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wielO'Wyll.iarovej analizy por6111lawo_j 

Marek Yal.aiak 

Akademia Ekonoil1.czDa. we Wrocławiu 

SPOSOBY VYZHACZAJTxA OPTrM.ALHEJ LICZBY JILAS 

V ZAG.ł.DlQEN10' KLASD'IlCACJ1 BmRA.RCJ[[CZJI&1 

1. VattlP 

N:l..oh dany 'b9dmi. n_~•••lltowy zbiór ob:l.ektó" A II {.A.1 , ••• '-'ul. 
Każdy li obiektów op:l.aany j.llt lIa P_oOlł w&rto'oi • ..teDllYOhr "1' 
... , X.. Za.ló:l:Dly, lIIe ohoelll)" dokoaa6 pod!l!ia..łu ,.bio~u ob:l.ektów .A. .. i .A., ' 

••• , Au'~' Da ....gl,dIl:I.. jednorodlle (h_opll:l.olllle) klasy P1'··· ,PH, 
apel.ll:l.aj,oego DaIIt,puJ,oe varu:ak:I. l . 

H 
U Ph .. A, 


11=1 


20, roz1,ollllo'oi A Ph ,..., Ph , ~ tI. 
h,h' .. 1, .... ,H 

h ~ h' 

'J0 mepuato'oi 1\ Ph ~ 'I. 
h . 

Y 11t.eraturze r6~e de:f:l.ll1uje 11:1., poj,oi. Kl.aay j.dl).orodnej (110lIl0

gen:l.oZll8j) [4; 1SJ l ' 

a) k.laaa je.t takę zbiorowo'oilll obiekt6" w prz••trsen:l., " której 

podobieńatwo po.:Lędsy dovo~ parą obiektów jest większe mlll podobi&ń
atwo pomi.,dzy jak:l.lllkol.wiek obiektelll nal.e:!;ąoym do klaay, a dOwol.nym 0

biektem :nie nal.e:!;ącyal do mej; 

b) k.laay tworZłł Obiekty, kt6ryoh podobieństwo z Ilajbardz:l.ej iII po

dobnym ob:l.ektem jest wittksze ni'" podobieństwo ~jbardzi.ej podobllyoh 

obi'ektów na.1el2ląoyoh do r6mryoh klas; 

c) k1aay tworzą obiekty, jak. najbardzi.ej pOdoblle, natomiast w r6:!; 

nyoh kl.asaoh znajdują się obiekty Jak DaJmndeJ podobne; 

http:najbardzi.ej
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d) UaalUd. 8ł\ takie oba_ary" przeatrzeDi, kt6re oharakteryllujlł 

si, vi,kazą ftsto&Go:l.ą i alł od.dld.e1one oballSaZ'lUd o lllliejszeJ 89ato&GoiJ 

e) Uaay t1l'O~ obiekty, kt6rJ'Óh ~o~_.tvo z naJbardzieJ :t. po

dobu:y8 obiektem ,featvitkaze Dilt; vszyetkie pociobieJietva mi,dzyk1aaowe 

(te z ko1ei mogll. być zdei'iDiovane v r6~ apos6b). 

Def'iDioJa c) - z avagi Da Jej og61ay oharakter(def':ln:LcJe a), b) 

i e) 8ł\ Jej 8Z0_g6lny1d. przypadku"') - .. v prakty_ D&,1wi,ksze zna
czeDia, bawi.. dopall_oza atoa.wude r6*nyoh Z'OII1I'1ązazi w zakreaie metod 

k1aayf'ikacji. 

Po tym kr6tld.la vat,pie molt;emy zdef':ln:Lova6 00 btdziemy rozWllie1i 

przez zasactni eDie k1aayf'1Jcacji bi.e~ohi.ozneJ. 

