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Introducció

En aquest mòdul es presenten els mètodes d’agregació*, que donen com a re-

sultat els models descriptius. Aquests models permeten d’obtenir una primera

aproximació a l’estructura d’un domini i efectuar tasques simples de predicció.

Els mètodes d’agregació s’utilitzen en una situació de desconeixement relatiu

del domini, d’allò que sabem. Es tracta d’obtenir una descripció inicial que se-

pari grups d’objectes amb característiques semblants. Aquesta primera separa-

ció ens ha de permetre de reflexionar sobre les característiques comunes dels

objectes que són en un grup i no en un altre, què els fa semblants i per què, i

què els fa diferents dels altres grups i per què. 

El tema presenta conceptes importants que també s’utilitzen en l’obtenció de

models d’altres tipus com són les idees d’espai de representació, de distància

i de mesura de similitud.

* En anglès, clustering.
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Objectius

L’estudi dels materials associats a aquest mòdul permetrà que l’estudiant asso-

leixi els objectius següents:

1. Conèixer els principals mètodes de construcció de models d’agregació.

2. Aprendre les nocions bàsiques utilitzades per a definir criteris de proximitat

o similitud entre objectes que permeten d’assegurar que pertanyen a un ma-

teix grup.

3. Revisar els mètodes basats en distàncies i en mesures probabilístiques.

4. Conèixer els àmbits d’aplicació més freqüents.
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1. Motivació

L’empresa Hyper-Gym vol tenir una primera idea de quins són els diversos grups

de clients que té i en què s’assemblen entre si. 

Es tracta de trobar un mètode que permeti de discernir, d’acord amb el con-

tingut de la base de dades, quins clients són semblants, però sense imposar cap

criteri a priori. Remarquem això: no diem que els clients s’agrupin perquè tin-

guin el mateix atribut (per exemple, l’horari o la renda), o que coneguem a priori

quina etiqueta de classe té cadascun, sinó que, sense cap altra informació que

la que apareix en les dades, hem d’endegar un procés automàtic, el resultat del

qual proporcionarà una divisió del conjunt original de clients en subconjunts

formats per clients que podem reconèixer com a semblants.

Els mètodes d’agregació pretenen trobar, justament, les classes en què es

pot dividir el domini, el conjunt d’observacions.
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2. La similitud, base per a l’agrupació d’objectes

La base de l’agrupació és tenir la capacitat de detectar objectes semblants. El més

important és saber què determina que dos objectes siguin semblants.

Es tracta de “no barrejar peres i pomes”, com ens han dit des de petits. Ara bé,

què determina que aquests dos tipus d’objectes siguin considerats diferents?

Després de tot, totes dues són fruites, oi? Certament, però cal que ens centrem

en els atributs que les caracteritzen: el color, la forma, l’època de la collita, etc.

Cadascun d’aquests atributs pot prendre un conjunt de valors determinat quan

considerem tots els objectes que es poden classificar. Per exemple, el color pot

variar entre el verd, el verd clar, el verd àcid, el groc, el vermell, el granat, etc.

Cal que ens fixem que hi ha diverses combinacions d’atributs i valors que ens

ajuden a discriminar, que permeten de separar un objecte d’un altre. Per exem-

ple, no hi ha peres vermelles ni granats.

Per tant, l’objectiu de l’agregació és determinar com es pot separar un conjunt

d’objectes en diversos grups a partir de les combinacions presents d’atributs i

valors, de manera que els objectes més semblants siguin en el mateix grup i els

objectes diferents siguin en grups diferents. 

Hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte: 

1) La primera qüestió és saber en què ens basem per indicar que dos objectes

són semblants. Com que volem tenir els objectes que més s’assemblin dins

un mateix grup, haurem d’establir alguna manera de mesurar la semblança

entre dos objectes. Els mètodes hauran de recórrer a les propietats que podem

observar. En concret, si observem dos objectes haurem de veure quines com-

binacions d’atributs i valors mostren i a partir d’aquí mesurar-ne el grau de

semblança.

