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KOMPUTEROWE METODY BADANIA 
ZALEŻNOŚCI CECH JAKOŚCIOWYCH 

Olgierd Hryniewicz 
Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk 

<hryniewi@ibspan.waw.pl> 

One of the most important problem of data analysis is finding of possible 
dependencies between the data characteristics. When these characteristics are 
of a qualitative nature (described by categorical variables) this problem is 

solved using e.g the Pearsor,, chi-square test of independence. This test does 
not work properly when amount of available data is relatively small or in the 

case of dependent categories · ( e.g. in data sets describing multiple choice 
queries). ln the paper we propose a bootsrap test which is based on 

a computer simulation technique to salve this problem in cases when thechi
square test should not be applied. 

Keywords: qualitative characteristics, test of independence, small samples, 

multiple choice data, bootstrap method. 

1. Wprowadzenie 

Analiza wzajemnych zależności pomiędzy wielkościami branymi pod uwagę 
w procesach podejmowania decyzji jest jednym z trudniejszych problemów analizy 
danych. Na przykład, przy podejmowaniu decyzji dotyczących złożonych procesów 
wiedza o braku istotnej zależności pomiędzy rozpatrywanymi cechami tych 
procesów pozwala na redukcję liczby uwzględnianych w analizie czynników, a co 
za tym idzie, na uproszczenie modeli opisujących proces decyzyjny. Redukcja 
liczby branych pod uwagę czynników wpływa również na zmniejszenie 
prawdopodobieństwa popeh1ienia błędnych decyzji będących konsekwencją 

uwzględniania przypadkowych i nieistotnych informacji. 

Jeżeli zależności występujące pomiędzy analizowanymi cechami mają 

charakter losowy, to do ich analizy wykorzystywane są metody statystyczne. 
W przypadku cech mających opisanych liczbami (wiek, dochody, itp.) w dyspozycji 
analityka znajduje się wiele sprawdzonych metod statystycznych, takich jak np. 
analiza wariancji, analiza korelacyjna, analiza regresji. Istni~je bogata literatura 
naukowa dotycząca tego typu analiz, do której dostęp nie przedstawia zasadniczych 
trudności. Sytuacja komplikuje się, gdy analizowane dane dotyczą cech 
o charakterze jakościowym ( opisywanych etykietami). W takich przypadkach liczba 
powszechnie dostępnych metod statystycznych jest znacznie mniejsza, a te z nich, 
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które są powszechnie znane i stosowane nie mogą być stosowane w wielu 
. występujących w .. praktyce przypadkach. Podstawową · monografią . .opisującą 

statystyczne metody analizy danych jakościowych · jest praca (Agresti, 1990). 
Przystępną l)rezentację w języku polskim najważniejszych -problemów analizy 
danych jakościowych znajdzie czytelnik w książce (Koronacki i Mielniczuk, 2001). 

Podstawowym problemem analizy danych jakościowych jest weryfikacja 
hipotezy o wzajemnej niezależności rozpatrywanych cech. Do rozwiązania tego 
problemu wykorzystuje się zazwyczaj powszechnie znany test niezależnosci chi
kwadrat Pearsona. Test ten jest opisany praktycznie we wszystkich podręcznikach 
statystyki, a ponadto jest zaimplementowany we wszystkich komputerowych 
pakietach statystycznych. Przypomnimy go w punkcie 2 niniejszej pracy. 

Podstawowym ograniczeniem stosowalności testu niezależności chi-kwadrat 
Pearsona w praktyce jest wymóg dużej liczby obserwacji. Obserwacji musi być na 
tyle dużo, by nawet rzadko występujące wartości badanych cech były wystarczająco 
często reprezentowane w analizowanym zbiorze danych. Aby wyjaśnić wagę tego 
ograniczenia rozpatrzmy wymyślony przypadek badania wpływu wykształcenia 
posłów na Sejm RP na to jak głosują. Ponieważ wśród posłów jest niewiele osób 
o niskim (np. poniżej średniego) wykształceniu bezpośrednie wykorzystanie testu 
niezależności chi-kwadrat Pearsona nie będzie możliwe. Stosowane w takich 
przypadkach w praktyce łączenie klas może skutkować wyciągnięciem błędnych 
wniosków. Może - na przykład - okazać się, że po połączeniu klas zawierających 
kompletnie różne przypadki występująca zależność nie zostanie wykryta. Konieczne 
jest wobec tego zastosowanie takiej metody statystycznej, która pozwoli wyciągnąć 
odpowiednie wnioski nawet w przypadku stosunkowo nielicznych zbiorów danych. 
W niniejszej pracy proponujemy wykorzystać do tego celu zaproponowaną przez 
Efrona (Efron i Tibshirani, 1993) metodę bootstrap wykorzystującą technikę 

symulacji komputerowych. Zastosowanie tej metody do analizy niezależności cech 
jakościowych zostanie przedstawione w punkcie 3 niniejszej pracy. 

