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Sieci neuronowe Kohonena
w przeprowadzaniu analiz danych.
Próba wykorzystania w eksploracji danych
dotyczÈcych jednostek terytorialnych
Mirosïawa Lasek, Ada Myzik
W artykule przedstawiono wyniki analiz majÈcych na celu wykrywanie zaleĝnoĂci zawartych w nagromadzonych danych, ich graficznej reprezentacji i interpretacji za pomocÈ sieci neuronowych Kohonena. W celu ilustracji analiz
danych za pomocÈ sieci Kohonena posïuĝono siÚ przykïadami analizy danych
dotyczÈcych jednostek terytorialnych: punktów gastronomicznych w województwach, podmiotów gospodarczych z róĝnych sekcji Polskiej Klasyfikacji
DziaïalnoĂci w podregionach oraz obiektów sportowych w powiatach. Analiza
zostaïa przeprowadzona od zbioru najprostszego do najbardziej zïoĝonego, czyli
zawierajÈcego najwiÚcej obserwacji i zmiennych. Na potrzeby analiz danych
ib ich interpretacji wykorzystywano oprogramowanie firmy SAS Institute Inc.

1. WstÚp
Potrzeba analizy coraz bardziej zïoĝonych zbiorów danych, o coraz wiÚkszej liczbie obserwacji i zmiennych skïania do poszukiwania metod ich eksploracji wykraczajÈcych poza moĝliwoĂci tradycyjnych metod statystycznych
czy ekonometrycznych. JednÈ z takich metod jest analiza danych za pomocÈ
sztucznych sieci neuronowych Kohonena.
Dziaïanie sztucznych sieci neuronowych, takĝe sieci Kohonena, ma
wb uproszczeniu odpowiadaÊ dziaïaniu biologicznych struktur nerwowych
zïoĝonych z neuronów. DajÈ one moĝliwoĂÊ tworzenia odwzorowañ nieliniowych i wykorzystywania wielowymiarowych danych. SÈ metodÈ analizy
danych stosunkowo ïatwÈ do zrozumienia i stosowania, chociaĝ jeszcze
niezbyt szeroko znanÈ i uĝywanÈ. Na potrzeby analiz danych rozwaĝono
moĝliwoĂÊ zastosowania klasycznej sieci Kohonena i dwóch metod bÚdÈcych
jej modyfikacjÈ: kwantowania wektorowego i uczenia wsadowego.
W artykule przedstawiono podstawy dziaïania sieci Kohonena oraz próbÚ
analizy za ich pomocÈ trzech zbiorów danych, dotyczÈcych jednostek terytorialnych: róĝnych punktów gastronomicznych w poszczególnych województwach, podmiotów gospodarczych w podziale na sekcje Polskiej Klasyfikacji DziaïalnoĂci w podregionach, róĝnego rodzaju obiektów sportowych
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wb powiatach. Wszystkie zbiory dla przeprowadzenia analizy zaczerpniÚto
ze strony internetowej Gïównego UrzÚdu Statystycznego. Przedstawiono
moĝliwoĂÊ geograficznej reprezentacji oraz zestawiania wyników uzyskanych
na tzw. mapie topologicznej Kohonena z mapÈ geograficznÈ.
Dla kaĝdego zbioru danych zostaïa wybrana odpowiednia struktura sieci
Kohonena i jej parametry, które pozwalajÈ uzyskaÊ najbardziej satysfakcjonujÈce wyniki. Wykorzystywano oprogramowanie SAS Enterprise Miner 6.2,
metodÚ SOM/Kohonen. Przedstawiono takĝe mapy tworzone w programie
SAS Base 9.2, które przedstawiajÈ mapy Polski odpowiadajÈce wynikom
uzyskanym za pomocÈ sieci Kohonena i przedstawianym za pomocÈ mapy
topologicznej Kohonena.

2. Sieci neuronowe Kohonena
W roku 1982 w artykule zatytuïowanym „Self-Organized Formation of
Topologically Correct Feature Maps” T. Kohonen zaproponowaï nowy algorytm sztucznych sieci neuronowych, który zostaï nazwany sieciami Kohonena (Kohonen 1982: 59–69). Najkrócej moĝna je scharakteryzowaÊ jako
sieci samouczÈce siÚ z wbudowanÈ konkurencjÈ i mechanizmem sÈsiedztwa
(Lasek 2004: 17–37). SÈ to sieci zïoĝone z dwóch warstw neuronów: warstwy
wejĂciowej i warstwy wyjĂciowej (rysunek 1).
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Rys. 1. Struktura sieci neuronowej Kohonena. ½ródïo: S. Osowski 2006. Sieci neuronowe do
przetwarzania informacji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 283.