2) La segona qüestió és quan i com decidim posar un objecte dins un grup d’ob-

jectes que hem determinat que eren semblants. Quan la seva similitud amb la

resta d’objectes sigui màxima? Quan superi un llindar? Quan es doni una rela-

Els mètodes d’agregació miren de trobar criteris generals que permetin

de fer l’agrupació d’objectes independentment del tipus d’objectes (cli-

ents, fruites, cotxes, etc.) que formin el domini. Es tracta d’oferir mèto-

des vàlids i independents del domini.
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ció de similitud amb un percentatge prou alt d’objectes de la classe? Per exem-

ple, si un client va al gimnàs al matí i té una renda alta, a quina classe el posarem?

En una on tots els clients van majoritàriament al gimnàs al matí o en una on

tenen rendes altes?

Els diferents mètodes d’agregació d’objectes es diferencien entre si, bàsica-

ment, per la manera en què han intentat respondre a aquests problemes. 

2.1. Una formulació del problema de l’agregació

Plantegem el problema de l’agregació com un problema d’obtenció de descrip-

cions a partir d’un conjunt d’observacions. Partim dels elements següents:

a) Un vocabulari de descripció: les observacions o els objectes que volem agru-

par es descriuen segons un conjunt d’atributs determinat. Per exemple, en el

cas que ens ocupa, cada client està descrit en termes dels atributs següents: el

centre al qual està adscrit (Centre), l’horari en el qual està matriculat (Horari),

l’activitat principal que duu a terme (Act1), l’activitat secundària que duu a ter-

me (Act2), la professió (Prof), el nivell de renda (Renda), l’edat (Edat) i el sexe (Sexe).

Per tant, cada client es pot conceptualitzar com una tupla així:

(Centre, Horari, Act1, Act2, Prof, Renda, Edat, Sexe).

Per exemple:

(1, ‘Matí’, ‘Ioga’, ‘Stretch’, ‘Jubilat’, 3.000.000, 67, ‘Home’).

El nombre d’atributs de cadascuna de les observacions és el mateix: 8. Això fa

que puguem representar normalment tot el conjunt d’objectes inicials (clients

en aquest cas) com una matriu d’objectes i atributs, que també s’anomena ma-

triu d’observacions. En aquest cas, cada client és un objecte i cada conjunt de

valors donat pels diversos atributs, una observació.

b) Un domini de valors per a cada atribut: els atributs poden prendre valors nu-

mèrics (la renda, per exemple, que podria oscil·lar entre 1.000.000 i 25.000.000);

Matriu d'observacions

Client Centre Horari Act1 Act2 Prof Renda Edat Sexe

1 1 Matí Ioga Stretch Jubilat 3.000.000 68 Dona

2 3 Tarda TBC TBC Executiu 1.200.000 40 Home

3 2 Tarda Stretch Steps Executiu 9.000.000 36 Home

4 3 Tarda TBC Steps Executiu 9.000.000 46 Home

5 1 Matí Aeròbic Steps Adm. 4.000.000 30 Dona

Reflexioneu
sobre la similitud

Un client que va al gimnàs al 
matí i té una renda alta és més 
semblant a un client que hi va 
a la tarda i té una renta alta o a 
un que hi va al matí i té una 
renda baixa?

El vocabulari...

... determina els atributs 
que permeten de definir obser-
vacions, com per exemple, una
assignació de valors concrets 
a cada atribut.

El conjunt 
d'observacions...

... defineix el domini dels va-
lors del problema.
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o poden ser categòrics (el tipus de professió: autònom, jubilat, funcionari, etc.).

En qualsevol cas, els mètodes actuen sobre una formalització del problema que

fa servir una metàfora útil: la de l’espai d’atributs i la de la similitud com a dis-

tància. Observem què vol dir això.

Per a agrupar els clients d’Hyper-Gym necessitem definir algun criteri de simi-

litud. Com definim si dos clients són semblants? Perquè tenen gairebé tots els

valors iguals? Com és aquesta similitud? És zero si compleixen que una certa

proporció d’atributs són iguals i u en cas contrari? O admeten una certa gra-

dació en la similitud?