Metody bi.eraroh:l.OIlIle dzie1ą si, na .etody ag1_eracyJne i degl._e

racySne. W ~ przeprawallzenia Uaayf'i~Ji ld.erarobi.ozneJ otrzyma

Je Bi, oisg Podz1a16v .(przy ozym Ga: kaMeso II m.cb. zacb.oclssIl varaak.i 

10 _,°), " kt6Z')'1a ilpe:lDi.ony "eat t8k1 warunek, fle podzilll. " clanyIR kroka 

Uaayf'ikaoji powstaje z pool'ozenia (rolCpada) dv6~ (jednej) 1ab wi,cej 

Uas v kroku pÓprzedDi. v przypadka k1aayf'ikaoJi agl._eracyjnej (de

gl.oaae?cyjnej) • 

HferarOld.ozne .etody ag1_eracyjne oharakteryllllją Bi, (" aj,oiu 

k1aqoznym)1 naat'RUJfłcy.i oe~ I 

a). _te. vyJ&Goia j_t N(A) k1aa je~oe1....ntovyoh (J-t ty1ct Uaa 

Ue jeat Obi';'kt6,,); N(A) - licz'ba. obiekt6v li' zbiorze A; 

b) po każdy. kroku k1aayf'ikacji łiOll~ k1aa zllDiejaza ait ° Jeden, 

przy ozylll ZIUliejszenie liozby k1aa naattpuje przez poollłozeDie dv60h 

istniej,oyohł 

o) istni.Je Jl(A.) - 1 krok6v k.l:aayf'ikaoji; po N(A) - 1 b'okaoh o

,tX'Z)'lluje ait JedDII k1"t zawieraJącą vszyatkie obiekty Ar (r::1 ł'" ,n); 

d) ~óea 'k1aayf'ikaoJi mo~ przedstawió graf'iozDie przy poaaOcy 

dendr~Il'(drzevka pol.ą0l&eń) lI'skuuJąoego Da. koleJność po.l,ozeń mi\, 

dzy k1_ami. 

N. Ja.rdi.ne i R. Sib.on [10, a. 49J 'def:ln:Luj, dendro~ v apoa6b 

naat,pu:j,cy. N:leoh E(A) ozilaoza zbi6r relaoJi r61mGVafa1o'oi (~iva

lentnośoi) okre'1onT na zbiorZe A. Dendrogr_ jeat to, ftmkoJal 

f: (O; 00 ) -.." E(A) spel.niaJąca naat,plljąoe warunki: 

1) kalllda k1asana danym poziom1e cI' jest pol.ączeDiem k1aa na po


z:lomie cI , &dzie 

/ f 

'O<c{~~ (lUa miarocUeg.lo'oi), 

. . . 2
i >~>ri (d1a miar bliako'ci) • 

1y Ilj,o:i.u niek1asyoznym procea k1asyf'ikaoJi JII0lt;na zakońozy.s li' cią

ga aDiejazeJ 1iozby krok6w ni:t. N(A) - 1 (por. L2]).


2 '. ' 
Wśród miar ,odobierustva wyodrębnia sit nary odlegl.ośoi oraz blis

kości (por. np. l 31). Podobieństwo mitdzy obiektami (klasami) Jest tym 
witkaze, im miara odlegl.o'oi (bliskośoi) przyjIIIuje mniejszą (większą) 
wartość i odwrotnie. ' ' 

-
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. Poziom połąozenia Uas jest to varto~ć podobieństwa mJ.tdzy najbardziej 

podoba.ymi Uae_:I. łąozonymi w danej iteracji Id.~oznej metody 

agl.OIIIerao,-Jnej (przy ozym podob:l..ru.tvo lIIi\,dzykl.aaove jest romd.e det'i

n:l.ovaoe w poszozeg6lnyoh metodach ag1._racyja.yoh). 

2) dl.a d':'"tateozzde du_j (lIa1ej dl.a Jaiar bl.bkośoi) wartOśoi ,J:. 
wszystkie obiekty znajduj, si\, w jednej kLasie. 