Innym istotnym ograniczeniem stosowalności testu niezależności chi-kwadrat 
Pearsona w praktyce jest jego nieprzydatność w przypadku występowania tzw. 
wielokrotnych odpowiedzi. Z przypadkiem tym mamy często do czynienia 
w analizie wyników badań marketingowych, gdy respondenci mogą wybierać wiele 
spośród dostępnych opcji. Na przykład, na pytanie o źródło informacji o danym 
produkcie badana osoba może zaznaczyć jednocześni kilka kategorii (np. prasa 
i telewizja). W przypadku danych tego typu test niezależności chi-kwadrat Pearsona 
nie może być poprawnie stosowany nawet w przypadku próbek o dużych 

licznościach. W punkcie 4 niniejszej pracy zaprezentujemy propozycję rozwiązania 
tego problemu z wykorzystaniem wyników opublikowanych w pracy (Loughin, 
Scherer, 1998). Również i w tym przypadku, do podejmowania decyzji będziemy 
wykorzystywać technikę bootstrap. 
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2. Badanie statystycznej niezależności cech jakościowych 
z wykorzystaniem testu chi-kwadrat Pearsona. 

Rozpatrzmy przypadek analizy zależności dwu cech jakościowych, których 
wartości dzielimy na kilka kategorii. Jest to przypadek bardzo często spotykany 
w praktyce statystycznej, gdy wartości rozpatrywanych cech statystycznych 
dzielimy na pewne klasy. W najprostszym przypadku mogą być dwie takie klasy, 
z których jedna oznacza występowanie w badanym obiekcie danej cechy, a druga -
brak rozpatrywanej cechy. Załóżmy, że cecha jakościowa X przyjmuje wartości 
należących do k rozłącznych kategorii oznaczonych przez x1, x2, ... ,xb a cecha 
jakościowa Y przyjmuje wartości należące do r rozłącznych kategorii oznaczonych 
przez y1, y2, ••• ,y,. Dane statystyczne mają wówczas postać dyskretną i można je 
przedstawić w postaci tablicy korelacyjnej tych zmiennych. 

Tabela 1. Tablica korelacyjna dwu cech jakościowych. 

X;lyj Y1 Y2 ... Yj .... Y, Suma 

X1 n11 n12 ... n1j ... n1, n1. 

X2 n21 n22 ... n2j ... n2, n2 . 

.... .... .... ... .... .... . ... . ... 

X; nil n;2 ... nij ... n;, n;_ 

... ... ... ... ... ... ... . .. 

Xk llkl nk2 ... llkj ... nk, llk . 

Suma n.1 n .2 ... n.j ... n., n .. 

W tablicy korelacyjnej wielkość niJ oznacza liczbę obserwacji, w których 
wartości cechy jakościowej X należącej do i-tej kategorii odpowiada wartość cechy 
jakościowej Y należąca do j-tej kategorii. 

Wprowadźmy następującą wielkość pomocniczą: 

r 

ni = Li nij, i = 1, ... , k 
J=I 

(1) 

Jest to całkowita liczba obserwacji, dla których zaobserwowana wartość cechy 
jakościowej X należy do i-tej kategorii. W tablicy korelacyjnej liczba ta jest zapisana 
w i-tym wierszu ostatniej kolumny i, jak łatwo zauważyć, równa jest sumie liczb 
znajdujących się w tym wierszu. Z kolei 
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k 

ni= Lnii, j = 1, .. . ,r, 
i=l 

(2) 

jest całkowitą liczbą obserwacji, dla których zaobserwowana wartość cechy 
jakościowej Y należy do j-tej kategorii. W tablicy korelacyjnej liczba ta jest zapisana 
w j-tej kolumnie ostatniego wiersza i równa jest sumie liczb znajdujących się w tej 
kolumnie. Jak łatwo zauważyć 

r k 

n= I Inu (3) 
J=li=I 

jest całkowitą liczbą obserwacji (licznością próby) i w tablicy korelacyjnej znajduje 
się w prawym dolnym rogu, stanowiąc sumę liczb podanych w ostatniej kolumnie 
lub ostatnim wierszu. 

