysunku

Jésli wszystko wykonalísmy poprawnie to otrzymujemy okno wynikowe, w
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którym mamy 8 kart

Przyk÷adowo na karcie podsumowanie mo·zemy uzyskác podsumowanie g÷ównych
wyników, takie jak tabela ANOVA, karta średnie pozwala nam obliczýc ob-
serwowane średnie niewa·zone, obserwowane średnie wa·zone oraz oczekiwane
średnie brzegowe. Zak÷adka porównania pozwala testowác szczegó÷owe hipotezy
dotycz ¾ace kombinacji liniowych oczekiwanych średnich brzegowych. Z zak÷adki
podstawowe wybieramy wszystkie efekty i otrzymujemy wynik.

Arkusz wynikowy zawiera zestawienie g÷ównych wyników analizy. Odczytu-
jemy wi¾ec, ·ze

� brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o braku efektu czynnika
p÷éc (p=0,642244). Zatem nie wyst¾epuj ¾a statystycznie istotne ró·znice
pomi¾edzy kobietami a m¾e·zczyznami w wynikach z egzaminu.
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� brak równie·z podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o braku wp÷ywu
grupy na końcowy wynik (p=0,942983). Wynika st ¾ad, ·ze grupa nie mia÷a
istotnego wp÷ywu na wynik z egzaminu

� nie ma równie·z podstaw do odrzucenia hipotezy (p=0,520339) o braku
interakcji pomi¾edzy czynnikami p÷éc oraz grupa.

Pierwszy wiersz wynikowego arkusza jest ma÷o istotny i mo·zemy nie zwracác
na niego uwagi.
W prezentowanym powy·zej arkuszu wyników nie s ¾a pokazane wszystkie

sumy kwadratów, wýswietlone s ¾a tylko średnie kwadraty efektu i b÷¾edu. W
niektórych sytuacjach mo·zemy potrzebowác pe÷nej informacji o obliczonych
sumach kwadratów. Korzystamy wówczas z opcji Wyniki jednowymiarowe na
karcie Podsumowanie. Aby móc skorzystác z tej opcji musimy post ¾apíc jak na
poni·zszym rysunku.

Wówczas mamy dost¾ep do pe÷nego arsena÷u narz¾edzi i wybieramy interesuj ¾ac ¾a
nas opcj¾e.
W dalszej cz¾ésci dokonamy jeszcze g÷¾ebszej analizy wieloczynnikowej analizy

wariancji, omówimy równie·z wielowymiarow ¾a analiz¾e wariancji.

27



5 Wieloczynnikowa analiza wariancji ci ¾ag dalszy

Wspomnielísmy wczésniej o mo·zliwósci g÷¾ebszej analizy wyników jednowymi-
arowych w wieloczynnikowej analizie wariancji. Przypomnijmy, ·ze w tym celu
stosujemy opcj¾e wyniki jednowymiarowe znajduj ¾ac ¾a si¾e w rozszerzonej zak÷adce
Podsumowanie w oknie Wyniki Anova.

Otrzymane w ten sposób wyniki mo·zna przedstawíc w dóśc interesuj ¾acy, gra�czny
sposób. W tym celu korzystamy z opcji zaznaczonej na powy·zszym rysunku
strza÷k ¾a z cyfr ¾a 2. Otrzymujemy jako wynik poni·zsz ¾a tabel¾e wszystkich efek-

28



tów:

W oknie tym mo·zemy dla wybranego efektu (pod́swietlonego) otrzymác
arkusz zawieraj ¾acy średnie brzegowe (przy wyborze opcji tabela) lub wykres
średnich (przy wyborze opcji Wykres). Ponadto mamy mo·zliwóśc okréslenia
kilku rodzajów średnich. Do wyboru mamy:

� średnie niewa·zone. Wýswietlane b¾ed ¾a wówczas obserwowane średnie niewa·zone.
B÷¾edy standardowe dla tych średnich obliczane s ¾a na podstawie średnich
kwadratów reszt, odpowiedniej zmiennej.