Cal un criteri de similitud per a poder agrupar objectes. Més endavant en co-

mentem uns quants.

A continuació presentem una primera formulació del problema de l’agregació.

Hi ha almenys dues maneres de descriure aquesta llista de grups:

• Descripció extensiva: un grup queda definit per l’enumeració dels objectes

que hi pertanyen. Per exemple, suposem que aplicant algun mètode d’agre-

gació sobre el conjunt de clients d’Hyper-Gym hem obtingut una llista de

cinc grups. La descripció del grup 1 està formada pels clients que hi apa-

reixen: (1, 2, 101, 155).

• Descripció intensiva: es fa abstracció dels objectes concrets que formen el

grup i es descriuen de manera sintètica. Per exemple, es descriu el valor mitjà

de cada atribut per als objectes que són dins el grup. Suposem que hem ob-

tingut grups amb aquestes característiques:

Això ja és més entenedor que saber que el grup 1 està format pels clients (23,

24, 54, 67, 89, 100, 123, 145, 165). El fet de tenir una llista de les seves des-

cripcions no ens aclareix gaire cosa.

L’agregació (clustering) és un mètode que tracta d’obtenir una llista de

grups a partir d’una sèrie d’objectes descrits pels valors que pren una

col·lecció d’atributs. La unió de tots els grups forma el conjunt original

d’objectes. Un objecte només es pot trobar en un grup. Els grups que res-

pecten aquest criteri s’anomenen particions.

Grup Centre Horari Act1 Act2 Prof Renda Edat Sexe

1 1 Matí Ioga Stretch Jubilat 3.000.000 68 Dona

2 3 Tarda TBC Steps Executiu 7.500.000 32 Home

3 1 Matí Aeròbic Steps Administratiu 3.000.000 30 Dona

Conceptes importants

Els conceptes principals 
per a definir la similitud són 
l’espai d'atributs i la similitud
com a distància.

Vegeu les mesures de similitud en el 
subapartat 3.1 d’aquest mòdul.
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Una altra manera de sintetitzar les característiques de cada grup és per mitjà

de regles d’aquest tipus:

(Atribut1 = valor1) ∧ (Atribut2 = valor2) ∧ ... ∧ (Atributm = valorm) ⇒ Grup 1.

Per exemple, 

(Centre = 1) ∧ (Horari = ‘Matí’) ∧ (Act 1 = ‘Ioga’) ∧ (Act 1 = ‘Stretch’) ∧
∧ (Prof = ‘Jubilat’) ∧ (Edat = 68) ∧ (Renda = 3.000.000) ∧ (Sexe = ‘Dona’) ⇒

⇒ Grup 1.

En aquest punt ja veiem que poden sorgir alguns problemes que s’han de re-

soldre. En efecte, la descripció intensiva amb valors “mitjans” sembla fàcil

d’obtenir a partir de valors numèrics després de treure la mitjana. Però, com

obtenim la “mitjana” de valors no numèrics com, per exemple, els atributs Ho-

rari o Prof? Ja en parlarem més endavant. 

Podem definir el problema de l’agregació en els termes següents: donats un

conjunt d’atributs A1, ..., Am que prenen valors en dominis D1, ..., Dm, un con-

junt de n objectes O1, ..., On –cadascun dels quals està descrit com una tupla

sobre els atributs A1, ..., Am–, i un criteri de similitud entre objectes S(Oi,Oj),

l’agregació consisteix a trobar una partició del conjunt d’objectes originals en

grups G1, ..., Gg, de manera que tot objecte Oi 1 < i < n pertanyi a un grup, i

que, per a cada grup Gi, tot objecte que hi pertanyi tingui una similitud Sk amb

els objectes del seu grup que sigui més gran que la que aquests exhibeixen amb

una altra Gk, amb k ≠ j.
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3. Espai, distància i semblança

Ens podem imaginar que els diversos atributs que descriuen els objectes que

volem classificar són els eixos d’un espai.

