
4 Grupowanie.

Czym jest grupowanie?

Znajdowanie takich grup obiektów, aby obiekty w grupie by!y do siebie podobne (lub pokrewne)
i ró"ni!y si# od (lub nie by!y pokrewne) obiektów w innych grupach:



Zastosowanie grupowania

Zrozumienie:

- Grupuj dokumenty do przegl$dania, grupuj geny i bia!ka, które maj$ 2 podobne funkcje lub
grupuj akcje z podobnymi 3 fluktuacjami cen:

Podsumowanie:

- Redukcja rozmiaru du"ych zbiorów danych:





Przyk!ady i zastosowania grupowania:

• Segmentuj baz# klientów na podstawie podobnych wzorców zakupowych

• Grupuj domy w mie%cie w dzielnice na podstawie podobnych cech

• Grupuj ro%liny w kategorie

• Zidentyfikuj podobne wzorce korzystania z sieci



Czym nie jest grupowanie?

• Nadzorowana klasyfikacja

- Dysponuj informacjami na etykiecie klasy

• Prosta segmentacja

- Podzia! uczniów na ró"ne grupy rejestracyjne alfabetycznie wed!ug nazwiska

• Grupuj wyniki zapytania

- Gdy grupowanie jest wynikiem zewn#trznej specyfikacji

• Partycjonowanie wykresów



Zdefiniowanie grupy mo"e by# niejednoznaczne...



Grupowanie mo"e by# przeprowadzane na wiele sposobów



Problem grupowania

• Przy danej bazie danych D={t1, t2, ..., tn} krotek i by& mo"e równie" warto%ci ca!kowitej k,
problem klastrowania polega na zdefiniowaniu odwzorowania f :D!{1, .., k} takiego, "e ka"da
ti jest przypisana do jednego klastra Kj, 1" j"k.

• Klaster Kj zawiera dok!adnie te krotki, które zosta!y na niego odwzorowane.



Klasyfikacja vs. grupowanie

•W klasyfikacji podawany jest zbiór grup, do których nale"$ obiekty, a zadaniem jest rozró"nienie
grup na podstawie warto%ci atrybutów obiektów

• W klastrach nie ma wcze%niejszej wiedzy: znaczenie (i cz#sto liczba) klastrów jest nieznane, a
celem jest ich odkrycie

• Tworzenie klastrów jest czasami nazywane uczeniem si# bez nadzoru



Typy grupowania

• Klastrowanie to zbiór klastrów

• Wa"ne rozró"nienie mi#dzy hierarchicznymi i partycjonalnymi zbiorami klastrów

• Grupowanie partycjonalne

- Podzia! obiektów danych na nienak!adaj$ce si# podzbiory (klastry) w taki sposób, "e ka"dy
obiekt danych znajduje si# dok!adnie w jednym podzbiorze

• Grupowanie hierarchiczne

- Zestaw zagnie"d"onych klastrów zorganizowanych w postaci hierarchicznego drzewa



Grupowanie partycjonalne



Grupowanie hierarchiczne



Podej$cia do grupowania



Inne klasyfikacje grupowania:

• Wy!$czne vs. niewy!$czne

- Klastry w grupowaniu niewy!$cznym mog$ zawiera& punkty nale"$ce do wielu klastrów.

- Mo"e reprezentowa& wiele klas lub punktów granicznych

• Rozmyte vs. nierozmyte

- W grupwaniu rozmytym do ka"dego klastra przypisujemy wag# od 0 do 1

- Wagi musz$ sumowa& si# do 1

- Klastrowanie probabilistyczne ma podobne cechy

• Cz#%ciowe vs. ca!kowite

- W pewnych przypadkach mo"emy chcie& grupowa& tylko cz#%&

• Heterogeniczne kontra jednorodne

- Klaster szeroko ró'ni si( rozmiarami, kszta)tami i g(sto$ci*



Rodzaje klastrów: dobrze rozdzielone.