Podstawowe pytanie jakie może postawić statystyk analizując dane podane 
w tablicy korelacyjnej jest pytanie o wzajemną niezależność cech jakościowych X 
oraz Y, gdy wyniki obserwacji można traktować jako realizacje pewnych zmiennych 
losowych. K.Pearson zauważył, że w przypadku niezależności dwu zmiennych 
losowych opisujących cechy jakościowe warunkowe wartości oczekiwane liczb 
obserwacji znajdujących się w poszczególnych komórkach tablicy korelacyjnej (tzw. 
„liczebności teoretyczne") powinny być równe 

Ą n;_n_1 . . 
nii =--,1=1, ... k, J=l, ... r 

n 
(4) 

Wobec tego, o zależności rozpatrywanych zmiennych losowych mogą świadczyć 
zaobserwowane różnice pomiędzy wyznaczonymi w powyższy sposób 
„liczebnościami teoretycznymi" a liczbami znajdującymi się w odpowiednich 
komórkach tablicy korelacyjnej. Im te różnice są większe, tym bardziej należy 

przypuszczać, że między cechami opisanymi w takiej tablicy występuje pewna 
zależność. Konieczne jest więc skonstruowanie pewnej miary (statystyki) opisującej 
„odległość" zaobserwowanej tablicy korelacyjnej od tablicy „idealnej", która 
odpowiadałaby wzajemnej niezależności analizowanych cel. Jeśli zaobserwowana 
wartość tej statystyki byłaby wystarczająco mała, to moglibyśmy mówić 

o wzajemnej niezależności analizowanych cech. K.Pearson do weryfikacji hipotezy 
o niezależności rozpatrywanych zmiennych losowych zaproponował podaną poniżej 
statystykę testową, która znana jest jako statystyka chi-kwadrat Pearsona. 

(5) 
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Jeżeli spełnione są następujące warunki: 

licmość próby n jest duża (większa od 100) oraz 

min(n;j)>5, 

to statystyka x2 ma asymptotycznie rozkład chi-kwadrat o (r-l)(k-l) stopniach 

swobody. Proste uzasadnienie tego faktu można znaleźć w książce (Bickel, Doksum, 
1977). 

Hipotezę o niezależności zmiennych losowych odrzucamy gdy spełniona jest 

'ó " 2 2 d ' 2 . kwtyl dl mer wnosc X > X(r-l)(k-l),l-a, g zie X(r-l)(k-l),I-a Jest an em rzę u -a 

w rozkładzie chi-kwadrat o (r-l)(k-1) stopniach swobody, podanym w licznych 
tablicach statystycznych. 

3. Weryfikacja hipotezy o niezależności z wykorzystaniem techniki 
bootstrap 

Zaproponowana przez Efrona technika bootstrap służy do weryfikacji hipotez 
statystycznych oraz do wyznaczania przedziałów ufności. Jest ona szczególnie 
przydatna wtedy, gdy nieznane są dokładne rozkłady prawdopodobieństwa 

analizowanych statystyk. Ze zjawiskiem tym mamy często do czynienia, zwłaszcza 
w przypadku anlizy próbek losowych o niewielkiej liczności. W metodzie bootstrap 
wykorzystuje się wyniki symulacji komputerowych. Z tego też powodu jej 
poprawność jest kwestionowana przez niektórych statystyków. Doświadczenia 

świadcząjednak na jej korzyść, pokazując jej dużą przydatność w praktyce. 

Informacją wejściową w przypadku zastosowania metody bootstrap jest 
wynik badania konkretnej próby losowej. Na podstawie tych wyników projektuje się 
eksperyment symulacyjny, którego wyniki wykorzystywane są w analizie 
statystycznej. W celu zwiększenia przejrzystości niniejszej pracy technikę bootstrap 
omówimy na przykładzie jej wykorzystania do badania wzajemnej niezależności 
dwu cech jakościowych. 