Fem les coses senzilles. Prenem un exemple amb dos atributs únicament: la

renda d’un client i la seva edat. Això ens defineix un espai de dues dimensions

representable mitjançant dos eixos: l’eix x el podem assignar a l’edat i l’eix y

al nivell de renda. Si explorem el fitxer de clients d’Hyper-Gym i observem els

valors que, per a cada registre de client, tenen aquests dos atributs, podem

anar representant cada registre i cada client en un espai de dues dimensions.

Per exemple, un client de trenta-cinc anys amb una renda de 5,5 milions de

pessetes queda representat en aquest espai de dues dimensions mitjançant el

punt (35, 5,5); un de quaranta anys i 3,5 milions, pel punt (40, 3,5); un de vint

anys i 1,2 milions, per (20, 1,2), etc.

En la figura següent podeu observar els diversos punts resultants de projectar

sobre aquest espai bidimensional els valors corresponents a uns quants clients

d’Hyper-Gym.

Fixeu-vos que apareixen diversos núvols de punts, que corresponen a possibles

grups de clients: els clients joves amb una renda baixa, els clients joves amb una

renda alta i els clients d’edat mitjana amb rendes altes i mitjanes. També es po-

den veure una sèrie de punts que corresponen a altres combinacions de valors;

fins i tot hi ha alguns punts aïllats, sense veïns propers, que corresponen a indi-

vidus peculiars.

És important adonar-se que en aquest espai podem definir una distàn-

cia entre objectes d’acord amb els valors dels atributs corresponents,

que ens permeten d’assimilar, en aquest espai, el concepte d’objectes sem-

blants i objectes propers.

Els atributs defineixen 
els eixos de l'espai.

Cada objecte és un punt 
en l'espai de classificació.

La distància ens dóna 
un criteri de similitud.
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Exemple de distància entre objectes

Donats dos clients, representats per dos punts en aquest espai, podem definir una distàn-
cia molt senzilla: per cada atribut (edat o renda) igual que tinguin sumarem un 1, i per
cada atribut que sigui diferent comptarem un zero. Dividirem el resultat pel nombre
d’atributs que es consideren (dos, en aquest cas). D’aquesta manera, els objectes idèntics
tindran valor 1 i els objectes completament diferents tindran valor 0.

Evidentment, aquesta mesura té una sèrie d’inconvenients que ara no comentarem, però
ens dóna una idea de com podem aplicar un primer criteri de similitud: dos objectes són
semblants si la seva distància en l’espai d’atributs és mínima.

Aquesta mena d’anàlisi es pot estendre a problemes en què el nombre

d’atributs sigui molt més gran que dos. Si disposem d’un conjunt de n atributs,

la projecció s’ha de fer sobre un espai n-dimensional. Això limita les possi-

bilitats d’extreure alguna conclusió a partir de les dades per simple inspecció

visual. Efectivament, podem representar figures en dues i en tres dimensions,

però aquí s’acaben les nostres possibilitats de percepció.

Un truc per a superar aquesta dificultat és observar subespais de l’espai que

considerem; per exemple, ens podem centrar en el subespai bidimensional de-

finit pels atributs Edat i Renda o Edat i Horari, etc.

El concepte de distància entre objectes ens permet alguna cosa més que de-

finir objectes semblants: ens permet d’establir el concepte de veí.

Què vol dir distància propera? Vol dir que el valor de la distància és inferior a

un llindar que s’ha establert com a raonable (a priori o de manera dinàmica).

Per exemple, si adoptem la distància euclidiana entre dos objectes, llavors po-

dem dir que tot objecte que es trobi a una distància inferior a 0,3 d’un objecte

determinat, n’és veí.

Com hem comentat, el concepte que ens permet d’agrupar objectes és el de la

semblança o similitud que hi ha entre si.

Ara bé, com que necessitem automatitzar el procés d’agregació d’objectes sem-

blants, ens cal formalitzar el concepte de manera que el pugui mesurar un or-

dinador.