/ ,) ".1'0 daaą wartość d.. :I."tn:l.eje taki. 6 > O (d<o - dl.a Jaiar ·bl.is
kośoi), ~e Uasy na poziOlllie ~ i ~ + Ó "ą identyozne. 

Ta det'in:l.oJa d.endrosrsmu -odrzuoa- te metody agl.OIIIeraoyJne, w kt6-. 

ryoh warto'o:l. pozilomu ~ ZWiązane z ł'ozeniem najbardziej podoboyoh Ua.s 

mOR poc1noa:l.ó 8:1.\, i spadaó przY, przeobodzeniII SlO kroJtll na krok w kl.asy

t'ikaQ·Ji hieraroldoznej (lIIetoda' 'roc1ka oitltko'oi., mediany, średn:l.ego 
POli,cHnia wewnątrz nowej Uasy - por. np. [1J). 

0IIt6wienie· al,gorytlll6w hieraroh1.cznyoh metod agl.omeraoyja.yoh zawiera 

wide mOl1ograt'ii (por. np•. [1; 4; 7; 1,J). 
Z kol.ei hierarchiczne metody deglomeracyjne oharakteryzllj, ait na

stępuj,cyud oeoluud (w ujęoiu Uasyoznym) t 

a) pUDktem wyjśoia jest jedna Uaea obejmująoa wszystkie obiekty 

badania A.1 ' ••• 'An; 
b) po ~dym kroku Uaeyt'ikaoji liozba Uas zwi"ksZ6 si, o jeden, 

przy Ozyla zwitkazenie l:1.ozby kl.as nast,pllje przez rozdzłel.enie jednej 

z istniej,oyoh Uas; 

o) istnieje N{A.) - 1 kroków kl.asyt'ikaojl; po N{A.) - 1 kro_oh 

otrzyalllje si, 1iozbękl.ae rowną 1;Lczbie obiektów badania, tzn. ka*c:ly 

obiekt tworzy Jedną Uas,., 

OIII6ri8n!e metOd deglomeraoyjnych zawie~j,'m.in. takiepozyoje U

teratury. jak [7; 14; 15J. Mo~ zaliozyć do nioh m.in. metody Hllberta, 

metOd, taksonomii wroolawskiej oraz naJkr6tazą sieć pOł~cllleń Prima [S; 
1; 14; 1SJ. 

2.,Przeg1ądsposob6w wyznaczania optyma1nej iiozby Uas 

li :litet-aturze [9; 14J znaDe s,:lio~ sposoby wyboru UaeTE1kaoji 

optYma1l1eJ w przypadka. gdy 1iozba Uas na które Jtal.e~ pOd:de1i6 

zbi6r badanyoh obiekt6w Jest' dana. V praktyoznych zastoso1l'aldaoh zazwy

czaj brak jest takie} ird'o1'lllaoji. D1atego telt bard.:!.eJ interesllj,cym 

problelilem jest przypadek; w kt6rym badaoz nie dyepOftaje.in1'ormacją '3 

'~iozbie Uas, na kt6re na1e:ty podzie1i6 rozpatrywaDą.zbiorovo'6obiek

t6w. TuaeytQaoja stanowi6 będzie przedmiot rOZ'llUd niniejszego arty

kulu. W zasadzie wszystkie .,omawiane sposoby elu~ dO wyznaczenia Uaey

t'ikacji ~PtYmalDej z ciągu Ua.if'ikaOji, ale pośrednio rozwi,zIlJ, row

nie:t pro~1em wyznaozania 1iczby Uas. Zatem nale~ przyj,ó za1o:ten1e, 

http:bard.:!.eJ
http:zawie~j,'m.in
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!Ii. naJwl.aBoiW8Z1\ liollbt k.1aa d1... danego zbiorU obiekt6w Jeat J.iozba 

kl.aa wy.aik.aJęoa 111 k1aayt'ikao,ti optyalal.D!ej [ 9]. 
Metody kl.aayt'ikaoji nie daję odpotd.ędzi na pytanie jak wyznaczyć 

optymalnl4 l.101lbt k.1all na kt6re Dal.ęlty podz"J.i6 zbiór badanyoh obiek

tów A. Probl.e. ten jelit niezwykl.e illtotny, je.eJ.i obodzi o potencjal. 