Samouczenie polega na tym, ĝe uczenie, zwane teĝ trenowaniem sieci,
odbywa siÚ w trybie „bez nauczyciela” (unsupervised learning; self-organizing),
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co oznacza, ĝe dla podawanych danych wejĂciowych do treningu nie jest
przedstawiana prawidïowa odpowiedě. SieÊ nie jest zapoznawana z tym, jakie
sygnaïy wyjĂciowe powinny odpowiadaÊ wprowadzanym sygnaïom wejĂciowym. Konkurencja jest mechanizmem powodujÈcym, ĝe neurony uczÈ siÚ
rozpoznawania sygnaïów wejĂciowych i reagowania na sygnaïy wejĂciowe,
konkurujÈc ze sobÈ. Neuron, który najsilniej zareaguje na dany sygnaï wejĂciowy – im bardziej wagi neuronu sÈ podobne do sygnaïów wejĂciowych
(wartoĂci wejĂciowych), tym silniejsza reakcja – „zwyciÚĝa” w konkurencji
rozpoznawania okreĂlonych sygnaïów wejĂciowych. Inne neurony zostajÈ zwyciÚzcami w rozpoznawaniu innych sygnaïów (wartoĂci) wejĂciowych. SÈsiedztwo jest tu rozumiane jako takie nauczanie sieci, ĝe neurony sÈsiadujÈce
zbneuronem zwyciÚzcÈ w rozpoznawaniu okreĂlonych sygnaïów uczÈ siÚ wraz
z nim, chociaĝ mniej intensywnie. Takie trenowanie sieci powoduje, ĝe sÈsiadujÈce neurony bÚdÈ reagowaïy na podobne sygnaïy (wartoĂci) wejĂciowe.
Wynik trenowania sieci (neurony warstwy wyjĂciowej) jest przedstawiany na
wykresie nazywanym mapÈ Kohonena lub mapÈ topologicznÈ. Poszczególne
obserwacje nazywane sÈ przypadkami wejĂciowymi lub uczÈcymi.
Struktura sieci Kohonena nie jest skomplikowana w porównaniu zbinnymi
rodzajami sieci neuronowych (Myzik 2012). SieÊ Kohonena skïada siÚ
bowiem z warstwy wejĂciowej i wyjĂciowej, natomiast nie posiada ĝadnych
warstw ukrytych, tak jak inne rodzaje sieci. Wymagane jest, aby dane przedstawione na wejĂciu sieci zostaïy uprzednio znormalizowane lub wystandaryzowane. S. Osowski wskazuje na koniecznoĂÊ nadmiaru danych wejĂciowych,
aby metoda uczenia poprzez samoorganizacjÚ mogïa wykryÊ istotne wzorce
zawarte w danych (Osowski 2006: 282). Warstwa wyjĂciowa zïoĝona jest
z neuronów, które nazywane sÈ teĝ wektorami wagowymi lub kodowymi.
Na ogóï neurony przedstawiane sÈ w sposób, który uïatwia interpretacjÚ
wyników uczenia sieci (Myzik 2012: 8–12). PopularnÈ metodÈ odwzorowania
na pïaszczyěnie warstwy wyjĂciowej jest nadanie jej formy dwuwymiarowej
siatki skïadajÈcej siÚ z elementów (prostokÈtów, kóïek – w zaleĝnoĂci od
oprogramowania), które odpowiadajÈ poszczególnym neuronom.
SieÊ Kohonena jest zaliczana do tzw. sieci peïnych, gdyĝ kaĝdy przypadek
uczÈcy z warstwy wejĂciowej jest poïÈczony z kaĝdym neuronem z warstwy
wyjĂciowej i nie ma powiÈzañ miÚdzy elementami tej samej warstwy. PoïÈczeniom sÈ przyporzÈdkowane wagi o wartoĂciach z przedziaïu [0, 1] (Larose
2006: 168–169). Wagom sÈ nadawane wartoĂci poczÈtkowe za pomocÈ róĝnych algorytmów. WartoĂci te mogÈ byÊ ustalone jako losowe lub wyznaczone
na podstawie algorytmu dwóch pierwszych gïównych skïadowych.
Uczenie czy teĝ trenowanie sieci Kohonena przebiega w sposób iteracyjny. Tzw. epoka uczenia (trenowania) sieci koñczy siÚ po zapoznaniu
sieci ze wszystkimi przypadkami uczÈcymi i skïada siÚ z wielu pojedynczych
kroków. Krok obejmuje analizÚ jednego przypadku uczÈcego, rywalizacjÚ
poszczególnych neuronów o tytuï neuronu wygrywajÈcego, a nastÚpnie
modyfikacjÚ wektora wagowego zwyciÚskiego neuronu oraz neuronów zbnim
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sÈsiadujÈcych. Neuronem zwyciÚskim lub wygrywajÈcym nazywany jest neuron, dla którego wartoĂÊ funkcji decyzyjnej, a jest niÈ zazwyczaj odlegïoĂÊ
euklidesowa pomiÚdzy wektorem wagowym a przypadkiem wejĂciowym,
przyjmuje najlepszÈ (w przypadku odlegïoĂci euklidesowej – najmniejszÈ)
wartoĂÊ. NastÚpnie wagi neuronu wygrywajÈcego i jego sÈsiadów sÈ modyfikowane, tak aby byïy jeszcze bardziej podobne do przypadku uczÈcego.
W procedurze modyfikacji stosowany jest tzw. wspóïczynnik uczenia,
który maleje wraz ze wzrostem liczby kroków, aby zmiany na poczÈtku byïy
duĝe (gwaïtowne), a w kolejnych krokach uczenia neuronów coraz mniejsze (Larose 2006: 169–170). Drugim wspóïczynnikiem, którego wartoĂÊ jest
zmniejszana wraz z kolejnymi krokami algorytmu, jest promieñ sÈsiedztwa,
tak aby poczÈtkowo wartoĂci wag neuronów sÈsiadujÈcych z neuronem zwyciÚzcÈ szybko (gwaïtownie) siÚ dostosowywaïy do zwyciÚzcy, a nastÚpnie stopniowo zmiany stawaïy siÚ coraz mniejsze. Jednakĝe uwzglÚdnienie podczas
modyfikacji wag neuronów zachodzenia sÈsiedztwa powoduje, ĝe neurony
poïoĝone obok siebie na mapie topologicznej sÈ czÚsto do siebie podobne.
Caïy algorytm trenowania sieci Kohonena moĝna uporzÈdkowaÊ w proces
zïoĝony z nastÚpujÈcych kroków (Larose 2006: 170; Myzik 2012: 10–11):
1) inicjalizacja poczÈtkowych wektorów wagowych, np. w sposób losowy
lub opierajÈc siÚ na dwóch pierwszych skïadowych gïównych;
2) wybranie przypadku uczÈcego (obserwacji);
3) obliczenie wartoĂci funkcji decyzyjnej dla wszystkich neuronów i wybranie
neuronu wygrywajÈcego;
4) okreĂlenie neuronów sÈsiadujÈcych z neuronem zwyciÚskim na podstawie
wartoĂci funkcji sÈsiedztwa;
5) dostosowanie wag neuronów sÈsiadujÈcych przy wykorzystaniu wspóïczynnika uczenia (tzw. adaptacja);
6) modyfikacja wspóïczynnika uczenia i rozmiaru sÈsiedztwa;
7) powrót do realizacji punktu 2, jeĝeli nie zostaïy speïnione warunki zakoñczenia uczenia sieci.
NajwiÚkszÈ zaletÈ sieci neuronowych, takĝe Kohonena, jest umoĝliwienie
przedstawiania zaleĝnoĂci nieliniowych oraz rozwiÈzywanie problemów, dla
których nie umiemy dokïadnie zdefiniowaÊ zaleĝnoĂci przyczynowo-skutkowych.
R. Tadeusiewicz (2001: 48–49) zwraca uwagÚ, ĝe sieÊ Kohonena potrafi
wykrywaÊ powiÈzania, które zostaïyby pominiÚte, gdyby zastosowano tradycyjnÈ sieÊ i sposób uczenia (tj. uczenie z „nauczycielem”, gdy w danych
wejĂciowych do uczenia sieci zawarte sÈ poprawne odpowiedzi).
R.S. Collica (2007: 212) w odniesieniu do praktycznej strony zastosowania
sieci Kohonena wĂród zalet wymienia ïatwoĂÊ zrozumienia algorytmu, jego
logicznÈ strukturÚ, natomiast za gïówne zagroĝenia stosowania algorytmu
uwaĝa jego problemy w radzeniu sobie z brakujÈcymi obserwacjami, duĝe
zapotrzebowanie na moc obliczeniowÈ oraz zmienne rezultaty w zaleĝnoĂci
od wielkoĂci próby, która zostanie wykorzystana w badaniu.
vol. 10, nr 3 (38), 2012
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W artykule M. Lasek jako podstawowe wady sieci Kohonena wymienia
siÚ (Lasek 2004: 26–27):
– brak reguï budowy architektury sieci, takich jak okreĂlenie liczby neuronów czy wymiaru sieci, oraz trudnoĂci wyznaczania parametrów trenowania, takich jak wartoĂci poczÈtkowe wag, wspóïczynnik uczenia, promieñ
sÈsiedztwa, porzÈdek prezentowania danych w procesie uczenia, które
sÈ znajdywane metodÈ prób i bïÚdów; nieodpowiedni dobór parametrów
moĝe byÊ przyczynÈ braku sukcesu w trenowaniu sieci;
– wynik trenowania sieci zaleĝy od porzÈdku, w jaki pobierane sÈ przykïady
do trenowania, poniewaĝ wagi neuronów sÈ modyfikowane w sposób
wskazany przez algorytm po zaprezentowaniu kaĝdego kolejnego przykïadu;
– zbieĝnoĂÊ procesu uczenia nie opiera siÚ na kryterium optymalizacji, lecz
jest wymuszana zmniejszajÈcym siÚ wspóïczynnikiem uczenia i zasiÚgiem
uczenia; dlatego teĝ nie ma gwarancji, ĝe sieÊ moĝe nauczyÊ siÚ prawidïowo rozpoznawaÊ sygnaïy wejĂciowe oraz ĝe bÚdzie przedstawiaÊ
wb peïni zïoĝonoĂÊ problemu.
Aby przezwyciÚĝyÊ wymienione powyĝej wady, podjÚto próby polepszenia
metody trenowania sieci Kohonena, m.in. poprzez wïÈczenie algorytmu rozmytych k-Ărednich, gdzie „rozmytoĂÊ” jest rozumiana zgodnie zb teoriÈ zbiorów rozmytych L.A. Zadeha (Lasek 22–24, 27). DziÚki wïÈczeniu algorytmu
rozmytych k-Ărednich uzyskano szereg korzyĂci, jak np. wiÚkszÈ odpornoĂÊ
wyników na poczÈtkowe wartoĂci wprowadzanych parametrów, uniezaleĝnienie
od kolejnoĂci wprowadzania przykïadów do trenowania sieci, zmniejszenie
koniecznej liczby cykli trenowania (Lasek 2007: 113–134). Jednakĝe opisywana
wczeĂniej dla przypadku nierozmytej sieci Kohonena adaptacja sÈsiedztwa
na mapie Kohonena nie ma juĝ miejsca. Neurony reprezentujÈce podobne
obserwacje (dane wejĂciowe) nie muszÈ sÈsiadowaÊ ze sobÈ na mapie topologicznej Kohonena. Zalety wizualne mapy zwykïych sieci Kohonena zostajÈ
utracone przy wykorzystywaniu rozmytego algorytmu trenowania.
UproszczonÈ wersjÈ algorytmu Kohonena jest tzw. kwantowanie wektorowe (Vector Quantization – VQ). W przypadku tego algorytmu zbiór danych
zostaje podzielony na zdefiniowanÈ liczbÚ skupieñ, tak ĝe kaĝde z nich jest
reprezentowane przez jeden wektor wagowy. Kwantowanie wektorowe nie
wykorzystuje koncepcji sÈsiedztwa. Modyfikowane sÈ jedynie wagi neuronów zwyciÚzców. Przy zastosowaniu takiego algorytmu koñcowe rezultaty sÈ
wbznacznej mierze uzaleĝnione od poczÈtkowych wartoĂci wektorów wagowych, a algorytm cechuje siÚ skïonnoĂciÈ do wybierania minimów lokalnych
zamiast globalnych (Kohonen 2008: 310–311).
InnÈ modyfikacjÈ algorytmu Kohonena jest tzw. uczenie wsadowe sieci.
W przeciwieñstwie do oryginalnego algorytmu Kohonena, wektory wagowe
wbprzypadku uczenia wsadowego sÈ dostosowywane po wczytaniu nie kolejno
rozpatrywanych obserwacji, ale caïego zbioru danych. Po kaĝdym przypadku
uczÈcym zapamiÚtywane sÈ informacje o wektorze zwyciÚskim i parametrze
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sÈsiedztwa, a na koniec caïej epoki uczenia na podstawie tych danych sÈ
obliczane nowe wektory wagowe (Kohonen 1998: 3–4). NastÚpnie przy zastosowaniu nowych wektorów wagowych ponownie analizowane sÈ wszystkie
przypadki wejĂciowe, aĝ do speïnienia warunków zaprzestania uczenia sieci.
Obliczanie wektorów wagowych moĝe siÚ odbywaÊ na podstawie wartoĂci nieparametrycznej funkcji regresji (SAS 2010). Metoda ta jest szybsza wbdziaïaniu, bardziej stabilna i nie wymaga stosowania wspóïczynnika uczenia.
Utrudnieniem stosowania algorytmu Kohonena moĝe byÊ pojawianie siÚ,
i to juĝ w trakcie uczenia, tzw. martwych neuronów, tj. takich, które nie
reprezentujÈ ĝadnych danych wejĂciowych. PrzyczynÈ ich pojawiania siÚ moĝe
byÊ losowoĂÊ wag poczÈtkowych lub zbyt maïy rozmiar sÈsiedztwa. Pojawianie siÚ martwych neuronów na mapie topologicznej Kohonena zwiÚksza
tzw. bïÈd kwantyzacji, mierzony jako Ărednia wartoĂÊ odlegïoĂci wyliczanych
dla kaĝdego przypadku wejĂciowego do najbardziej podobnego do niego
reprezentanta na mapie (moĝna zastÈpiÊ ĂredniÈ innÈ miarÈ, np. medianÈ)
i niekorzystnie wpïywa na moĝliwoĂci interpretowania wyników, gdyĝ dane
bÚdÈ odzwierciedlone przez mniejszÈ liczbÚ neuronów (Osowski 2006: 286).
Nauczona sieÊ Kohonena moĝe zostaÊ zastosowana nie tylko do analizy
zaleĝnoĂci wystÚpujÈcych w zbiorze danych wejĂciowych, które sÈ wykorzystywane do jej trenowania, czego próbÚ przedstawiamy w tym artykule, lecz
takĝe przeznaczona do klasyfikowania nowych obiektów, tzn. takich, zbktórymi sieÊ nie byïa jeszcze zapoznawana. Jeĝeli przedstawiona wyuczonej sieci
nowa obserwacja nie zostaje przydzielona do ĝadnej z grup, wskazuje to, ĝe
jest odmienna od obserwacji, na których przeprowadzono jej trenowanie.