� średnie wa·zone. Wýswietlane b¾ed ¾a wówczas obserwowane średnie wa·zone
(wa·zone liczebnósciami podklas). B÷¾edy standardowe dla średnich wa·zonych
s ¾a obliczane na podstawie odchyleń standardowych, wyliczanych w obr¾ebie
odpowiednich komórek brzegowych.

� oczekiwane średnie brzegowe. Obliczane zostan ¾a oczekiwane populacyjne
średnie brzegowe dla aktualnie analizowanego modelu. S ¾a to zazwyczaj
średnie b ¾ed ¾ace przedmiotem zainteresowania przy interpretacji istotnych
efektów w tabeli wyników ANOVA.

Domýslnie wybran ¾a opcj ¾a jest ostatnia z opisanych. Porównamy teraz wyniki
otrzymane dla ró·znych kombinacji wyborów.
W przypadku średnich niewa·zonych wykres przyjmuje nast¾epuj ¾ac ¾a postác
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natomiast tabela wyników przyjmuje nast¾epuj ¾ac ¾a postác
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Nieco inne wyniki otrzymujemy dla średnich wa·zonych. Mianowicie wykres
ma postác

natomiast zestawienie wartósci ma postác (tabela poni·zej). Po g÷¾ebszej analizie
mo·zemy stwierdzíc, ·ze w przypadku średnich wa·zonych i niewa·zonych ró·znica
polega na zakresie przedzia÷ów ufnósci.
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W ostatnim z mo·zliwych przypadków wykres średnich ma postác bardzo
zbli·zon ¾a do zamieszczonych powy·zej. Zamiéscimy zatem jedynie tabel¾e z danymi.
Tym razem równie·z ró·znica wyst¾epuj¾e w przedzia÷ach ufnósci.

Powy·zej zamieszczono dane dotycz ¾ace odzwierciedlaj ¾ace jedynie podzia÷ze
wzgl¾edu na p÷éc. Bardziej interesuj ¾aca wydaje si¾e interakcja obu zmiennych.
W tym celu nale·zy wybrác (pod́swietlíc) odpowiedni ¾a zmienn ¾a w tabeli efektów
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g÷ównych.

W takim przypadku zarówno wykresy, jak i tabele z danymi nios ¾a wi¾ecej infor-
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macji.
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Ze wzgl¾edów praktycznych jest zatem korzystác z opcji umo·zliwiaj ¾acej rozdzia÷
ze wzgl¾edu na kilka zmiennych jednoczésnie.

Teraz nale·za÷oby przypomniéc, w jaki sposób dokonujemy tej analizy w
programie SPSS, omawialísmy ju·z to wczésniej, dlatego nie b¾edziemy zbytnio
si¾e rozwodzíc nad tym problemem. Wybieramy stosown ¾a metod¾e zgodnie z
poni·zszym rysunkiem
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Nast¾epnie wskazujemy stosowne zmienne i przychodzimy do opcji
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gdzie wybieramy interesuj ¾ace nas pozycje
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Wybierzmy równie·z stosowne opcje dla wykresów

Po wybraniu interesuj ¾acych nas pozycji i potwierdzeniu naszych wyborów
otrzymujemy raport zawieraj ¾acy bardzo du·zo interesuj ¾acych informacji. Mi¾edzy

38



innymi wykres pro�li
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6 Wielowymiarowe techniki eksploracyjne

Opis mo·zliwósci wielowymiarowych technik eksploracyjnych rozpoczniemy od
klasy�kacji wielowymiarowej (analizy skupień). Analiza skupień jest metoda
s÷u·z ¾aca do grupowania obiektów podobnych pod wzgledem wielu cech ilosciowych
(zmiennych). Wynikiem analizy mo·ze býc podzia÷obiektów na kilka lub kilka-
náscie grup obiektów, które sa do siebie zbli·zone pod wzgl¾edem wielu badanych
cech.
Metody analizy skupień mo·zna podzielíc na dwie g÷ówne grupy:
- hierarchiczne (np. najbli·zszego sasiedztwa, najdalszego s ¾asiedztwa, Warda)
- niechierarchiczne (np. metoda k-srednich, c-srednich)
Inne metody: metoda rozmytej analizy skupień (ang. fuzzy clustering), np.

metoda c-́srednich (c-means).