Ara passem a revisar les diverses maneres en què es pot definir i mesurar la si-

militud.

Un veí d’un objecte determinat és l’objecte que es troba a una distància

molt propera en l’espai de classificació.

La semblança recull la intuïció que hi ha una certa proximitat natural

entre els objectes del mateix grup. 
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3.1. Mesures de similitud

Com hem vist, per a formalitzar el concepte de similitud és útil visualitzar el

problema dins un espai amb tantes dimensions com atributs hi hagi i assimilar

el concepte de similitud al de proximitat entre punts d’aquest espai.

Recordem que cadascun d’aquests punts és la representació en aquest espai abs-

tracte d’un objecte del domini per raó dels seus atributs (per exemple, un client

en un espai bidimensional definit pels atributs Edat i Renda).

Es tracta, doncs, de representar cada observació com un punt en l’espai i de

mesurar el grau de proximitat entre aquests punts. Ara bé, les coses no són tan

fàcils. D’entrada, els atributs que formen les observacions no sempre tenen les

característiques necessàries per a mesurar fàcilment la similitud.

Recordem sota quines formes apareixen els valors de cada atribut:

1) Variables numèriques. Són les variables que prenen valors en un conjunt

de nombres ordenat, com per exemple els enters, els naturals o els reals. Per

exemple, l’edat o la temperatura. Dins aquestes variables podem distingir els

valors que corresponen a mesures autèntiques; és a dir, els valors que es pre-

nen en relació amb un valor d’origen, com per exemple el pes, la longitud i el

volum. La propietat d’aquest tipus d’atributs és que, a més de tenir sentit par-

lar d’ordre entre valors, també mantenen propietats com la proporció. Si algú

té quaranta anys, la propietat Edat és el doble d’algú que en té vint.

2) Variables categòriques. Són les variables els valors de les quals formen un

conjunt sense cap relació d’ordre. Per exemple, el tipus d’activitat que desen-

volupa un client d’Hyper-Gym és una variable d’aquest tipus. Pot fer ioga o

stretch o aeròbic o alguna altra de les activitats que es poden escollir. No té

massa sentit dir que ‘Ioga’ és més gran que ‘Stretch’. L’única cosa que sabem és

que l’activitat ‘Ioga’ és diferent de l’activitat ‘Stretch’.

3) Rangs. Les variables que prenen valors en rangs ens permeten d’establir un

ordre, però no podem mesurar el grau de diferència entre un valor i un altre.

Per exemple, sabem que els horaris de matí són anteriors als de tarda, però no

sabem en quina proporció.

4) Intervals. Són conjunts de valors numèrics. Per exemple, sabem que el rang

d’edat corresponent als clients joves oscil·la entre divuit i trenta-cinc anys. 

Les mesures de similitud intenten establir com es calcula la distància que

hi ha entre dos punts en un espai de n-dimensions.
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El fet que una variable sigui d’un tipus o d’un altre pot introduir problemes a

l’hora d’establir-ne la semblança, en el sentit de proximitat en l’espai. En efec-

te, les mesures tradicionals de semblança funcionen correctament amb valors

numèrics i variables que prenen valors en intervals ben definits. Ara bé, no es

poden aplicar directament a variables categòriques. El més normal és establir

un procediment de transformació dels valors d’un tipus a un altre. 

Exemple de problema amb les variables categòriques

Per exemple, la categoria professional ‘Funcionari’ pot tenir assignat el valor 0; la ca-
tegoria ‘Professional autònom’, el valor 1; ‘Jubilat’ el valor 2, etc. Però s’ha de tenir en
compte que no té cap sentit establir comparacions entorn d’aquests valors. No s’ha d’in-
ferir, per exemple, que un jubilat és més semblant a un professional autònom que a un
funcionari pel fet que la distància (diferència) entre les seves codificacions numèriques
sigui més petita.