Załóżmy, że dysponujemy n wynikami obserwacji dwu cech jakościowych, 
przedstawionymi w postaci tablicy korelacyjnej (Tabela 1). Na podstawie tych 
wyników wyznaczamy oszacowania brzegowych prawdopodobieństw korzystając 
z zależności P;. = n;. I n oraz p,j = n,j I n. Jeżeli cechy X oraz Y są rzeczywiście 

niezależne, to wynik badania próbki losowej o liczności n obiektów opisany jest 
rozkładem wielomianowym o wektorze parametrów 
(n; Pij = Pi p. j, i = l, ... , k; j = l, ... , r) . Rozkład ten wykorzystujemy do 

komputerowej generacji dużej liczby próbek losowych. Dla każdej z nich 
wyznaczamy ze wzoru (5) wartość statystyki chi-kwadrat Pearsona. Nastepnie 
porównujemy te wartości z wartością statystyki chi-kwadrat Pearsona wyznaczoną 
dla danych wejściowych. Procent przypadków gdy wartość statystyki chi-kwadrat 
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w wygenerowanej komputerowo próbce jest nie mniejszy niż wartość statystyki 
chi-kwadrat wyznaczonej dla próbki oryginalnej stanowi oszacowanie istotności 

statystycznej zaobserwowanego wyniku badania. Przez istotność statystyczną 

nazywamy najwyższy poziom istotności testu statystycznego, przy którym dla 
danego wyniku badania należy odrzucić weryfikowaną hipotezę statystyczną 

(w naszym przypadku jest to hipoteza o wzajemnej niezależności analizowanych 
cech jakościowych). Jeżeli wartość ta nie jest zbyt mała (zazwyczaj przyjmuje się, 
że powinna być większa od 5%), to mamy podstawy do stwierdzenia, że 

zaobserwowany wynik badania nie przeczy hipotezie o niezależności badanych cech 
jakościowych. 

W tabeli 2 przedstawiono wyniki symulacji komputerowych, w których 
porównano wartości średnie zaobserwowanych w eksperymencie symulacyjnym 
istotności testu niezależności chi-kwadrat przy różnych licznościach próbek. 
Eksperyment przeprowadzono w następujący sposób. Wygenerowano 10000 tablic 
korelacyjnych o wymiarze 2x2 opisujących wynik badania niezależności dwu 
niezależnych cech jakościowych. Dla każdej z tych tablic wyznaczono istotność 

statystystyczną dla przypadku testu chi-kwadrat Pearsona (wartości asymptotyczne) 
oraz istotność statystyczną wyznaczoną metodą bootstrap przy 10000 symulacjach. 
Następnie obliczono wartość średnią E(p) dla obu przypadków. Należy zauważyć, 
że zgodnie z teorią testów statystycznych oczekiwana wartość istotności 

statystycznej powinna wynosić 0,5. 

Tabela 2. Porównanie istotności statytystycznych dla testu asymptotycznego 
i testu bootstrap. 

Liczn. asymptotyczny bootstrap 
Próbki E(p) E(p) 

100 0,491 0,494 
50 0,491 0,498 
30 0,472 0,487 
20 0,460 0,486 

Jak nietrudno zauwazyc, że biorąc pod uwagę statystyczny charakter 
wyników badań symulacyjnych można stwierdzić, iż wraz ze wzrostem liczności 

próbki różnice pomiędzy testem asymptotycznym a testem bootstrap zacierają się. 
Jednakże dla próbek o mniejszej liczności średnia wartość wartość istotności 

statystycznej w przypadku testu bootstrap jest bliższa wartości teoretycznej. Można 
również zauważyć, że podane w Tabeli 2 wyniki symulacji sugerują, że 

zastosowanie testu asymptotycznego dla próbek o mniejszej liczności prowadzi do 
częstszego błędnego odrzucania hipotezy o niezależności niż w przypadku 
zastosowania testu bootstrap. Stanowi to potwierdzenie przydatności proponowanej 
metody w praktyce analizy danych. 

231 



Olgierd HRYNIEWICZ 

4. Weryfikacja hipotezy o niezależności z wykorzystaniem techniki 
bootstrap w przypadku występowania odpowiedzi wielokrotnych 

W dotychczasowych rozważaniach zakładaliśmy, że każdy spośród n 

zaobserwowanych wyników badania jest postaci {x;, y j ;i= I, .. . ,k; j =I, ... , r ). 