Aglomeracja obiektów (czyli ÷¾aczenie w grupy) odbywa si¾e na podstawie
odleg÷osci miedzy obiektami w przestrzeni wielowymiarowej, najcz¾ésciej u·zy-
wan ¾a odleg÷ósci ¾a przy grupowaniu obiektów jest odleg÷óśc Eukidesowa lub jej
kwadrat, mo·zna u·zywác równie·z innych rodzajów odleg÷osci np. odleg÷osci
miejskiej (tzw. city block). Cz¾esto stosuje sie równie·z standaryzacje zmiennych
dla wyeliminowania wp÷ywu skali, w której s ¾a wyra·zone poszczególne wartósci
zmiennych.
W pakiecie STATISTICA analiz ¾a skupień mo·zemy przeprowadzíc w module

Analiza skupień. Modu÷ten wybieramy w sposób wskazany poni·zej

W tym oknie na karcie Podstawowe wybieramy metod¾e grupowania. Mo·zemy
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wybrác jedn ¾a z trzech mo·zliwósci

Poszczególne opcje charakteryzuj ¾a si¾e:

� Aglomeracja. Zastosowanie tej metody pozwala nam na otrzymanie hier-
archicznego uporz ¾adkowania skupień, które mo·zna przedstawíc w postaci
hierarchicznego drzewa (dendrogramu), prezentuj ¾acego odleg÷ósci mi¾edzy
grupowanymi obiektami (zmiennymi lub przypadkami)

� Grupowanie metod ¾a k-́srednich. Grupowanie t ¾a metod ¾a przenosi
obiekty mi¾edzy wskazan ¾a przez u·zytkownika liczb ¾a skupień w celu zmin-
imalizowania zmiennósci wewn ¾atrzgrupowej i maksymalizowania zmien-
nósci mi¾edzygrupowej.

� Grupowanie obiektów i cech. Metoda ta grupuje jednoczésnie przy-
padki i zmienne.

Opis mo·zliwósci programu zaczniemy od hierarchicznych metod aglomeracji
(skupienia). Poznamy je, opieraj ¾ac si¾e na danych z przyk÷adu skupienia.sta.
Celem analizy jest próba pogrupowania danych w podgrupy opisuj ¾ace ró·znice
mi¾edzy danymi. Na pocz ¾atku dokonamy standaryzacji danych. Do jej przeprowadzenia
wykorzystujemy opcj¾e standaryzuj.
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Po dokonaniu standaryzacji wybieramy opcj¾e aglomeracji. Wówczas na
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ekranie otworzy si¾e okno pokazane na poni·zszym rysunku

W oknie tym znajduj ¾a si¾e dwie karty: Podstawowe i Wi¾ecej. Korzystaj ¾ac
z karty Podstawowe mo·zemy szybko okréslíc analiz¾e i uzyskác wyniki, natomi-
ast karta Wi¾ecej umo·zliwia wykonanie dok÷adniejszej analizy. Rozpoczniemy
od okréslenia zmiennych. W tym celu klikamy przycisk Zmienne i wybier-
amy zmienne podlegaj ¾ace analizie. Zauwa·zmy, ·ze jako plik wej́sciowy mo·zemy
wybrác:

� Dane surowe, je·zeli dane do analizy maj ¾a postác zwyk÷ego pliku danych
STATISTICA.

� Macierz odleg÷ósci. Po wybraniu tej opcji analizowác mo·zemy albo
macierz korelacji, albo macierz odleg÷ósci zawieraj ¾ac ¾a liczby wskazuj ¾ace
odleg÷ósci mi¾edzy obiektami. Je·zeli macierz wej́sciowa jest macierz ¾a ko-
relacji (która wskazuje podobieństwa i bliskóśc obiektów), to zanim rozpocznie
si¾e analiza, zostaje ona przekszta÷cona na macierz odleg÷ósci.