3. Budowa i wykorzystywane sieci Kohonena
przy zastosowaniu programu SAS Enterprise Miner
(procedura SOM/Kohonen)
SAS Enterprise Miner 6.2 jest komponentem pakietu SAS, opracowanym
specjalnie na potrzeby przeprowadzania eksploracji danych (Data Mining).
Jest wyposaĝony w intuicyjny, graficzny interfejs, uïatwiajÈcy i znacznie
przyspieszajÈcy budowÚ modeli eksploracji danych. ProstokÈty odpowiednio
oznaczone (tekst i grafika), reprezentujÈce dziaïania (tzw. wÚzïy) dla przeprowadzania kolejnych kroków analizy danych, uĝytkownicy SAS Enterprise
Miner wprowadzajÈ na diagram i ïÈczÈ strzaïkami wskazujÈcymi kolejnoĂÊ
przetwarzania. Przetwarzanie odbywa siÚ zgodnie z zaïoĝeniami metodyki
SEMMA w toku realizacji piÚciu kolejnych etapów: próbkowanie, eksploracja, modyfikacja, modelowanie i ocena (Sampling, Exploration, Modification,
Modeling, Assessment) (Lasek i PÚczkowski 2010: 117–133). Dla zbudowania
i wykorzystywania sieci neuronowych Kohonena trzeba wykorzystaÊ wÚzeï
(narzÚdzie) SOM/Kohonen.
Moĝliwe jest zastosowanie róĝnych algorytmów tworzenia modelu sieci
Kohonena: kwantowania wektorowego (Kohonen VQ), samoorganizujÈcej
vol. 10, nr 3 (38), 2012
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siÚ mapy Kohonena (Kohonen SOM) oraz uczenia wsadowego SOM (Batch
SOM) z moĝliwoĂciÈ wyboru wygïadzania Nadaraya-Watsona (Nadaraya-Watson smoothing) i wygïadzania lokalnego liniowego (local-linear smoothing).
Ponadto wÚzeï SOM/Kohonen umoĝliwia okreĂlenie wielu szczegóïowych
parametrów (opcji programu), które umoĝliwiajÈ dostosowanie modelu do
potrzeb analizowanych danych. Parametry te w programie SAS Enterprise
Miner 6.2 zostaïy podzielone na cztery podstawowe sekcje: Ogólne, Uczenie,
Ocena punktowa, Status. Szczegóïowo sÈ opisane w dokumentacji programu,
a takĝe w pracy A. Myzik (2012: 18–24).
Podstawowe opcje okreĂlajÈce sposób budowy modelu i jego wykorzystywania zawiera sekcja Uczenie. W tej sekcji moĝna wyselekcjonowaÊ
zmienne do badania, okreĂliÊ metodÚ budowy sieci oraz wskazaÊ sposób
standaryzacji lub zadecydowaÊ, ĝe nie bÚdzie przeprowadzana. Sekcja Uczenie zawiera aĝ dziesiÚÊ podsekcji: Segment, Opcje ziarna, Uczenie wsadowe
SOM, Opcje lokalne liniowe, Opcje Nadaraya-Watsona, Kohonen VQ, Kohonen, Opcje sÈsiedztwa, Kodowanie zmiennych klasyfikujÈcych i Braki danych.
Szkolenie sieci moĝna przeprowadziÊ, przyjmujÈc domyĂlne, proponowane
w programie wartoĂci parametrów, jednakĝe w takim przypadku moĝemy
otrzymaÊ rezultaty w znacznym stopniu odbiegajÈce od oczekiwanych. Trzeba
teĝ pamiÚtaÊ, ĝe wiele opcji jest dostÚpnych tylko dla konkretnych metod
(Kohonen VQ, Kohonen SOM lub Batch SOM), dlatego podstawowÈ rolÚ
odgrywa wybór metody.
W programie SAS Enterprise Miner stosowane sÈ pojÚcia krok oraz
iteracja. Termin „krok” oznacza dziaïanie polegajÈce na zapoznaniu sieci
zb jednym przypadkiem wejĂciowym (obserwacjÈ) i zaktualizowaniu na tej
podstawie wektorów wagowych. „Iteracja”, podobnie jak epoka, jest odnoszona do zapoznania sieci z caïym dostÚpnym zbiorem danych.
MetodÈ domyĂlnÈ wskazywanÈ w programie jest wsadowe SOM (Batch
SOM). W przypadku uczenia wsadowego dla wïaĂciwego zbudowania modelu
istotne jest wskazanie wïaĂciwej liczby kolumn i wierszy (podsekcja Segment),
które definiujÈ rozmiar mapy topologicznej Kohonena oraz okreĂlenie rozmiaru sÈsiedztwa (podsekcja Opcje sÈsiedztwa). Rozmiar mapy topologicznej
i rozmiar sÈsiedztwa powinny zostaÊ utrzymane w odpowiedniej proporcji,
tak ĝe np. dwukrotne zwiÚkszenie liczby kolumn i wierszy powinno narzucaÊ dwukrotne zwiÚkszenie rozmiaru sÈsiedztwa. Zachowanie tej proporcji
jest istotne, poniewaĝ od tych wartoĂci zaleĝy poziom wygïadzania. Dla
przyjÚcia odpowiednich wartoĂci najczÚĂciej niezbÚdne jest przeprowadzenie
wielu prób.
R. Matignon wskazuje, ĝe jeĝeli przyjmiemy zbyt maïÈ mapÚ topologicznÈ, to nie uzyskamy dobrego odwzorowania nieliniowoĂci zawartych
wbdanych, natomiast zbyt duĝy rozmiar spowoduje wydïuĝenie czasu uczenia
sieci, wymaga wiÚkszej mocy obliczeniowej komputera oraz moĝe powodowaÊ wystÚpowanie pustych segmentów na mapie. Stwierdza, ĝe lepiej sprawdzajÈ siÚ wiÚksze mapy, o ile kaĝdemu skupieniu odpowiada wystarczajÈco
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duĝa liczba przypadków wejĂciowych (Matignon 2007: 230). W dokumentacji
programu SAS Enterprise Miner 6.2 wskazuje siÚ, ĝe powinno ich byÊ piÚÊ
lub dziesiÚÊ. Tylko dla przypadku uczenia wsadowego jest moĝliwe wskazanie
opcji wygïadzania i wyznaczanie ich parametrów. Program SAS Enterprise
Miner 6.2 umoĝliwia zastosowanie opcji wygïadzania lokalnego liniowego
i wygïadzania Nadaraya-Watsona, które regulujÈ formÚ funkcji sÈsiedztwa.
Ich wykorzystanie daje moĝliwoĂÊ odpowiedniego dostosowania parametru
sÈsiedztwa i obszaru wokóï neuronu wygrywajÈcego (Matignon 2007: 235).
Wygïadzanie Nadaraya-Watsona zmniejsza prawdopodobieñstwo, ĝe algorytm
zatrzyma siÚ w minimum lokalnym. Wygïadzanie lokalne liniowe natomiast
umoĝliwia wyeliminowanie tzw. efektu granicznego (border effect) (Matignon
2007: 230), powodujÈcego, ĝe wektory wagowe z obrzeĝy mapy topologicznej
sÈ ĂciÈgane do jej centrum.
Wybór metody Kohonen SOM wymaga speïnienia tych samych zasad
dotyczÈcych liczby wierszy oraz kolumn mapy i rozmiaru sÈsiedztwa, jak
w przypadku metody wsadowej Batch SOM. W przypadku Kohonen SOM
trzeba dodatkowo ustaliÊ wïaĂciwy poziom wspóïczynnika uczenia (poziom
domyĂlny wskazywany w programie wynosi 0,9). R. Matignon proponuje
wybranie wysokiej poczÈtkowej wartoĂci, zwïaszcza w przypadku gdy poczÈtkowe wektory wagowe zostaïy wyznaczone w sposób losowy. Natomiast,
jeĝeli wektory wagowe zostaïy ustalone w oparciu o wczeĂniejsze analizy
przed przystÈpieniem do uczenia sieci, stwierdza, ĝe zasadne moĝe byÊ
przyjÚcie niĝszej wstÚpnej wartoĂci wspóïczynnika uczenia. NiezbÚdne jest
teĝ przyjÚcie odpowiednich kryteriów zakoñczenia uczenia lub pozostawienie wartoĂci domyĂlnych. Program daje moĝliwoĂÊ wskazania koñcowego
poziomu wspóïczynnika uczenia, maksymalnej liczby kroków, maksymalnej
liczby iteracji i kryterium zbieĝnoĂci.
Jeĝeli zostanie wybrana metoda VQ, wymagane jest okreĂlenie maksymalnej liczby skupieñ oraz wspóïczynnika uczenia. Zasada wyboru parametru uczenia jest taka sama jak w przypadku SOM Kohonen. Jednak dla
kwantowania wektorowego juĝ wartoĂÊ 0,5 moĝe byÊ uznana za wystarczajÈco wysoki poziom poczÈtkowy. Liczba skupieñ moĝe przyjmowaÊ dowolne
wartoĂci dodatnie, a jedynÈ wskazówkÚ doboru wïaĂciwej ich liczby moĝe
daÊ metoda prób i bïÚdów.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe bardzo istotny wpïyw na dziaïanie algorytmu ma
wïaĂciwy dobór parametrów sÈsiedztwa. Nie dotyczy to metody Kohonen
VQ, poniewaĝ nie stosuje siÚ tu koncepcji sÈsiedztwa.
Podstawowym atrybutem sÈsiedztwa jest jego docelowy rozmiar, który
w programie jest jako domyĂlny, przyjÚty wedïug wzoru: max(5, max(liczba
wierszy, liczba kolumn)/2. Parametr ten moĝe przyjmowaÊ dowolnÈ wartoĂÊ ze zbioru liczb caïkowitych dodatnich. Jednakowoĝ istotnym ograniczeniem moĝliwej do przyjÚcia wartoĂci jest zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy docelowym rozmiarem sÈsiedztwa a liczbÈ wierszy i kolumn mapy topologicznej.
W dokumentacji programu SAS podaje siÚ, ĝe wybór koñcowej wielkoĂci
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sÈsiedztwa odgrywa decydujÈcÈ rolÚ w trenowaniu mapy samoorganizujÈcej.
Drugim istotnym parametrem jest parametr, który okreĂla postaÊ sÈsiedztwa, wb programie nazywany ksztaïtem jÈdra. Moĝe ono przyjmowaÊ nastÚpujÈce formy: jednostajne, Epanechnikov, dwuwagowe (biweight), trójkÈtne
(triweight). Kolejny istotny parametr nosi nazwÚ metryki jÈdra i przedstawia
miarÚ odlegïoĂci neuronów. Na podstawie metryki jÈdra dostosowywane sÈ
poszczególne wektory wagowe do neuronu zwyciÚskiego oraz okreĂlana jest
odlegïoĂÊ poszczególnych ziaren. Stosowanymi metrykami sÈ m.in. odlegïoĂÊ maksymalna, miejska, euklidesowa. Dodatkowe parametry sÈsiedztwa
stanowiÈ wartoĂci, które pozwalajÈ regulowaÊ przebieg budowy mapy, np.
regulowaÊ tempo zmniejszania parametru sÈsiedztwa do koñcowej wartoĂci.