3.1.1. Definició i propietats de les distàncies

Hi ha moltes maneres de definir les distàncies entre punts d’un espai n-dimen-

sional. En tot cas, s’ajusten a la definició que donem a continuació.

A més, donats dos punts X1, X2 en un espai n-dimensional, perquè una funció

sigui qualificada com a distància, ha de complir les propietats següents:

• Dist (X1, X2) = 0 si, i només si, X1 = X2.

• Dist (X1, X2) ≥ 0 per a tot X1, X2.

• Dist (X1, X2) = Dist (X2, X1).

• Dist (X1, X2) ≤ Dist (X1, X3) + Dist (X3, X2).

En termes de semblança, cada propietat diu el següent:

• L’objecte més semblant a un objecte donat és ell mateix.

• El valor de la semblança és més gran o igual a 0 per a tot parell d’objectes.

• La semblança és commutativa.

• Passar per un punt intermedi X3 en el camí de X1 a X2 no decrementa la

distància total.

Funcions de distància més típiques

Recordem que a l’hora d’interpretar cada una de les distàncies que hem esmen-

tat, cada objecte és el conjunt de valors corresponents a cada un dels seus atri-

buts; és a dir, és un punt en l’espai, que representarem com un vector.

Una distància és una funció que pren valors en un espai n-dimensional

i que dóna com a resultat un valor real positiu. Normalment, el rang de

valors reals positius es limita a l’interval [0, 1].
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Si tenim m atributs per a totes les observacions, l’observació i, Oi, queda repre-

sentada pel vector associat:

Oi = <Oi1, ..., Oim>.

A continuació esmentem les distàncies més habituals.

1) Distàncies per a valors numèrics

a) Valor absolut de la diferència:

.

b) Quadrat de la diferència:

.

c) Valor absolut normalitzat:

/ (Diferència màxima entre els valors dels atributs).

d) Distància euclidiana:

.

e) Distància euclidiana normalitzada:

Fixeu-vos que normalment ens resultarà més interessant treballar amb distàn-

cies normalitzades, ja que ens asseguren que el seu valor es troba entre 0 i 1.

Exemples de distàncies entre observacions

Suposem que tenim la sèrie de clients que presentem en la taula que veiem a continuació:

Client Renda Anys al club

  21 5.000.000 4

212 10.000.000 1

   1 6.000.000 2

113 4.000.000 4

221 3.500.000 3

1234 1.200.000 4

  13 5.000.000 2

Dva Oi Oj,( ) Σk 1=
m

Oik Ojk–=

Dqd Oi Oj,( ) Σk 1=
m

Oik Ojk–( )2
=

Dvan Oi Oj,( ) Σk 1=
m Oik Ojk–=

Deu Oi Oj,( ) Σk 1=
m Oik Ojk–=

Deun Oi,Oj( ) Σk 1=

m
Oik Ojk– Diferència màxima entre els valors dels atributs( )⁄ .=
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En aquest exemple, basat en dos atributs, es fa palès un problema molt real. Fixeu-vos
que les rendes oscil·len en un rang de valors entre 1.200.000 i 10.000.000, mentre que
els anys ho fan entre un i quatre. Cal posar tots dos atributs en la mateixa escala per a
poder efectuar comparacions significatives que no donin més pes a la renda que als anys
de permanència al club.

Si calculem les distàncies del client número 21 respecte als altres mitjançant les diverses
mètriques, tenim el següent:

Analitzem què ens diuen aquestes dades. Mirem, per exemple, quins són els clients que
s’assemblen més al client 21, quins són els més propers, els seus veïns, segons cadascuna
de les distàncies:

Es pot veure que totes les distàncies mantenen el mateix ordre, 221, 113, 1.234, 13, 1 i
212 llevat de la distància del quadrat de la diferència. Per tant, cal esperar que, amb dis-
tàncies diferents, el mateix procediment d’agregació generi particions diferents.

Normalment, la semblança entre objectes s’organitza en forma de matriu de

similitud, en la qual es mesuren les distàncies de cada objecte respecte a tots

els altres.