nago a:tyt~ownika .etod kl..-yt'ikao.1i, bowie. nie interellaje go zazwy

ozaj 11_ Z_tOIlOWaDa metoda, J.eoz podzial. zbioru obiekt6w na k.1asy 

otrzyaaany w wyniku jej zaetollowania. V literaturze przedllliota [2; S; 
6; 9; 1·11 ·12J molllDa epotkaóne1. propozyoJi w tym lIalcree:l.e (j-riadozy 

to ° vabo'o:l tego prob1elllu), J.eoz nie .... wśrid niob dOllkODal.ycb. Trwa- \ 

ję . c:lęgl.· poezuk:lwasd.a epoeoWw Z'OII1f:lęzania prob1..u wyznaozania opty

mal.nej 1iczbT kl..... 

V pracy [11J R. Hojena podaje dne propozyoJe wyznaozania optyma1

naj l.iozby kl._w b:lerarobiózuyob metodaob ag];OlIIeracyju:yoh. Spoeoby te 

bazuję· na rÓzk1adzie warto'oi pomio.u pol.§ozenia k.1aa (J:.). Warto'oi p_ 

ziOlllu ot rozl.ofIone 8łł monoton:l.ozni. rOllDlloo w przypadka miar od1esi98

oi oraz IIIODotoaipznie -.1.jęoo w przypadku miar b1ieko'oi (d1.ametod, 

kt61'J'oh sra:ri~ pre.antaoję Jelit delidrosru spe1D:lajęoy YyIIIogi okre'
J.enia podanego y pllDkoie pierwszym). Sposoby te nie ZDajdu.1ę zastOllowa.. 

Di.a d1.a W)'D:ik6w metod oentroida.1nyoh (-.et:U.aDy- i - środka oi,flkdoi-) 

Orali _toc1y śx'edldego pOl."OIIenia ~trz nowej kl.aey. VyD:l1ca to z 1'ak

ta, sile ·wartośoi poziomu tI.. zW1ęzanez 1.Ilozeniem kl.aa najbardziej podob

nyoh mOR w tyoh _todaoh podnosi6 IIi, i llpadać przy przeohodzeniu z 

kroku Da krok w kl.aayt'ikaoji. b:lerarob:loznej. 

520Mb 1. li eposobie ~erwszya na podatan. n - 1 •wartośoi pozi_ 

IIIU pOl.llozenia. kl.... wyznaoza 8:1., 'rednią &1'J't..etyoZlUl (el) ~raz odohy1e. 

Ue et~owe.(s.{). Z oi'łsu kl.....yt'ikaoJi WTbiera:dł tł, dla kt6rej 

ed.pow:lad&jęoy Jej krok e Ce=1, ••• ,n-2) jako pierwszy ape1D:la nieri_ 

no'61 

gd.ie" 
J. e+1 .. varto~6 posiOllla pol.llozenia kl.as y kroku e+1. 
a - d9WolDa 1iozba rzeo.,.,neta uetal.ona tak, aby otrzyma6 nietryvia1ny 

podll:l...ał. 1Iytlikcnry (zazwy_aJ a E <""1 3»J 
e 	 - n_r kroku w b:lerarohiozneJ prooedurze kl.aeyfikaoJi. 


1J prsypadku, gdy 1II&oierz podobieńst_ [oJ by.!.a ueta10na w -oparoiu 


o miar, bU.llkośoi to znak nierównośoi (2.1) na1e!l:y z_ienić na prze


obili".. 