4. Zastosowanie sieci Kohonena
na potrzeby analizy danych
o punktach gastronomicznych w województwach
Dane o punktach gastronomicznych w województwach pobrano ze strony
internetowej Gïównego UrzÚdu Statystycznego (dane z 2009 r.). Zbiór
danych skïada siÚ z szesnastu obserwacji i czterech zmiennych, które zostanÈ
wykorzystane do podziaïu obserwacji na skupienia. Kaĝda obserwacja (przypadek wejĂciowy) przedstawia informacje dotyczÈce jednego województwa
na temat liczebnoĂci punktów gastronomicznych czterech typów: restauracji,
barów, stoïówek, pozostaïych. Ten zbiór danych wybrano ze wzglÚdu na jego
prostotÚ, co powoduje, ĝe stanowi dobrÈ ilustracjÚ sposobu dziaïania metody
SOM/Kohonen oraz dobrÈ podstawÚ dla przeprowadzenia analizy wpïywu
zmiany parametrów modelu na wyniki. Ponadto analiza przeprowadzona
dla maïo zïoĝonego zbioru moĝe byÊ pomocna przy budowie modelu, gdy
bÚdÈ wykorzystywane bardziej zïoĝone dane.
Juĝ wstÚpna analiza danych wskazuje wyróĝniajÈcÈ siÚ obserwacjÚ dla
województwa mazowieckiego. Niezaleĝnie od tego, jakÈ wybierzemy metodÚ
badania (jaki model sieci Kohonena), poszczególne parametry, architekturÚ
sieci, algorytm (Kohonen VQ, czy teĝ samoorganizujÈca siÚ mapÚ Kohonena),
obserwacja dla województwa mazowieckiego tworzy odrÚbne skupienie.
Ponadto ten jednoelementowy segment jest zawsze znaczÈco oddalony od
pozostaïych skupieñ. W Mazowieckiem jest ponad dwukrotnie wiÚcej punktów gastronomicznych niĝ w jakimkolwiek innym województwie. OdmiennoĂÊ
tego przypadku wejĂciowego od pozostaïych powoduje w budowanej mapie
topologicznej powstawanie pustych skupieñ i wybór wektorów wzorcowych
ob ujemnych wartoĂciach. Na podobne zjawisko wskazuje G. Tarczyñski
wb pracy, w której analizowaï jednostki terytorialne (powiaty) pod wzglÚdem rozwoju gospodarczego (Tarczyñski 2011: 90–94). W dalszej analizie
tymczasowo usuniÚto, zgodnie z sugestiÈ G. Tarczyñskiego, obserwacjÚ dla
województwa mazowieckiego, aby sprawdziÊ, czy sieÊ stanie siÚ wówczas
bardziej wraĝliwa na subtelniejsze zaleĝnoĂci.
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W przypadku analizowanego zbioru danych potwierdziïa siÚ zaleĝnoĂÊ
wskazywana przez S. Osowskiego, orzekajÈca, ĝe sieÊ Kohonena wymaga
nadmiaru danych do wykrywania wzorców w nich zawartych (Osowski 2010:
282).
Dla analizowanego przez nas niewielkiego zbioru danych, niezaleĝnie
od dobieranej konfiguracji, mapa samoorganizujÈca siÚ nie sprawdza siÚ
najlepiej. Wiele skupieñ zawiera po jednej obserwacji. Ograniczanie liczby
grup przekïada siÚ na gorsze odwzorowanie zróĝnicowania segmentów
mapy, a ponadto pojawia siÚ problem martwych neuronów. Lepsze efekty
pozwala uzyskaÊ kwantowanie wektorowe – zgodnie z terminologiÈ przyjÚtÈ w oprogramowaniu SAS Enterprise Miner: metoda Kohonen VQ. Zaïoĝono utworzenie szeĂciu skupieñ. Mniejsza liczba sprawia, ĝe skupienia nie
róĝniÈ siÚ co do rodzaju punktów gastronomicznych, a jedynie co do ich
liczby. PrzyjÚcie wiÚkszej liczby powoduje z kolei nadmierne rozdrobnienie
zbioru danych i powstawanie licznych pustych segmentów. Jako metodÚ
standaryzacji danych przyjÚto przeprowadzenie normalizacji. PoczÈtkowe
wartoĂci neuronów wybrano, opierajÈc siÚ na metodzie skïadowych gïównych. Podstawowa analiza wykazaïa, ĝe dwie pierwsze skïadowe gïówne
wyjaĂniajÈ niemal 97% zmiennoĂci, wykres osypiska takĝe sugeruje wybór
dwóch skïadowych. Pozostaïe parametry zostaïy przyjÚte jako domyĂlne,
zgodnie z sugestiÈ wykorzystywanego zaprogramowanego algorytmu.
Metoda Kohonen VQ dzieli zbiór danych na siedem skupieñ, jeĝeli
uwzglÚdnimy wyodrÚbnione wczeĂniej województwo mazowieckie. Rysunek
2 przedstawia zbiór piÚtnastu województw w rozbiciu na szeĂÊ zbiorów.
Tabela 1 zawiera statystyki dla utworzonych skupieñ. Rysunek 3 przedstawia wizualizacjÚ na mapie Polski uzyskanego podziaïu na grupy za pomocÈ
kwantowania wektorowego.

SOM – ID segmentu = 2
Liczebność skupienia = 3

2

1

3
6
4
5

Rys. 2. Podziaï województw na skupienia wedïug liczebnoĂci punktów gastronomicznych.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Dane zamieszczone w tabeli 1 wskazujÈ, ĝe najbardziej jednorodne jest
skupienie pierwsze, w przypadku którego odchylenie standardowe wynosi
0,04, a najwiÚksza odlegïoĂÊ od ziarna skupienia jest równa 0,08. Najmniej
homogeniczne jest skupienie czwarte. Istotne jest, ĝe w ĝadnym przypadku
odlegïoĂÊ od najbliĝszego skupienia nie jest mniejsza niĝ najwiÚksza odlegïoĂÊ od ziarna skupienia, co potwierdza rozdzielnoĂÊ utworzonych grup.

Lp. Segment

LiczebnoĂÊ

Odchylenie
standardowe

NajwiÚksza
odlegïoĂÊ
od ziarna
skupienia

Najbliĝsze
skupienie

OdlegïoĂÊ od
najbliĝszego
skupienia

1.

1

4

0,04

0,08

2

0,26

2.

2

3

0,09

0,17

1

0,26

3.

3

2

0,10

0,14

2

0,29

4.

4

2

0,15

0,21

2

0,66

5.

5

2

0,14

0,20

3

0,50

6.

6

2

0,09

0,14

5

0,74

Tab. 1. Statystyki dla skupieñ utworzonych na podstawie danych dotyczÈcych punktów
gastronomicznych w województwach. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Działalność gastronomiczna w Polsce w 2009

SOM – ID segmentu

1
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Rys. 3. Mapa Polski podzielona na województwa z naniesionymi skupieniami utworzonymi
na podstawie danych dotyczÈcych punktów gastronomicznych. ½ródïo: opracowanie wïasne.
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Lp.

Segment

Restauracje

Bary

Stoïówki

Pozostaïe

1.

1

92,3

94,5

47,3

45,8

2.

2

156,7

137,7

75,0

71,7

3.