• Dobrze rozdzielone klastry:

- Klaster to taki zbiór punktów, "e ka"dy punkt w klastrze jest bli"ej do ka"dego innego punktu
w klastrze ni" do dowolnego punktu spoza klastra:





Rodzaje klastrów: oparte na centrum

• Oparte na centrum

- Klaster to taki zbiór obiektów, "e obiekt w klastrze jest bli"ej do „%rodka” klastra ni" do %rodka
jakiegokolwiek innego skupienia

- (rodek klastra jest cz#sto centroidem, %redni$ wszystkich punktów w klastrze lub medoid$,
najbardziej „reprezentatywnym” punktem klastra:



Rodzaje klastrów: ci%g!e

• Ci$g!y klaster (najbli"szy s$siad lub przechodni)

- Klaster to taki zbiór punktów, "e punkt w klastrze jest bli"szy do jednego lub wi#cej innych
punktów w klastrze ni" do dowolnego punktu spoza klastra:



Rodzaje klastrów: oparte na g&sto$ci

• Oparte na g#sto%ci

- Klaster to g#sty region punktów, który jest oddzielony regionami o ma!ej g#sto%ci od innych
regionów o du"ej g#sto%ci.

- U"ywane, gdy klastry s$ nieregularne lub splecione, oraz gdy wyst#puje szum i warto%ci odsta-
j$ce:



Rodzaje klastrów: koncepcyjne

• Wspólna w!asno%& lub klastry koncepcyjne

- Znajduje klastry, które maj$ wspóln$ w!a%ciwo%& lub reprezentuj$ okre$lon$ koncepcj#:



Rodzaje danych s% wa"ne!

• Rodzaj miernika blisko%ci lub g#sto%ci

- Ten %rodek jest nietypowy, ale skupiony centralnie

• Rzadko%&

- Podobie+stwo typu dyktatu

- Dodatkowa efektywno%&

• Typ atrybutu

- Dyktowanie typu podobie+stwa

• Rodzaj danych

- Dyktowanie typu podobie+stwa

- Inne cechy, np. autokorelacja

• Wymiarowo%&

• Szum i warto%ci odstaj$ce

• Rodzaj dystrybucji



Wp!yw warto$ci odstaj%cych na grupowanie



Parametry klastra



Algorytmy grupuj%ce

• Algorytmy partycjonuj$ce

- K-means i jego warianty

• Hierarchiczne algorytmy grupowania

• Algorytmy grupowania oparte na g#sto%ci



Grupowanie K-means

• Partycjonuj$ce podej%cie do grupowania

• Ka"dy klaster jest powi$zany z centroid$

• Ka"dy punkt jest przypisany do klastra z najbli"sz$ centroid$

• Nale"y okre%li& liczb# klastrów K

• Podstawowy algorytm jest bardzo prosty:



Grupowanie K-means: przyk!ad

• Dany jest klaster Ki={ti1, ti2, ..., tim}, niech centroid$ klastra b#dzie

mi=(1/m)(ti1+ ...+tim)

Niech dane b#dzie: {2, 4, 10, 12, 3, 20, 30, 11, 25}, k=2

• Losowo wybierz kilka pocz$tkowych %rednich: m1=3, m2=4

• K1={2, 3}, K2={4, 10, 12, 20, 30, 11, 25}, m1=2, 5, m2=16

• K1={2, 3, 4}, K2={10, 12, 20, 30, 11, 25}, m1=3, m2=18

• K1={2, 3, 4, 10}, K2={12, 20, 30, 11, 25}, m1=4, 75, m2=19, 6

• K1={2, 3, 4, 10, 11, 12}, K2={20, 30, 25}, m1=7, m2=25

Zatrzymaj si#, poniewa" klastry z tymi centroidami s$ takie same.



Grupowanie K-means: szczegó!y

• Pocz$tkowe centroidy s$ cz#sto wybierane losowo.

- Klastry wyprodukowane na ró"ne sposoby.

• Centroida jest (zazwyczaj) %redni$ punktów w klastrze.

• „Blisko%&” jest mierzona odleg!o%ci$ euklidesow$, podobie+stwem cosinusowym, korelacj$ itp.

• K-means b#d$ zbie"ne dla wspólnych miar podobie+stwa wymienionych powy"ej.

• Zbie"no%& zachodzi w pierwszych kilku iteracjach.

- Cz#sto warunek zatrzymuj$cy algorytm jest zmieniany na „dopóki stosunkowo niewiele punktów
zienia klastry”

• Z!o"ono%& jest rz#du O(nKId), gdzie: n = liczba punktów, K = liczba klastrów, I = liczba
iteracji, d = liczba atrybutów





Dwa ró"ne grupowania K-means