Po wybraniu zmiennych, na podstawie których dokonamy grupowania wskazu-
jemy metod¾e grupowania. Wybrana metoda aglomeracji steruje bowiem pro-
cesem aglomeracji. Okrésla ona, kiedy dwa skupienia maj ¾a zostác po÷¾aczone i
jak wyznaczác odleg÷ósci mi¾edzy skupieniami. Wybory dokonujemy za pomoc ¾a
rozwijalnej listy Metody aglomeracji.
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Lista ta oferuje 7 ró·znych metod aglomeracyjnych: pojedynczego wi ¾aza-
nia, pe÷nego wi ¾azania, średnich po÷¾aczeń, średnich po÷¾aczeń wa·zonych, środków
ci¾e·zkósci, wa·zonych środków ci¾e·zkósci (mediany) oraz metod¾e Warda.
Teraz opiszemy mo·zliwe do wyboru metody aglomeracji.

� Metoda pojedynczego wi ¾azania (single linkage method). Metoda
ta, nazywana jest równie·z metod ¾a najbli·zszego s ¾asiedztwa, zosta÷a
wprowadzona w latach 50-tych we Wroc÷awiu. W metodzie tej odleg÷óśc
mi¾edzy dwoma skupieniami jest okréslona przez odleg÷óśc mi¾edzy dwoma
najbli·zszymi obiektami (najbli·zszymi s ¾asiadami) nale·z ¾acymi do ró·znych
skupień. Jest to zatem najmniejsza odleg÷óśc spósród wszystkich odleg÷ósci
pomi¾edzy obiektami nale·z ¾acymi do poszczególnych skupień. Zgodnie z t ¾a
zasad ¾a obiekty formuj ¾a skupienia, ÷¾acz ¾ac si¾e w ci ¾agi, a wynikowe skupienia
tworz ¾a "÷ańcuchy".

� Metoda pe÷nego wi ¾azania (complete linkage). Metoda ta, b ¾ed ¾aca
prostym przeciwieństwem poprzedniej metody, nazywana jest równie·z metod ¾a
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najdalszego s ¾asiedztwa. W tej metodzie odleg÷óśc mi¾edzy skupieniami
jest odleg÷ósci ¾a mi¾edzy "najdalszymi s ¾asiadami". Oznacza to, ·ze odleg÷óśc
ta jest równa najwi¾ekszej odleg÷ósci dwoma dowolnymi obiektami nale·z ¾a-
cymi do ró·znych skupień.

� Metoda średnich po÷¾aczeń. Metoda ta jest cz¾esto oznaczana jako UP-
GMA ( unweighted pair-group method using arithmetic averages). W
metodzie tej odleg÷óśc mi¾edzy dwoma skupieniami oblicza si¾e za pomoc ¾a
średniej arytmetycznej wyznaczonej ze wszystkich odleg÷ósci obiektów nale·z ¾a-
cych do dwóch ró·znych skupień.

� Metoda średnich po÷¾aczeń wa·zonych. Metoda ta jest oznaczana
jako WPGMA ( weighted pair-group method using arithmetic averages).
Metoda ta jest podobna do opisanej powy·zej, z t ¾a ró·znic ¾a, ·ze tutaj uwzgl¾ed-
nia si¾e wielkóśc skupień jako wag¾e.

� Metoda środków ci ¾e·zkósci. Metoda ta literaturze cz¾esto okréslana
jest mianem UPGMC (unweighted pair-group method using the centroid
average). Środek ci¾e·zkósci skupienia jest średnim punktem w przestrzeni
wielowymiarowej zde�niowanej przez te wymiary. Wmetodzie tej odleg÷óśc
mi¾edzy dwoma skupieniami jest równa odleg÷ósci mi¾edzy ich środkami
ci¾e·zkósci.
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� Metoda wa·zonych środków ci ¾e·zkósci. Znana równie·z pod skrótem
WMGMC (weighted pair-group method using the centroid average). Jest
to pewne uogólnienia powy·zsze metody polegaj ¾ace na dodaniu wag w za-
le·znósci od liczebnósci skupień.

� Metoda Warda. Ta metoda ró·zni si¾e od pozosta÷ych, poniewa·z do sza-
cowania odleg÷ósci pomi¾edzy skupieniami stosuje si¾e analiz¾e wariancji.