3

230,0

201,5

83,5

117,5

4.

4

150,5

118,0

186,0

113,5

5.

5

381,5

277,0

136,5

151,5

6.

6

531,5

404,0

158,0

312,5

Tab. 2. Wektory wagowe dla skupieñ utworzonych na podstawie danych dotyczÈcych
punktów gastronomicznych w województwach. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Dane z tabeli 2 wskazujÈ, ĝe poszczególne skupienia róĝniÈ siÚ miÚdzy
sobÈ wyraěnie liczbÈ punktów gastronomicznych rozmaitych typów. RozpatrujÈc segmenty 1, 2, 3, 5, 6, moĝna zauwaĝyÊ stopniowy wzrost liczby restauracji, barów, stoïówek i pozostaïych. Na podstawie tej zaleĝnoĂci wb jedno
skupienie zostaïy poïÈczone województwo ĂlÈskie z maïopolskim, wielkopolskie z dolnoĂlÈskim, ïódzkie z pomorskim, a ĂwiÚtokrzyskie, podlaskie,
lubelskie i opolskie w jednÈ, najliczniejszÈ grupÚ. Województwo lubelskie
ibzachodniopomorskie zostaïy zaliczone do odrÚbnego skupienia (czwartego)
ze wzglÚdu na wykryty przez algorytm rozkïad punktów gastronomicznych
poszczególnych typów róĝniÈcy siÚ od charakteryzujÈcego pozostaïe województwa: sÈ to dwa województwa o najniĝszym udziale barów i najwyĝszym
udziale stoïówek. WyjaĂnienie przyczyny tego faktu wymagaïoby przeprowadzenia dalszej, szczegóïowej analizy i zapewne odwoïania siÚ do wiedzy
osób zajmujÈcych siÚ specyfikÈ tych regionów.

5. Zastosowanie sieci Kohonena na potrzeby
analizy danych o podmiotach gospodarczych
z róĝnych sekcji Polskiej Klasyfikacji DziaïalnoĂci
w podregionach
Analizowany zbiór danych pochodzi z Krajowego Rejestru UrzÚdowego
Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) i zawiera informacje o liczbie
podmiotów gospodarki narodowej w 2010 r. wedïug poszczególnych sekcji
PKD 2007 w podziale na podregiony. Podregiony sÈ tu rozumiane jako
jednostki terytorialne utworzone do celów statystycznych poprzez poïÈczenie powiatów w wiÚksze grupy (Centrum Informatyki Statystycznej 2011).
W przypadku teraz rozpatrywanego zbioru danych najmniej satysfakcjonujÈce wyniki, odznaczajÈce siÚ bardzo maïÈ jednorodnoĂciÈ skupieñ,
uzyskiwano, posïugujÈc siÚ metodÈ kwantowania wektorowego (metoda
Kohonen VQ). Powodem jest zapewne nieuwzglÚdnianie w tej metodzie
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sÈsiedztwa, które w przypadku wiÚkszych zbiorów danych odgrywa znaczÈca
rolÚ. Lepsze wyniki dawaïa samoorganizujÈca siÚ mapa Kohonena (metoda
SOM Kohonen), jak teĝ uczenie wsadowe. Aby znaleěÊ najodpowiedniejszÈ metodÚ i parametry, wygenerowano szereg map. Ostatecznie wybrano
metodÚ SOM Kohonen, poniewaĝ pozwalaïa ona na znaczÈce zmniejszenie
bïÚdu kwantyzacji, przypomnijmy, liczonego jako Ărednia odlegïoĂÊ przypadków wejĂciowych od ich reprezentantów na mapie oraz umoĝliwiaïa
uzyskiwanie skupieñ odznaczajÈcych siÚ jednorodnoĂciÈ.
Pewnym problemem okazaï siÚ wybór rozmiaru mapy topologicznej, wynikïy z ograniczonych moĝliwoĂci, stwarzanych przez wykorzystywany program
komputerowy: koniecznoĂÊ wybrania liczby wierszy i kolumn spoĂród wartoĂci dostÚpnych na rozwijanej liĂcie (wielokrotnoĂci dwójki poniĝej dziesiÚciu
wierszy/kolumn, a powyĝej – wielokrotnoĂci dziesiÚciu). Tak wiÚc, gdy osiem
skupieñ (mapa 2 na 4) okazywaïo siÚ zbyt maïÈ liczbÈ, nastÚpna moĝliwa
do utworzenia byïa mapa topologiczna o rozmiarach 4 na 4 i szesnastu
skupieniach. Po próbach wygenerowania i przeanalizowania map o róĝnych rozmiarach, zdecydowano, ĝe najwygodniejsza dla prowadzenie analizy
danych bÚdzie mapa z oĂmioma skupieniami. Na takiej mapie nie ma pustych
skupieñ, a wielkoĂÊ mapy okazuje siÚ mieÊ wystarczajÈce rozmiary, by nie
ograniczaÊ odwzorowania róĝnorodnoĂci. Przykïadowo wbsytuacji szesnastu
skupieñ na mapie, aĝ trzy czwarte z nich liczy mniej niĝ piÚÊ obiektów, co
zgodnie z zaleceniami programu SAS Enterprise Miner, przedstawionymi
wbdokumentacji, nie powinno byÊ akceptowane, utrudnia bowiem poprawnoĂÊ wnioskowania.
Porównanie map topologicznych otrzymywanych za pomocÈ róĝnych
metod wyboru poczÈtkowych wektorów wagowych prowadzi do wniosku,
ĝe w rozpatrywanej tu analizie danych metoda gïównych skïadowych nie
zapewnia dobrych wyników ze wzglÚdu na wyĝszÈ wartoĂÊ bïÚdu kwantyzacji
niĝ w przypadku innych metod wyboru startowych wag. Dwie pierwsze skïadowe gïówne wyjaĂniajÈ co prawda aĝ 85% zmiennoĂci, jednak dogodniejsze
do analiz okazujÈ siÚ mapy, w których poczÈtkowe wektory wagowe sÈ
wybierane za pomocÈ opcji programu WartoĂÊ odstajÈca. ZnacznÈ poprawÚ
wyników trenowania sieci, ujawniajÈcÈ siÚ zmniejszeniem bïÚdu kwantyzacji
ibeliminacjÈ pustych skupieñ, moĝna otrzymaÊ poprzez modyfikacjÚ promienia, okreĂlajÈcego minimalnÈ odlegïoĂÊ pomiÚdzy wyjĂciowymi wektorami
wagowymi. Po przeprowadzeniu wielu prób przyjÚto wartoĂÊ 0,1. Podregion miasta Warszawa, równieĝ jak w przypadku poprzednio analizowanego
zbioru danych, tworzy odrÚbne skupienie. Jednakĝe w obecnym badaniu
przeprowadzanie uczenia sieci na zbiorze po usuniÚciu tego podregionu
nie daje poprawy wyników, wiÚc nie jest uzasadnione i nie zostaïo przeprowadzone.
Ostatecznie wybrano mapÚ topologicznÈ zïoĝonÈ z oĂmiu neuronów, do
których zostaïy przypisane wszystkie przypadki wejĂciowe – podregiony. Na
rysunku 4 przedstawiono liczebnoĂci obserwacji przypisane poszczególnym
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SOM – wymiar 1

segmentom mapy. Najliczniejszy segment obejmuje 17 obserwacji, nastÚpny
wedïug liczebnoĂci – 14, a kolejne odpowiednio 10 i 8. Dwa najmniej liczne
segmenty majÈ po mniej niĝ 5 przypadków wejĂciowych.
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Rys. 4. Liczba podregionów przyporzÈdkowanych do segmentów mapy topologicznej
utworzonej na podstawie danych dotyczÈcych liczebnoĂci podmiotów gospodarczych
zb róĝnych sekcji PKD. ½ródïo: opracowanie wïasne.

W tabeli 3 przedstawiono statystyki uzyskane dla mapy topologicznej
przedstawionej na rysunku 4, tj. dla kaĝdego jej segmentu: liczebnoĂÊ,
odchylenie standardowe obiektów od ziarna skupienia, najwiÚkszÈ odlegïoĂÊ
obiektów od ziarna skupienia, najbliĝsze skupienie i odlegïoĂÊ od najbliĝszego skupienia. ¥rednie odchylenia standardowe sÈ zbliĝone do siebie we
wszystkich segmentach, co wskazuje ĝe segmenty sÈ jednorodne. Jedynie
segment 1:3 jest mniej jednolity. Jeĝeli pominiemy segment 1:4 zïoĝony
z jednej obserwacji (jest niÈ róĝniÈca siÚ znaczÈco od innych zgrupowañ
Warszawa), najniĝsze wartoĂci odchylenia standardowego majÈ segmenty
2:2 (0,04), 2:3 (0,05) i 1:1 (0,05). Pewien niepokój moĝe budziÊ fakt, ĝe
wbkilku segmentach znajdujÈ siÚ podregiony znacznie oddalone od wektorów
wagowych, do których zostaïy przypisane. Ponadto odlegïoĂÊ od najbliĝszego
skupienia dla wielu zgrupowañ nie jest zbyt wysoka, a w przypadku niektórych segmentów mniejsza od najbardziej oddalonego od ziarna przypadku
wejĂciowego. RozwiÈzaniem tego mankamentu mogïoby byÊ zwiÚkszenie
rozmiarów mapy topologicznej, lecz wówczas zwiÚksza siÚ liczba segmentów
reprezentujÈcych maïÈ liczbÚ podregionów, np. 2 lub 3. Odchylenia standardowe, a takĝe odlegïoĂci kaĝdego ze skupieñ od najbliĝszego do niego
moĝna, tak jak ich liczebnoĂci, równieĝ przedstawiÊ na mapie topologicznej
(Myzik 2012: 35).
Na rysunku 5 ukazano mapÚ Polski przedstawiajÈcÈ powiaty odpowiadajÈce poszczególnym segmentom mapy topologicznej. Program SAS Base 9.2
nie umoĝliwia w sposób bezpoĂredni przedstawienia mapy z podregionami,
toteĝ przedstawiono mapÚ z mniejszymi jednostkami terytorialnymi. W tej
sytuacji pewnÈ niedogodnoĂciÈ jest brak oznaczeñ granic podregionów.
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Wiersz:
Lp.
LiczebnoĂÊ
Kolumna

Odchylenie
standardowe

NajwiÚksza
odlegïoĂÊ
od ziarna
skupienia

Najbliĝsze
skupienie

OdlegïoĂÊ od
najbliĝszego
skupienia

1.