Oznacza to, że każdej zaobserwowanej wartości cechy jakościowej X odpowiada 
dokładnie jedna wartość cechy jakościowej Y. W wielu badaniach statystycznych 
założenie to nie jest spełnione i jednej zaobserwowanej wartości cechy jakościowej 
X może odpowiadać kilka (od 1 do r) wartości cechy jakościowej Y. Jeżeli dla takich 
danych utworzymy tablice korelacyjną, to suma obserwacji w poszczególnych 
„komórkach" tablicy przekroczy liczbę obserwacji n. Przypadek takich właśnie 
danych rozpatrywany był w pracy (Loughin, Scherer, 1998), a także w pracy 
(Agresti, Liu, 1999). Pełne rozwiązanie problemu weryfikacji hipotezy 
o niezależności badanych cech jakościowych podane jest w pracy (Agresti, Liu, 
1999). Aby skorzystać z tego rozwiązania w praktyce konieczny jest dostęp do 
specjalizowanego oprogramowania, co w znacznej mierze ogranicza jego 
przydatność praktyczną. W związku z tym w niniejszej pracy zaprezentujemy 
podejście Loughina i Sherera, które ma pewne wady, ale jest znacznie prostsze 
obliczeniowo. 

Zauważmy, że pełny opis doświadczenia z powtarzającymi się 

odpowiedziamy uzyskamy, gdy stworzymy tablicę korelacyjną o 2'-1 kolumnach. 
Kolumny te odpowiadają wszystkim możliwym kombinacjom wartości cechy Y. 
Na przykład, jeżeli cecha jakościowa Y ma 3 możliwe wartości A,B oraz C, to 
możliwe odpowiedzi są następujące: A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Niestety, nawet dla 
tak opisanych danych statystycznych nie możemy zastosować testu chi-kwadrat 
Pearsona. Wynika to z tego, że kategorie opisujące wynik eksperymentu są 

wzajemnie zależne i statystyka testowa nie ma rozkładu chi-kwadrat nawet 
w przypadku asymptotycznym. Rozwiązanie dla tego problemu podane zostało 

w pracy (Agresti i Liu, 1999), jednakże ma ono ograniczone zastosowanie 
praktyczne ze względu na konieczność stosowania specjalistycznego (i powszechnie 
niedostępnego) oprogramowania. 

Prostsze, chociaż obarczone pewnymi wadami, rozwiązanie zaproponowano 
w pracy (Loughin i Scherer, 1998), gdy wielokrotne odpowiedzi występują tylko dla 
jednej z analizowanych cech. Jeżeli nasze dane pozwalają na stworzenie tablicy 
rozszerzonej, tzn. gdy mamy dostęp do danych źródłowych, to dla każdej kategorii 
cechy X możemy wyznaczyć liczbę odpowiadających jej przypadków mi+• i=l, ... ,k. 

Wielkości mi+ uzyskujemy sumując wiersze w rozszerzonej tablicy korelacyjnej, 
a ich suma odpowiada całkowitej liczności próbki n. 

Do badania niezależności cech jakościowych w przypadku występowania 
odpowiedzi wielokrotnych Loughin i Scherer zaproponowali zmodyfikowaną wersję 
statystyki chi-kwadrat Pearsona o postaci 
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Komputerowe metody badania zależności ... 

(6) 

gdzie 

(7) 

Jak widać, do wyznaczenia zmodyfikowanej wersji statystyki chi-kwadrat 
Pearsona nie jest nawet konieczna znajomość pełnej tablicy rozszerzonej, 
a wystarczy jedynie znajomość jej wartości brzegowych m+ j. Weryfikacja hipotezy 

o niezależności przy wykorzystaniu metody bootstrap przebiega teraz podobnie jak 
w przypadku odpowiedzi pojedyńczych. Oszacowania brzegowych 

prawdopodobieństw wyznaczamy korzystając z zależności p; = m;+ I n oraz 

P-j = n_ j I n. Rozkład wielomianowy służący do generacji próbek opisany jest teraz 

parametrami (n: Pij = p;p_j, i= 1, . .. ,k; j = 1, ... , r ). Z kolei, statystyką testową jest 

zamiast statystyki danej wzorem (5) jej zmodyfikowana wersja dana wzorem (6). 
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