Spoe6b 2. V sposobie drugim riYDie. liozy. aię eredni'ł a~tllletyoZDll 


oraz odoby1enie standardowe z wartośoi poziOmu PO.!.llozenia kl.aa (dodat

http:podz"J.i6
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kowo Jeszoze pe_ wielko6c1. korygu.j,oe), JedDa1Ule' wyznacza si, J,e 

aeltwenoyJni.e po ka.*d)'IR kol-.Jnywe-tyJa kroku, procedury. Z. tego tyt1ll1l 

w,n1ka przewasa tego sposobu 1f7TIID&os.u.a opty.al.DeJ liozby kl- nad 

sposobem pierwaZ)'IR. Chofło wysmaozy6 optyaa.l.Ją Uoz'" kl_ w spo.obie 

piervaZ)'IR na1e*y zaa6 wszyatkie warto'c1. poziomIl po1,osea1a klas (tj. 

n.-2). podcz_ gdy w .po.obi•.clrucim tylko • (e<D-2). Sek.wenoyJno'6 

post,povanla w sposobi. ~ powoduJe... prooe. ~osaa1a koleJ

nyoh podziałów końozy d,. s-ly spe1n1ona Jest relacja (2.2). 
Z o~gu.kla.yf~oJ1 wybi.ra .i, t,. dla której odpowiadaj,oy JeJ 

krok • (e=e·. e' + 1, ••• ,n-2) .:lakO p:l,erwazy spel.nia. ni..r6vno66: 

(2.2) 

s-lziełc(e - 6redn1a rlloho.a w kroku. (z warto60i cl.· 1 ••••• OC.>. 
Se - odohyleni.••tan~ove ruoh_e w kroku • (s varto'c1. 

m.1' • •• , cL.>. 

Y;e=(e'-1>~e~2, 

wsytuaoji, gdy maoierz podobies\stw ustalona by.la w oparciu o mia

r, b1isko'oi, to znak pOWTlszej nier6vno'oi nale*y zamiea16 na przeciw

ny. 

w hierarohioznychpfooeduraoh aglomeraoyjnyoh kl_y tworzy .i, w 

ten sposób,. aby m!nimallzova.6 strat, ,iz:d'orlllaoJi tovarzy....~ wzrostowi 

uoglllnienia w po.zozeglllnyoh krokaoh klasyfikaoji. B.J.L. ,Berry [2] 
zaproponova1 prooedlU'\' pozvit1aj,~ z oi,gu ~asyfikaoji wybra6 optY1UL1

~. Jako miernik straty in:r~rmaoji Berry zastosowa.lodleg.ło'6 ve1lDlłtrz

klaso", (jest to suma wszystkioh odleg.lo'oi mi,dzy obiektami we~trz 

klas w danym kroku k1asyfikaoji). Celem uzyskania w.la60:l.vyoh podz1a

.l6wkonieozna jest przerwanie prooesu klasyfikaoji na jakim' poziomie 

straty in:torm~oji odpoWiadającym okre'loneJ :l.teraoJi•. Problem ten Jak 

dotychozas niezostal. w pe1ni rozwi,zany. ProponuJe si, prllle:i:'Va.6pro-, 

ces klasyfikacji po tej iteraoji, po 'której nast,puje wyrably skok'w 

utraoie in1'ormaoji szozegllłoweJ. Je'li jest jeden taki skok to wy~r 
jest oczywisty, natomiast przestaje on by6 oczywisty, gdy nie ma ~ 

nago skoku w ogóle lub jest ioh kilka. 