1:1

7

0,05

0,28

6

0,31

2.

1:2

4

0,07

0,39

1

0,52

3.

1:3

5

0,12

0,57

5

0,48

4.

1:4

1

–

0,00

8

3,44

5.

2:1

17

0,07

0,50

1

0,42

6.

2:2

10

0,04

0,28

7

0,29

7.

2:3

14

0,05

0,34

6

0,29

8.

2:4

8

0,07

0,48

5

0,59

Tab. 3. Statystyki dla mapy topologicznej utworzonej na podstawie danych dotyczÈcych
liczebnoĂci podmiotów gospodarczych z róĝnych sekcji PKD. ½ródïo: opracowanie wïasne.
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Rys. 5. Mapa Polski podzielona na powiaty z naniesionymi segmentami mapy topologicznej
utworzonej na podstawie danych dotyczÈcych liczebnoĂci podmiotów gospodarczych
zb róĝnych sekcji PKD. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Analiza liczebnoĂci podmiotów gospodarczych z poszczególnych sekcji
PKD w poszczególnych segmentach umoĝliwia dostrzeĝenie wielu interesujÈcych zaleĝnoĂci, czasem zgodnych z naszÈ wiedzÈ, co potwierdza poprawnoĂÊ dziaïania sieci Kohonena. Na przykïad zdecydowanie od pozostaïych
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odbiega rozkïad w segmentach podmiotów gospodarczych z sekcji PKD:
administracja publiczna i rolnictwo. PrzeprowadzajÈc szczegóïowÈ analizÚ,
moĝna zauwaĝyÊ, ĝe liczebnoĂÊ podmiotów gospodarczych z sekcji administracji publicznej przyjmuje w zdecydowanej wiÚkszoĂci skupieñ zbliĝone
wartoĂci. Natomiast rozkïad liczby podmiotów rolniczych miÚdzy segmentami, jak moĝna siÚ byïo spodziewaÊ, jest odmienny od rozkïadu podmiotów przemysïowych czy usïugowych. Dokïadna interpretacja otrzymanych
wyników wymaga pogïÚbionej analizy, do której naleĝaïoby zaangaĝowaÊ
specjalistów zajmujÈcych siÚ analizami regionalnymi oraz zaznajomienia siÚ
z fachowÈ literaturÈ z zakresu analiz regionalnych, co jednak zmusiïoby do
przekroczenia zamierzonych badañ i dopuszczalnej zawartoĂci tego artykuïu.
Mapa Polski sporzÈdzona na podstawie mapy topologicznej przedstawiajÈcej liczbÚ podmiotów gospodarczych róĝnych sekcji PKD podzielonych na
moĝliwie jednorodne, ale róĝniÈce siÚ miÚdzy sobÈ segmenty, chociaĝ nie
opiera siÚ na tradycyjnych wskaěnikach rozwoju gospodarczego, pozwala
na wizualizacjÚ stopnia rozwoju poszczególnych regionów. Analiza obu
map, topologicznej i geograficznej stwarza moĝliwoĂÊ rozwaĝania róĝnic w
rodzajach dziaïalnoĂci gospodarczej podregionów i wydobycia o nich wielu
szczegóïowych informacji.

6. Zastosowanie sieci Kohonena na potrzeby analizy
danych o obiektach sportowych w powiatach
Analiza dotyczy obiektów sportowych w powiatach w roku 2010. Liczba
obserwacji – powiatów – wynosi 379. Ze zbioru dostÚpnego na stronie internetowej Gïównego UrzÚdu Statystycznego (Centrum Informacji Statystycznej
2011) wybrano obiekty sportowe do analizy. UwzglÚdniono do przeanalizowania rozmieszczenia w powiatach nastÚpujÈce obiekty sportowe: stadiony,
boiska do gier wielkich, boiska do gier maïych, boiska uniwersalne – wielozadaniowe, duĝe wielofunkcyjne hale sportowe obwymiarach 44bmb×b22bm
i wiÚkszych, Ărednie hale sportowe o wymiarach od 36b mb ×b 19b m do
44b mb ×b 22b m, sale gimnastyczne o wymiarach od 24b mb ×b 12b m do
36bmb×b19bm, maïe sale pomocnicze o wymiarach poniĝej 24bmb×b12bm, korty
tenisowe otwarte, korty tenisowe kryte, pïywalnie kryte, pïywalnie otwarte,
tory, strzelnice, lodowiska sztuczne mroĝone. Zbiór danych, podobnie jak
poprzednie, zawiera takĝe tylko dane numeryczne. Ma bardziej zïoĝonÈ
strukturÚ przede wszystkim ze wzglÚdu na wiÚkszÈ liczbÚ obserwacji: 379,
w tym 65 miast na prawach powiatu i 314 pozostaïych powiatów.
W rozpatrywanym przypadku zrezygnowano z zastosowania metody
Kohonen VQ, poniewaĝ jest ona zalecana do niezbyt duĝych i nie nadto
zïoĝonych zbiorów danych. Przeprowadzono próby zastosowania do utworzenia mapy topologicznej pozostaïych dwóch metod: SOM Kohonena ibUczenia
wsadowego SOM, w obu przypadkach przyjmujÈc róĝne parametry algorytmów. Z uwagi na uzyskiwanie lepszych efektów w przypadku stosowania
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metody SOM Kohonen, tÚ metodÚ postanowiono wykorzystywaÊ w dalszych
badaniach.
Z uwagi na fakt analizy zbioru zïoĝonego ze znacznej liczby obserwacji
zakïada siÚ tym razem utworzenie duĝej mapy topologicznej o rozmiarach
6 wierszy na 6 kolumn, tak aby wypadïo Ărednio 10–11 przypadków wejĂciowych na jeden wektor wzorcowy. Pomimo mapy zïoĝonej aĝ zb 36b segmentów, nie pojawiajÈ siÚ puste segmenty, a jedynie 9 segmentów liczy poniĝej
5b przypadków wejĂciowych.
PrzeprowadzajÈc próby budowy mapy, przy zaïoĝeniach róĝnej wielkoĂci
parametrów, nie dostrzeĝono, aby ich modyfikacje wywoïywaïy znaczÈce
zmiany wyników. Wyniki skupiania sÈ podobne, niezaleĝnie od metody
wyboru poczÈtkowych ziaren: WartoĂci odstajÈcej lub Gïównych skïadowych.
Jedynie dopuszczenie zbyt duĝego promienia rozmieszczenia neuronów
pogarsza rezultaty i powoduje powstawanie pustych segmentów.
Pewnym zaskoczeniem jest fakt, ĝe nawet doĂÊ znaczne zmiany opcji
sÈsiedztwa nie majÈ wpïywu w analizowanym przypadku na otrzymywane
wyniki. Modyfikacje jego poczÈtkowej wartoĂci, a takĝe liczby iteracji nie
zmieniajÈ zasadniczo wyglÈdu mapy topologicznej. Istotne okazujÈ siÚ natomiast zmiany opcji dotyczÈcych wspóïczynnika uczenia. Te opcje przyjÚto
po wielu próbnych modyfikacjach i analizie generowanych kolejno map.
Na rysunku 6 przedstawiono mapÚ topologicznÈ zïoĝonÈ z 36 segmentów ib wybranÈ do dalszej analizy rozmieszczenia obiektów sportowych
wb powiatach.
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Rys. 6. Liczba powiatów przyporzÈdkowanych do segmentów mapy topologicznej utworzonej
na podstawie danych o obiektach sportowych w powiatach. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Mapa topologiczna przedstawiona na rysunku 6 ilustruje, ĝe spoĂród
wszystkich segmentów zdecydowanie wyróĝnia siÚ co do liczebnoĂci obserwacji, którymi sÈ tym razem powiaty, segment 3:2 (obejmuje 56 powiatów).
NastÚpne w kolejnoĂci co do liczby obserwacji sÈ segmenty 5:3 (23bpowiaty)
oraz 5:1 (21 powiatów). Najmniej liczny jest segment 1:4 z jednym przypadkiem wejĂciowym. Na przedstawianej mapie wyraěnie uwidocznione jest
sÈsiedztwo neuronów, reprezentowanych w postaci segmentów (prostokÈ140

Problemy ZarzÈdzania

Sieci neuronowe Kohonena w przeprowadzaniu analiz danych...