Znaj ¾ac ju·z teoretyczne za÷o·zenia poszczególnych metod mo·zemy dokonác
analizy za pomoc ¾a pakietu STATISTICA. Po okrésleniu zmiennych oraz metody
grupowania przechodzimy dalej i otrzymujemy okno podsumowania, w którym
widzimy na górze wybrane przez nas opcje, zás w dolnej cz¾ésci mamy kilka
mo·zliwósci przedstawienia wyników.

Do najciekawszych wyników prezentacji danych nale·zy zaliczýc przebieg aglom-
eracji oraz wykres przebiegu aglomeracji.
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Kolejn ¾a z mo·zliwych metod grupowania jest metoda k-́srednich, w stosownym
oknie

okréslamy interesuj ¾ace nas zmienne, co chcemy grupowác - w naszym przy-
padku przypadki oraz ile chcemy wyró·zníc grup i w ilu krokach. G÷¾ebszej anal-
izy mo·zliwósci tego modu÷u oraz innych mo·zliwósci wielowymiarowych technik
eksploracyjnych omówimy w miar¾e mo·zliwósci w dalszej skryptu.

7 Modelowanie i symulacja

Celem obecnej sekcji jest zaproponowanie pewnego modelu opisuj ¾acego dynam-
iczn ¾a zmian¾e pewnego zjawiska i nast¾epnie zaproponowanie pewnej symulacji
przysz÷ych zmian opisywanego zjawiska. Nasze rozwa·zania opiszemy na pod-
stawie przychodów pewnej restauracji. Dane wej́sciowe znajduj ¾a si¾e w pliku
restauracja.sta. Na wst¾epie analizy nasz plik zawiera znikom ¾a liczb ¾e informacji,
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mamy mianowicie jedynie Przychody w kolejnych okresach, lata oraz kwarta÷y.

Na wst¾epie zapoznajmy si¾e naszymi danymi sporz ¾adzaj ¾ac wykres zmian
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przychodów zgodnie z poni·zszy wzorem

Jako efekt otrzymujemy poni·zszy rysunek, który postaramy si¾e wspólnie scharak-
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teryzowác

Liniowy   Przychód
restuaracja 3v*32c
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×atwo zauwa·zýc pewien trend wzrostowy przychodów w analizowanej restau-
racji, ponadto nie trudno doszukác si¾e pewnych kwartalnych wahań oraz jed-
nego bardzo silnego za÷amania naszego trendu. Jésli chodzi o zmiany kwartalne
do mo·zna je dóśc prosto intuicyjnie wyt÷umaczýc. Wi¾ekszy problem mo·ze
powodowác uzasadnienie tego jednorazowego za÷amania w przychodach. Mo·zemy
je wyt÷umaczýc w nast¾epuj ¾acy sposób: w niedalekim otoczeniu otwarto inn ¾a
restauracj¾e, która zabra÷a cz¾éśc klientów naszej restauracji. Oczywíscie tworz ¾ac
ten zbiór danych mia÷em taki zamiar, w ·zyciu codziennym obserwuj ¾ac ewaluacj¾e
pewnego procesu cz¾esto napotykamy na tego typu sytuacje. Oczywísci mo·ze býc
równie·z nag÷y skok w gór¾e, albo kilka czynników powoduj ¾acych spadki i wzrosty
obserwowanego procesu.
Zastanówmy si¾e teraz jaki sposób mo·zna zamodelowác przychody �rmy.

Pierwszym naturalnym sposobem jest opis za pomoc ¾a prostej. W tym celu

50



korzystamy z

W wyniku otrzymujemy na÷o·zon ¾a prost ¾a, która jest najlepiej dopasowana do
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naszych danych

Liniowy   Przychód
restuaracjaObróbka 3v*32c

Przychód = 22694,367+1746,7013*x
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Zazwyczaj, tak jak w naszym przypadku, prosta ta nie jest zbyt dobrze
dopasowana do naszych danych, lepiej jest opisác zale·znóśc za pomoc ¾a wielo-
mianu. W tym celu powracamy do wykresu liniowego i wybieramy wielomian,
a nast¾epnie przychodzimy na zak÷adk¾e Opcje2 i wybieramy interesuj ¾acy nas
stopień wielomianu.
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Tym razem otrzymujemy inny wynik, w wi¾ekszósci przypadków funkcja
kwadratowa ju·z dóśc dobrze dopasowuje si¾e do danych surowych. W naszym
przypadku jest tak równie·z, ale ......