I:nnego typll :fUDkoj, słult,OIl do ustalenia optymaJ:nej liozby .klas 
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zaproponowa1i ForU.r i SO~OIIIOD. [6]•. Z oillBU klasyt'ikaeji (otrzywanyoh 

b:lararoh:losm:yw:l ••tad_i ag~oiaeraoyjnymi 1ub degl.OIII.raeyjnymi) propo

IU1jll on:l wybrać t" cUa kt6rej 1'Ia8ttpajlloa f'aDk.ojal 

2:- ( [ . d(Ar , As) -_ -1 ~(p:)[,r(P:) - 1Jd:l} 
ptE/pe Ar.,Asf P: 


r<.s 


_ 1]g.lr _ (2.4) 

SdZie. 

d(~, As>' g(~, ~.) - warto'6 .iazoy odpowiednio odl.eg1o'oi i b1:1.sko' 
oi ai\ldzy obiekt..t. Ar i. _ As (r, 15'= 1, ••• ,n); 

pa _ zbiór klas w e-tyw krOku procedury hierarch:loznej;
e ,. 

Ph- h-ta kl_a we-tym kroku prooadlU')" b:lerarchiezn.j; _ 

JT(P:> - 1:lozebno66 k1_y Ph w e-t)'lllkroku pro_d~b:lerarch:lo~j;
• =1; ••• , n-2; dX , gX .;, krytyozna warto'6 aiazoy odpowiednio 

odleg1060i i b~isko'oi; 

osil&ga ~_. 

ZDteresuj,oy sposób wyznaozania kl_yf'ik.aoji optymalnej (a wi,o :I. 

1:1.e_by kJ.as> zaproponowal. G.N. Źltkov (por. [9J). Rozpatruje s:l., w n:I.. 

nie tylko odlesio'oi ai,dzy obiekt..t. ZJJajdaj,oyDIi si, 1fjednej klasie 

(pOr. spOs6b J!'oriiera i SOl_ona), ale r6wn:lef; odl.861.o'oi .itdzy obiek

t..t. nale_a,wi -do r6f;uyoh klas. 

V sposobie· tya ogól warto'o:i. aiarodl.eg1dc:1 ai,dcy obiektaa:l Ar 

As' clIlieli si9 w nasttpujlloy sposób. 

S ..{ 1, j-'~i d(~,As) < d X odl.og.lo'oi -.10, 

rs O. jo'1:1. d(~.As) >d X oCUeg.lo'o:1 daf;•• 

Z o:ill~ ~1kaeji wybiera si, t,. która osiąga warto'6 maksyma1ną 

d~If'UUkoj:1. 

sdzie •. 



a 

H(pe ) _ Uozba klas ... e-tym kroku klaa}'1':1.ka.oJi. 

OperQJfeJ1;l.e ~10zebno'o:l...i ocUegl.o'oi lRalyoll 1 dWllyob lI.ollle apowocio

wa6 zatekszt~08lde rez~tat6... obl.iozeń. D~atego tell: poprawn.J.eJsze wy

daJe s19 by6 podzie~enie og6~u o~eg10'oi .t9d~,obiekta.i &r i As y 

Dieoq ~ spos6b: 

je'1i d(Ar'&s)~ d X od1egl.o60i .a1e• 

.1e'1:1. d(Ar.&.) > d X ocUeslo'oi da". 

edZie: 

lbb - miara ~sto'oi klasy Pll (Jest. to udzia1sumy od1eglo'oi ma1yob 

... s ..ie wazyatkiob\od1eg.lo'o:1 1I.:i9d~ obieJct..:I. v klasie Pll)' 

lhb'- U9Zła1 sumy ocUeg1o'oi .a1yob v sumie vazystkioli od1e~o'oi ai9

dzy obiektaad. klas PIJ. i Ph •• 

Zuetą povyIIIszyob dv60b sposoWw (a vi90 Fo~tierai SOl.OIIlona oraz 

Zitkova) Jeat to. III. -o8ll by6_.tos01laD8 do~w klas}'1'ikaoJi _ 

trzymany~ kaMą .e~<»dą hierarohi0zną (agl.omeraoyJną,ozy t.e. ~g1Oll.e

raoyJną). 