tów). Segmenty liczniejsze usytuowane sÈ po lewej stronie i nieco przesuniÚte
w górÚ. W prawym dolnym rogu mapy usytuowane sÈ segmenty z niewielkÈ
liczbÈ powiatów.
¥rednie odchylenie standardowe dla wszystkich segmentów wynosi 0,056.
Najbardziej jednorodny, charakteryzujÈcy siÚ najmniejszym Ărednim odchyleniem standardowym okazuje siÚ segment, który jest jednoczeĂnie najliczniejszy – segment 3:2. Najmniej spoĂród wszystkich jednorodne skupisko to
1:6, które jest jednoczeĂnie najbardziej oddalone od pozostaïych (znajduje
siÚ w prawym dolnym rogu mapy topologicznej).
Na rysunku 7 przedstawiono mapÚ Polski z naniesionymi wynikami
podziaïu na segmenty mapy topologicznej z rysunku 6.
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Rys. 7. Mapa Polski podzielona na powiaty z naniesionymi segmentami mapy topologicznej
utworzonej na podstawie danych o obiektach sportowych. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Na rysunku przedstawiajÈcym mapÚ Polski moĝna zauwaĝyÊ, ĝe powiaty
z segmentu 3:2 sÈ umiejscowione po wschodniej stronie Polski. Szczególnie
licznie jest on reprezentowany przy póïnocno-wschodniej granicy. Podobnie
sytuacja wyglÈda w przypadku segmentu 3:3, do którego naleĝy wiele powiatów przygranicznych. Wiele miast zawartych jest w segmentach 1:2, 1:3, 1:4,
1:5, 1:6, czyli generalnie w pierwszym wierszu mapy topologicznej. Wiersz
ten wyróĝnia siÚ od pozostaïych wiÚkszym odchyleniem standardowym ibmaïo
licznymi zgrupowaniami. Rozmiar miast stopniowo wzrasta wb miarÚ przevol. 10, nr 3 (38), 2012
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suwania siÚ bliĝej prawej strony i roĂnie równieĝ zróĝnicowanie od innych
segmentów. Powiaty miejskie sÈ takĝe skupione w segmentach 2:1, 2:2 ib3:1.
NaleĝÈ do nich gïównie mniejsze miasta ze wschodniej czÚĂci Polski.
Powiaty ziemskie ze wschodniej Polski sÈ w wiÚkszoĂci umieszczone na
mapie topologicznej w kolumnach z lewej strony, gïównie w Ărodkowych
wierszach. Powiaty ziemskie z zachodniej czÚĂci Polski znajdujÈ siÚ w górnej
czÚĂci mapy topologicznej, umiejscowione ku prawej stronie.
Jeĝeli przeanalizujemy jakiego typu obiekty sportowe wystÚpujÈ w jakiej
liczbie w poszczególnych segmentach, to najwiÚcej róĝnych typów obiektów
sportowych znajdziemy w segmencie 1:6, który odpowiada tylko dwóm obserwacjom, którymi sÈ Warszawa i Kraków. Segment 1:6 nie ma jedynie (w porównaniu z pozostaïymi segmentami) najwiÚkszej liczby boisk do gier wielkich, których liczy najwiÚcej segment 6:6, oraz boisk uniwersalnych, których wiÚcej majÈ
segmenty 2:6 i 3:6. Segment (neuron zgodnie z nomenklaturÈ sieci neuronowych) czy teĝ skupienie 6:6 odpowiada przede wszystkim regionom poïoĝonym
w zachodniej czÚĂci Polski (wraz ze Szczecinem), blisko granicy z Niemcami.
Jeĝeli przeanalizujemy segmenty mapy topologicznej pod wzglÚdem
liczebnoĂci stadionów, to moĝemy stwierdziÊ, ĝe wystÚpuje mniej wiÚcej
równomierne ich rozïoĝenie w róĝnych segmentach, z jedynie kilkoma wyróĝniajÈcymi siÚ skupieniami. Analiza wystÚpowania boisk do gier wielkich
wskazuje, ĝe segmenty o wiÚkszej ich liczbie sÈ skoncentrowane w górnej
czÚĂci mapy topologicznej. InteresujÈce jest rozmieszczenie na mapie topologicznej boisk uniwersalnych, ukazujÈcy wyraěnÈ koncentracjÚ segmentów
z ich duĝÈ liczbÈ po prawej stronie mapy i stopniowe „promieniste” rozmieszczenie segmentów z coraz mniejszÈ ich liczbÈ w miarÚ oddalania siÚ
od tego punktu. Zauwaĝalny jest fakt, ĝe w decydujÈcej mierze segmenty
zb najwiÚkszÈ liczbÈ róĝnego typu obiektów sportowych znajdujÈ siÚ po
prawej stronie mapy topologicznej. Generalnie najczÚĂciej usytuowane sÈ
one wbostatniej kolumnie mapy, do której zaklasyfikowane sÈ duĝe miasta:
Warszawa, Kraków, Poznañ, Szczecin.
Jeĝeli rozwaĝymy liczbÚ pïywalni odkrytych, to wyróĝniajÈcy siÚ pod tym
wzglÚdem okazuje siÚ segment 1:3, który odpowiada trzem powiatom: Katowice, Lublin i Tarnów. W tych miastach znajduje siÚ ponadprzeciÚtna liczba
pïywalni odkrytych w porównaniu z innymi miastami. Segment 1:3 charakteryzuje siÚ równieĝ wysokÈ liczbÈ lodowisk sztucznych mroĝonych. Próba
wyjaĂnienia tej zaleĝnoĂci, która zapewne nie jest przypadkowa, wymagaïaby
szczegóïowej, pogïÚbionej analizy podobieñstw pomiÚdzy tymi miastami.
NajwiÚcej strzelnic majÈ powiaty z segmentu 1:5. Skupienie to wyróĝnia
siÚ takĝe pod wzglÚdem znacznej liczby innych obiektów sportowych, na
przykïad sal gimnastycznych, a w przypadku liczby wielu obiektów zajmuje
poĂrednie miejsca wĂród innych wyodrÚbnionych segmentów. Do skupienia
1:5 naleĝÈ duĝe miasta: ódě, Wrocïaw, Bydgoszcz.
Zauwaĝalny, interesujÈcy i warty podkreĂlenia wydaje siÚ fakt, ĝe wbprzypadku analizy rozmieszczenia obiektów sportowych wiele powiatów ziem142
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skich, które znajdujÈ siÚ obok siebie na mapie Polski, sÈsiaduje na mapie
topologicznej. W przypadku miast moĝna zauwaĝyÊ innÈ zaleĝnoĂÊ. Wydaje
siÚ, ĝe decydujÈcymi czynnikami determinujÈcymi liczbÚ obiektów sportowych w przypadku miast sÈ: wielkoĂÊ miasta oraz stopieñ jego rozwoju,
a prawdopodobnie takĝe inne czynniki, jak na przykïad ĂwiadomoĂÊ spoïeczna na danym terenie. Miasta o podobnej wielkoĂci czÚsto znajdujÈ siÚ
we wspólnych grupach – segmentach mapy topologicznej, jednakĝe segmentów z powiatami miejskimi jest utworzonych kilka, co pozwala zaryzykowaÊ
wniosek o ich zróĝnicowaniu pod wzglÚdem obiektów sportowych w róĝnych
segmentach, ale podobieñstwie posiadanych obiektów sportowych – takich,
które naleĝÈ do tych samych segmentów.
SieÊ Kohonena i mapa topologiczna, dajÈc moĝliwoĂÊ wizualizacji róĝnych
cech dotyczÈcych obiektów sportowych wspólnych dla powiatów, jak i je
odróĝniajÈcych, pozwalajÈ na dostrzeĝenie wielu róĝnych zaleĝnoĂci, z których niektóre sÈ trudne do zauwaĝenia na podstawie samego zbioru danych.