Liniowy   Przychód
restuaracjaObróbka 3v*32c

Przychód = 13379,8592+3390,438*x49,8102*x^2
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...... jak widzimy na powy·zszym rysunku funkcja kwadratowa osi ¾agn¾e÷a ju·z
swoje maksimum i wkrótce zacznie spadác. Nie jest to raczej zgodne z nasz ¾a
intuicj ¾a. W zwi ¾azku z tym post ¾apimy nieco inaczej. Zastosujemy w tym przy-
padku trend ÷amany. W tym celu dodamy sobie trzy zmienne, w pierwszej
b ¾edziemy trzymali czas (t) a w drugiej zmiennej (K) informacje o pojawieniu
si¾e konkurencji, zás w ostatniej iloczyn dwóch poprzednich. W tym miejscu
poznamy przy okazji dóśc ciekawy sposób oznaczania zmiennej opisuj ¾acej czas
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polegaj ¾acy na przypisaniu odpowiedniej wartósci d÷ugiej nazwie

Przy pomocy nowych zmiennych b¾edziemy mogli okréslíc nasz model za po-
moc ¾a nast¾epuj ¾acego wzoru

Ŷ = a0 + a1t+ a2k + a3 (t � k)

Do oszacowania naszego trendu wykorzystamy regresj¾e wielorak ¾a
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Wybieramy zmienne objásniane i zmienne objásniaj ¾ace

w nast¾epnym kroku patrzymy, które z naszych zmiennych objásniaj ¾acych s ¾a
istotne, w tym celu klikamy w podsumowanie i otrzymujemy wynik. W naszym
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przypadku jest on nast¾epuj ¾acy:

Natychmiast widzimy, ·ze zmienna tk jest statystycznie nieistotna i mo·zemy
j ¾a pomin ¾ác. Po usuni¾eciu stosownej zmiennej z analizy wyznaczamy ponownie
nasz ¾a regresj¾e i otrzymane wartósci kolumny b kopiujemy sobie. Dodajemy

56



sobie now ¾a zmienn ¾a, któr ¾a nazwiemy trend ÷amany

a w nast¾epnym kroku porównamy nasz trend z przychodem za pomoc ¾a
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na÷o·zonych na siebie dwóch wykresów liniowych.
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I otrzymujemy wynik, który jest dóśc obiecuj ¾acy

Liniowy   wiele zmiennych
restuaracjaObróbka 7v*32c

 Przychód
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Teraz spróbujemy jeszcze wychwycíc, czy istniej ¾a jakiés sezonowe wahania.
Obserwuj ¾ac uwa·znie wykres mo·zemy powiedziéc, ·ze rzeczywíscie w pewnych
kwarta÷ach mamy odst¾epstwa od trendu w dó÷lub w gór¾e. Postaramy si¾e opisác
te z ¾abki przychodu. W tym celu stworzymy sobie now ¾a zmienn ¾a, która b¾edzie
ró·znic ¾a pomi¾edzy przychodem a trendem ÷amanym. Zmienn ¾a t ¾a nazwiemy "se-
zonowe". Jak widzimy w otrzymanej zmiennej cz¾éśc wartósci jest dodatnich a
cz¾éśc ujemnych. Nast¾epnie nale·za÷oby sprawdzíc, w których kwarta÷ach wys-
t¾epuje sezonowe wahanie. W tym celu korzystamy z jednoczynnikowej analizy
wariancji.
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Wskazujemy zmienne: zale·zn ¾a : sezonowe i niezale·zn ¾a i niezale·zn ¾a kwarta÷.
W wyniku otrzymujemy p = 0 zatem nale·zy odrzucíc hipotez¾e o równósci
średnich wahań w kwarta÷ach, czyli innymi s÷owy wyst¾epuj ¾a kwartalne waha-
nia. Mo·zemy sobie zobaczýc jak wygl ¾adaj ¾a nasze średnie w poszczególnych
kwarta÷ach na wykresie skategoryzowanym ramka-w ¾asy lub histogramy. Ten
pierwszy jest tutaj chyba bardziej przejrzysty. Mamy zatem:

Skategor. wykres ramkawąsy: sezonowe: =v1v7
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Widzimy z tego wykresu, ·ze 1 i 3 kwarta÷s ¾a poni·zej średniej zás trzeci
powy·zej. Aby uwzgl¾edníc sezonowóśc w naszym modelu dodajmy sobie zmienne
koduj ¾ace informacje o poszczególnych kwarta÷ach. Dodajmy zmienne k2, k3,
k4 odpowiadaj ¾ace za stwierdzenie czy jest kwarta÷drugi, trzeci, czy czwarty.
Pierwszego kwarta÷u nie uwzgl¾edniamy, bo nie ma takiej potrzeby. Tworz ¾ac te
zmienne korzystamy z dóśc ciekawej sztuczki, dla przyk÷adu w zmiennej k2 w
d÷ugiej nazwie piszemy

= (v3 = 2)

w ten sposób, gdy kwarta÷jest rzeczywíscie drugi to mamy jedynk¾e a w po-
zosta÷ych przypadkach 0.
Teraz mo·zemy znowu dokonác analizy regresji. Wchodzimy znowu w regresj¾e
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wielorak ¾a i okréslamy zmienne

i otrzymujemy wyniki regresji. Jak widzimy wszystkie zmienne s ¾a statysty-
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cznie istotne�zatem zapami¾etujemy wszystkie wartósci kolumny b

i na jej podstawie tworzymy now ¾a zmienn ¾a wpisuj ¾ac odpowiedni ¾a formu÷¾e w
d÷ugiej nazwie, a mianowicie:

= 14491; 4 + 2471; 5 � t� 19415; 6 � k + 2603; 6 � k2 + 979; 6 � k3 + 3236; 4 � k4

Teraz mo·zemy ju·z porównác gra�cznie rzeczywiste przychody oraz nasz
model. W efekcie otrzymujemy nast¾epuj ¾acy wykres

Liniowy   wiele zmiennych
restuaracjaObróbka 12v*32c
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Mo·zemy jeszcze sprawdzíc, czy wyst¾epuj ¾ace u nas ró·znice pomi¾edzy stanem
faktycznym a modelem s ¾a losowe, czy te·z mo·ze uda nam si¾e jeszcze wyznaczýc
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pewn ¾a zale·znóśc. Cz¾esto zdarza si¾e bowiem, ·ze w tego typu dynamicznie rozwi-
jaj ¾acych si¾e zjawiskach spotykamy si¾e z autokorelacj ¾a. Aby sprawdzíc, czy u nas
równie·z mamy z tym zjawiskiem do czynienia tworzymy now ¾a zmienn ¾a, w której
b ¾edzie ró·znica pomi¾edzy stanem faktycznym a modelem. Dysponuj ¾ac ju·z now ¾a
zmienn ¾a badamy autokorelacj¾e. Najpierw spróbujemy jakís zale·znósci doszukác
si¾e na wykresie naszych reszt

Liniowy   reszta
restuaracjaObróbka 13v*32c
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reszta
a nast¾epnie skorzystamy z bardziej fachowego rozwi ¾azania. W tym celu
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wybieramy stosown ¾a metod¾e z menu

Gdzie wskazujemy stosown ¾a zmienn ¾a

A nast¾epnie przechodzimy na zak÷adk¾e autokorelacje, ustawiamy wielkóśc
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opó́znienia i klikamy w stosowny przycisk

W wynikowym rysunku jésli jeden ze s÷upków przekroczy÷by czerwone linie
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to mielibýsmy autokorelacj¾e. Jednak w naszym przypadku tak nie jest

