
XXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych  
XXVI Konferencja Taksonomiczna Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania 

Lipowy Most, 10-12 września 2012 r.  

37 

Artur Czech 
Politechnika Białostocka 

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD DOBORU ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH 
W BADANIACH KONSUMPCJI W UJĘCIU POŚREDNIM 

W artykule podjęto próbę poszukiwania najefektywniejszego narzędzia doboru i anali-
zy zestawu zmiennych diagnostycznych wykorzystanych do badań zróżnicowania kon-
sumpcji w ujęciu pośrednim z użyciem ocen syntetycznych. Analizie poddano różne 
podejścia w procesie doboru zmiennych diagnostycznych do modelu taksonomiczne-
go. Szczególną uwagę zwrócono na przypadek oddzielnego traktowania dużych miast 
na terenie województw w analizach społeczno-gospodarczych na przykładzie Warsza-
wy. Postulat oddzielnego traktowania stolicy na terenie województwa mazowieckiego 
może powodować występowanie asymetrii rozkładu empirycznego w przypadku cech 
diagnostycznych. Niezbędne wydaje się zastosowanie metod mających na celu elimi-
nację niedoskonałości analiz na etapie statystycznego doboru finalnego zestawu cech 
diagnostycznych.  

W pracy wykorzystano metodę odwróconej macierzy korelacji współczynników 
Pearsona oraz zaproponowano jej wersję zmodyfikowaną odporną na wpływ wartości 
nietypowych. Analizie poddano również parametryczną metodę Hellwiga oraz przeana-
lizowano jej odmianę zmodyfikowaną z zastosowaniem wielowymiarowego wektora 
medianowego z użyciem mediany brzegowej („zwykłej”) oraz mediany Webera. Zasto-
sowanie mediany Webera pozwoliło nie tylko uodpornić analizę na wpływ wartości 
nietypowych, ale również uwzględnić interakcje w zbiorze zmiennych diagnostycznych,  
co jest niezmiernie istotne w przypadku badań społeczno-ekonomicznych zjawisk złożo-
nych, charakteryzowanych przy użyciu zestawu zmiennych diagnostycznych, ponieważ 
gospodarka i społeczeństwo stanowią swoisty „system naczyń połączonych”.  
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