7. Zakoñczenie
Przedstawiona w artykule analiza za pomocÈ sieci Kohonena dotyczyïa
jednostek terytorialnych opisywanych za pomocÈ róĝnych charakterystyk.
Algorytm Kohonena moĝe byÊ stosowany w celu lepszego zrozumienia struktury danych, wydobycia z nich nieoczywistych informacji. Badacz nie musi
posiadaÊ rozlegïej wiedzy na temat analizowanego zjawiska przed przystÈpieniem do analizy, aby stworzyÊ kryteria podziaïu zbioru na skupienia lub
wybraÊ odpowiedniÈ formÚ modelu. Klasyfikacja danych na grupy, przeprowadzona przez sieÊ Kohonena jedynie na podstawie ich wewnÚtrznej struktury, przedstawiona na mapie topologicznej, moĝe pomóc lepiej zrozumieÊ
zaleĝnoĂci zawarte w danych wejĂciowych, zwróciÊ uwagÚ na nietypowe lub
niespodziewane zaleĝnoĂci. Dopiero wówczas wskazane jest odwoïanie siÚ
do wiedzy merytorycznej (specjalistów), aby zadecydowaÊ, czy powstaïym
skupieniom moĝna przypisaÊ sensownÈ interpretacjÚ i nadaÊ stosowne etykietki, tj. nazwy czy oznaczenia (Tadeusiewicz 2001: 49–51).
W literaturze moĝna znaleěÊ analizy danych dotyczÈcych jednostek terytorialnych. Dogodna dla uzyskania wartoĂciowych wniosków z badania jednostek terytorialnych za pomocÈ sieci Kohonena, co potwierdziïy takĝe nasze
analizy, jest moĝliwoĂÊ tworzenia graficznych odwzorowañ wyników zarówno
na mapie topologicznej, jak i geograficznej, a nastÚpnie ich zestawienie ze
sobÈ, co znacznie zwiÚksza moĝliwoĂci interpretacji. Wb artykule „Exploratory Data Analysis by the Self-Organizing Map: Structures of Welfare and
Poverty in the World”, jego autorzy – S. Kaski i T. Kohonen (1996: 498–507)
– wykorzystujÈ zestaw wskaěników opisujÈcych róĝne aspekty standardu
ĝycia, np. oczekiwana dalsza dïugoĂÊ trwania ĝycia wb momencie narodzin,
analfabetyzm wĂród dorosïych wyraĝony w procentach, udziaï opieki medycznej w wydatkach gospodarstw domowych, aby uzyskaÊ wyniki odwzorowujÈce
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rozkïad dobrobytu dla ludnoĂci na Ăwiecie. Mapa zbudowana na podstawie
wskaěników ukazuje zaleĝnoĂci pomiÚdzy róĝnymi pañstwami, np. kraje naleĝÈce do Organizacji Wspóïpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) znalazïy
siÚ w jednej grupie, a kraje Europy Wschodniej w drugiej.
Zastosowanie sieci Kohonena do analizy danych dotyczÈcych jednostek
terytorialnych przedstawiajÈ takĝe autorzy artykuïu: „Living Standards of
Vietnamese Provinces: a Kohonen Map” (Nguyen, Haughton i Hudson
2009: 109–113). W artykule zbudowano mapÚ topologicznÈ Kohonena w celu
ukazania rankingu prowincji wietnamskich na podstawie wskaěników, takich
jak PKB, dochód gospodarstwa domowego na jednego czïonka rodziny,
miara ubóstwa, miernik rozwoju spoïecznego.
G. Tarczyñski, stosujÈc sieÊ Kohonena, przeprowadza analizÚ polskich
powiatów, zmierzajÈcÈ do oceny i porównania standardu ĝycia ludnoĂci
róĝnych powiatów na podstawie róĝnorodnych wskaěników. Wyniki wskazujÈ
na wyraěnÈ odrÚbnoĂÊ powiatu warszawskiego od pozostaïych. Uzyskane
mapy nie ukazujÈ wyraěnego podziaïu powiatów na zgrupowania. Zdaniem
autora, aby uzyskaÊ bardziej jednoznaczne wyniki, naleĝy wyodrÚbniÊ zupeïnie odmiennÈ obserwacjÚ, jakÈ jest powiat warszawski, oraz przeprowadziÊ
analizÚ oddzielnie dla powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu
(Tarczyñski 2011: 90–94).
PowróÊmy do analizy danych krótko przedstawianych w tym artykule,
a szczegóïowo opisanych w pracy A. Myzik (2012) na podstawie badañ
z wykorzystaniem sieci Kohonena i dotyczÈcych jednostek terytorialnych.
Zastosowanie sieci Kohonena i utworzonej dziÚki niej mapie topologicznej
w znacznym stopniu uïatwia zrozumienie zaleĝnoĂci zawartych w zbiorze
zb duĝÈ liczbÈ zmiennych dotyczÈcych jednostek terytorialnych, takich jak
liczba róĝnych obiektów sportowych w powiatach czy liczba podmiotów
gospodarczych z róĝnych sekcji PKD. Analiza bez zapewnionej dziÚki algorytmom Kohonena redukcji wymiaru i klarownej formy wizualizacji nie moĝe
byÊ tak wyrazista i czytelna. NiewÈtpliwÈ zaletÈ jest to, ĝe stosowanie sieci
Kohonena nie wymaga ĝadnej specjalistycznej wiedzy na temat dziedziny,
z jakiej analizowane sÈ dane, ani zwiÈzków miÚdzy zmiennymi. Moĝliwe
jest, opierajÈc siÚ na rezultatach zastosowania sieci, postawienie rozmaitych, czÚsto budzÈcych zaskoczenie hipotez, które mogÈ byÊ dopiero dalej
weryfikowane na podstawie wiedzy fachowej.
W pierwszym z przedstawionych w artykule badaniu, dotyczÈcym punktów
gastronomicznych w województwach, wykorzystano kwantowanie wektorowe,
a w dwóch nastÚpnych, dotyczÈcych podmiotów gospodarczych z róĝnych sekcji Polskiej Klasyfikacji DziaïalnoĂci oraz obiektów sportowych w powiatach,
podstawowÈ wersjÚ metody Kohonena. Niespodziewanym ograniczeniem
wykorzystywania metod Kohonena, choÊ niewielkim i w nieduĝym stopniu
uciÈĝliwym, okazuje siÚ fakt, ĝe program SAS Enterprise Miner pozwala na
wybór liczby wierszy i liczby kolumn budowanej mapy topologicznej z proponowanej narzuconej listy wartoĂci. Nie stwarza to wiÚkszego problemu
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wbprzypadku duĝych zbiorów danych, ale gdy dysponujemy nieco mniejszym
zbiorem, utrudnia to przyjÚcie najbardziej dogodnych rozmiarów mapy.
We wszystkich przedstawianych w tym artykule analizach danych obserwacja dla województwa mazowieckiego, powiatu lub podregionu miasta
Warszawa bardzo wyraěnie odróĝnia siÚ od pozostaïych najwiÚkszÈ liczbÈ
punktów gastronomicznych, podmiotów gospodarczych z wiÚkszoĂci sekcji Polskiej Klasyfikacji DziaïalnoĂci i róĝnego typu obiektów sportowych.
Jedynie wbprzypadku analizy liczby obiektów sportowych w powiatach Warszawa nie tworzy caïkiem odrÚbnego, oddalonego od innych segmentu na
mapie topologicznej, ale oddzielny segment, do którego zaliczony jest takĝe
Kraków.
Analiza dotyczÈca punktów gastronomicznych w województwach, ze
wzglÚdu na niewielkÈ liczbÚ obserwacji, nie wymaga redukcji wymiaru, jednak w takim przypadku zastosowanie kwantowania wektorowego pozwala
na usystematyzowanie informacji. Liczba punktów gastronomicznych jest
gïównÈ cechÈ róĝnicujÈcÈ skupienia. Z pewnoĂciÈ bardziej interesujÈcÈ
wykrytÈ zaleĝnoĂciÈ jest maïa liczba barów, a duĝa stoïówek w województwach lubelskim i zachodniopomorskim, zapewne moĝliwa do wyjaĂnienia
po rozwaĝeniu specyfiki tych województw i byÊ moĝe, jeĝeli nie jest ïatwa
do wyjaĂnienia, stwarzajÈca inspiracjÚ dla bardziej szczegóïowej analizy.
Analiza podmiotów gospodarczych z poszczególnych sekcji PKD (2007 r.)
w podziale na podregiony bardzo wyraěnie uwidacznia powiÈzania miÚdzy
sekcjami PKD, jak i podobieñstwa (lub nie) podregionów. W omawianym
przypadku wybrano jako najodpowiedniejszÈ do analizy mapÚ topologicznÈ
o dwóch wierszach i czterech kolumnach. Utworzona mapa topologiczna
budzi skojarzenia z geograficznÈ mapÈ rozwoju gospodarczego. Na mapie
topologicznej wyodrÚbniajÈ siÚ segmenty reprezentujÈce duĝe miasta, segmenty reprezentujÈce sïabiej rozwiniÚte tereny po wschodniej stronie Polski,
segmenty regionów turystycznych. Podmioty gospodarcze z wiÚkszoĂci sekcji
majÈ podobny, odpowiadajÈcy sekcjom rozkïad na segmentach mapy topologicznej. Bliĝsza analiza prowadzi do ciekawych wniosków co do powiÈzañ
podmiotów gospodarczych z sekcji wprawdzie róĝnych, ale które znalazïy
siÚ w tych samych lub sÈsiadujÈcych segmentach mapy topologicznej.
Do przeprowadzenia analizy obiektów sportowych w powiatach utworzono mapÚ topologicznÈ zïoĝonÈ z szeĂciu wierszy i szeĂciu kolumn (36bsegmentów mapy). Segmenty o najwiÚkszej liczbie obiektów sportowych skupiajÈ siÚ w pierwszym i szóstym wierszu oraz ostatniej kolumnie mapy.
Natomiast skupienia odpowiadajÈce wiÚkszej liczbie przypadków wejĂciowych (powiatów) gromadzÈ siÚ po lewej stronie mapy, podczas gdy dolny
prawy róg zajmujÈ segmenty reprezentujÈce wiÚksze miasta, grupujÈc je po
kilka. Znaczna czÚĂÊ powiatów ze wschodniej czÚĂci kraju zgrupowana jest
w jeden najbardziej jednorodny segment o stosunkowo duĝej liczebnoĂci.
Mapa topologiczna i utworzona na jej podstawie mapa geograficzna Polski
rozmieszczenia obiektów sportowych wyraěnie ilustrujÈ róĝnice w rozmieszvol. 10, nr 3 (38), 2012
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czeniu obiektów sportowych miÚdzy wschodniÈ a zachodniÈ czÚĂciÈ Polski,
pomiÚdzy powiatami miejskimi i ziemskimi, miÚdzy mniejszymi i wiÚkszymi
miastami. PotwierdzajÈ znany fakt, ĝe kultura sportowa jest lepiej rozwiniÚta
w wiÚkszych miastach oraz w zachodniej czÚĂci Polski.
Jak zwraca siÚ uwagÚ w pracy A. Myzik (2012), w celu dokïadnego przeanalizowania wszystkich zaleĝnoĂci i wyprowadzenia bardziej wartoĂciowych
wniosków dotyczÈcych rozmieszczenia obiektów sportowych wb powiatach
(tworzÈcych duĝy i zïoĝony zbiór danych) i uchwyconych przez sieÊ Kohonena naleĝaïoby podjÈÊ obszerne oddzielne badania, wymagajÈce zapewne
zaangaĝowania specjalistów z róĝnych dziedzin. Pomocne mogïoby siÚ takĝe
okazaÊ podzielenie zbioru na odrÚbne czÚĂci, np. miasta na prawach powiatu
i powiaty ziemskie, jak proponowaï w swoich badaniach G. Tarczyñski (2011)
lub region wschodni i zachodni Polski.
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