Metoda taksonomii vro~aw8:\deJ (a 00 za t)"lllidz:ie i .etoda Pri.. 
[15]) zawiera pe..:.m, sposobY pozwal.a~oe !li oiągilklasyfikaoJi vybra6 

optyma,lną.. MaJ'ł0 usta!done :v dendryoie' podobieństwa mifdzy sfłaiaduJą
oPli ob:1ektaDd (graf'ioznie reprezentowane przez kraw9dzie) ... porządku 
wzrastającego podobieństwa (lI!al.eJfłoyoh 1farto'oi o~eg1ośoi de 1ub 

vzraataJąQYoh wartośoi b1isko'oig ) ob1ioza sit' i10razy s"s,iedn:l.oh• e 
wyrazów [5J= 

d 
we =~. (e,e' = 1, ••• ,n-2), (2.6) 

e+1 

(2.7) 
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Z otrsywanyoh poclz:l.a1ów na )l(pe) :l. N(pe+1) kl.as wybiera a1., ~eJ1 
cUa którego zaohodz:i. (otrsy.aje .i, wtedy podz:ial natlU'al.ny): '

we < we +1' (2.a) 

Z dw60h podzial6w natlU'al.nyoh na N(pe) :i N(pe') k~as ten jeat ~ep
azy, kt6ry ma .u:iejsZfł warto;6 we' 

:r:raznr .poa6b wyzDaozania optylaal.nej 1iozby k1_ prezentaj.Z. He~~

wig w pracy [a]. Z o:i.,ga k1aayt":ikacji wyb!.era a1., tł. d~a kt6rej odpo

wiacia.j,cy' .1• .1 krok e (e =1, ••• , n-,2) jako ostatni .pe.lnia n:l.er6wno&6: 

de> 'li + a Sd' (2.9) 

ge<i+as~, (2.10) 

gdzie, 

a - jak. we ....orz. (2.1); w pracy [aj a =2; 

.d•• g. - varto&6 m:lary od1.do&o:i (odporiedn:io b~;ł.ako&o:i) mitdZY 
ob:iekt..:i a,.:iadaj,oy.:i w deDdryo:ie y kroka e-ty.; 

analogiczne wzory otrzymaj. a:i, ~a m:iary b~isko'oi wstawiaj,o w m:iej

80e a;ywbo1u d a;ywbo1 g. 

Przedstaw:iony prz.g1lłd z p&wnościll nie 'W)"ozerpuje zbioru istnie,j,

oyoh apoaoM" vyznaozan:ł.a oPty.al.nej ~iozby k~aa. l:nne sposoby zawarte 

a, m.:in. w"praoaoh [9; UJ. 
N:i. trudno zauva~y6t ~e podstawo~ m~entem p~.~ych sposo

Mw wyznaozania optyma1n~j ~iozby k~as w zasadnieni~k~asyfikaoji hie

raroh:ioznej jest arbitraLne dobieranie pewnyoh w:l..~kośoi krytyoznyoh. 

Nikt ai, jesżoze nie 1fypowiedzial. na temat a.sta~ania tyoh wie~kości. 

Prob~.m ten nie jest zreaztą bardzo istotny, je,~i badacz nie wyohodzi 

poza rozwu:ania teoretyozne. V sytuacji, gdy rezultaty badań maj, a~u

*76 oe~o.. deoyzyjnym wsze~kie D:i.ejasności w ,trakoie ob~iczeń moCll m:ie6 

poważne konsekwencje. 

V zw:l.lłzkll z p~szym od badacza wykorzystującego w badaniaoh me

tody k1aa~ikaoji ~aga ai, dwojakiego rodzaju ~j,tności, tzn. w 

zakrea1.e wybranej dy~oypUny badawozej (merytoryozna znajomość zagad

nienia) oraz w zakresie opanowania metod statystyczno-ekonometrycznych 

(metodo~ogiczna znajomoś6 zagadnienia), wyra~ające naukową sWobodę ba

daoza. Otrzymane przy pomocy metod kl.aayfikacji rezu~taty pow:inriy od

powiada6 ~ogiczno-intaicyjneJ interpretacji obserwowanyoh Zj~~sk. 
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