Zatem mo·zemy przyj ¾ác, ·ze nasz model jest ju·z w wersji �nalnej i na jego pod-
stawie postaramy si¾e dokonác prognozy przysz÷ych przychodów danej restau-
racji. W tym celu musimy odpowiednio przed÷u·zýc sobie wszystkie zmienne
wyst¾epuj ¾ace w naszym modelu, tj. czas, konkurencj¾e oraz kwarta÷y. Oczy-
wíscie nie b ¾edziemy wszystkiego wpisywác r¾ecznie, tylko gdzie to jest mo·zliwe
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b¾edziemy stosowali przeliczanie formu÷y, jak na poni·zszym rysunku

Gdy ju·z wszystkie formu÷y zostan ¾a przeliczone mo·zemy dokonác porównania
danych faktycznych z na÷o·zonym modelem, którego ostatnie wartósci to ju·z
nasza symulacja.

Liniowy   wiele zmiennych
restuaracjaObróbka 13v*36c
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8 Modelowanie i symulacja w programie SPSS

Analizie poddamy plik zawieraj ¾acy identyczne jak we wczésniejszym przyk÷adzie
dla programu STATISTICA. Na wst¾epie dodamy sobie zmienn ¾a opisuj ¾ac ¾a przy-
rosty czasu, tak jak ostatnio nazwiemy j ¾a "t", ponadto dodamy zmienn ¾a opisu-
j ¾ac ¾a konkurencj¾e "k" oraz zmienn ¾a b¾ed ¾ac ¾a iloczynem "t" oraz "k". Wówczas
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mamy nast¾epuj ¾ace zmienne, na podstawie których dokonamy dalszej analizy

W nast¾epnym kroku chcemy wyznaczýc prost ¾a regresji opisuj ¾ac ¾a przychód na
podstawie zmiennych t, k ,tk. W tym celu wybieramy z menu regresj¾e liniow ¾a,
wskazujemy w÷ásciwe zmienne

W wyniku otrzymujemy raport, z którego o dziwo wynika, ·ze zmienna "tk"
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jest statystycznie nieistotna

Zatem ponawiamy wyszukiwanie prostej regresji, tym razem ju·z bez tej zmi-
ennej, w wyniku otrzymujemy raport,
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na podstawie którego tworzymy now ¾a zmienn ¾a, powiedzmy o nazwie "trend".

W nast¾epnym kroku porównamy nasz pierwszy model ze stanem faktycznym
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rysuj ¾ac odpowiednie krzywe na jednym rysunku.

Tak jak wczésniej wyznaczamy ró·znice pomi¾edzy przychodem a trendem
i otrzymane ró·znice zapisujemy w zmiennej "sezonowe", a nast¾epnie za po-
moc ¾a jednoczynnikowej ANOVY sprawdzamy, czy średnie dla poszczególnych

71



kwarta÷ów ró·zni ¾a si¾e mi¾edzy sob ¾a.

Jak widzimy z poni·zszego wycinka raportu

wyst¾epuje sezonowóśc, w czym utwierdza nas równie·z średnich dla poszczegól-
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nych kwarta÷ów

W zwi ¾azku z tym analogicznie jak w programie STATISTICA wprowadzamy
trzy zmienne przyjmuj ¾ace wartósci zero i jeden w zale·znósci od tego czy wys-
t¾epuje w÷ásciwy kwarta÷. A nast¾epnie wyznaczamy now ¾a lini¾e regresji zale·zn ¾a
oprócz poprzednich zmiennych jak te·z od nowo utworzonych zmiennych k2, k3,
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k4.

Jak widzimy z poni·zszego wycinka raportu wszystkie zmienne s ¾a statysty-
cznie istotne

Tworzymy zatem nasz ostateczny model na podstawie wszystkich tych zmi-
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ennych

Nasz ostateczny model przyjmuje wówczas dóśc obiecuj ¾ac ¾a postác. Przy
pomocy tak utworzonego modelu mo·zemy dokonác prognozy dalszych zmian.
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Prognoza przyjmuje nast¾epuj ¾ac ¾a postác wizualn ¾a
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