Exemple de matriu de similitud

Aquesta és la matriu de similitud per als objectes de l’exemple anterior, calculada amb la
distància euclidiana normalitzada:

Client Dva Dqd Dvan Deu Deun

212 5.000.003   2,5E+13 1,00 2.236,07 1,00

    1 1.000.002    1E+12 0,80 2.000,00 0,89

113 1.000.000       E+12 0,40 1.414,21 0,63

221 1.500.001 2,25E+12 0,10    707,11 0,32

1.234 3.800.001 3,24E+12 0,46 1.516,58 0,68

  13 2 4 0,76 1.949,36 0,87

Dva Dqd Dvan Deu Deun

5.000.003   2,5E+13 1,00 2.236,07 1,00

4.000.001      1E+12 0,80 2.000,00 0,89

2.000.002      4E+12 0,40 1.414,21 0,63

   500.001 2,25E+12 0,10    707,11 0,32

2.300.001 3,24E+12 0,46 1.516,58 0,68

3.800.002 2,25E+12 0,76 1.949,36 0,87

21 212 1 113 221 1234 13

  21 0,00 1,00 0,89 0,63 0,32 0,68 0,87

212 1,00 0,00

   1 0,89 0,00

113 0,63 0,00

221 0,32 0,00

1.234 0,68 0,00

  13 0,87 0,00

Vegeu l’”Exemple de distàncies 
entre observacions” en aquest 
mateix subapartat.
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Fixeu-vos que es tracta d’una matriu clarament simètrica en què tots els elements de la
diagonal també són zeros, com calia esperar de les propietats de les distàncies.

2) Distàncies per a valors categòrics

Què passa quan els valors dels atributs dels objectes dels quals volem observar

la proximitat són categòrics? No podem aplicar algunes operacions matemàti-

ques típiques com la resta o la suma. Per tant, hem de recórrer a altres esque-

mes de comparació.

Exemple de distància de Hamming

La distància de Hamming entre el client 1 i el client 113, dels quals extraiem les dades i
les portem a la taula següent, és la següent: Dham(O1,O113) = 0 + 0 = 0.

Veiem que la distància és 0; això és perquè aquests dos atributs són completament iguals.
En canvi, entre el client 221 i el 1234 la distància és 2, ja que els dos atributs són com-
pletament diferents (la distància normalitzada donaria 1).

3) Combinació de distàncies

En les bases de dades que normalment farem servir en el món real es barregen

atributs de tota mena, tant de tipus numèric com de tipus categòric. Per tant,

cal combinar diverses de les funcions que hem vist en una de sola. 

La distància de Hamming és l’operació més senzilla. Aquesta distància

compta el nombre d’atributs diferents entre dos objectes. Es pot forma-

litzar de la manera següent:

També hi ha la distància de Hamming normalitzada:

/m

on δik es defineix com a 0 si Oik = Oij i com a 1 en cas contrari.

Client Sexe Horari

21 Dona Matí

    212 Home Matí

  1 Dona Tarda

113 Dona Tarda

221 Dona Matí

 1.234 Home Tarda

 13 Home Tarda

Dham Oi,Oj( ) Σk 1=
m δik=

Dhn Oi,Oj( ) Σk 1=
m δik=
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Exemple de combinació de distàncies

Podem utilitzar la distància euclidiana normalitzada per als valors numèrics i sumar-la a
la de Hamming normalitzada per als categòrics. Aleshores, la mesura de similitud és la
següent:

Dsim(Oi,Oj) = Deu(Oi,Oj) = 

=  =

=

Activitat

3.1. Busqueu els veïns més propers al client 1 amb la distància que hem definit en l’exem-
ple anterior. Reflexioneu sobre els resultats.

Totes les distàncies es poden modificar per a donar més pes a algun atribut o

tipus d’atribut. Aquesta és una manera d’indicar que sabem que alguns atri-

buts tenen més repercussió que no pas uns altres a l’hora d’establir la similitud

entre objectes. Es pot utilitzar aquest mecanisme, doncs, per a codificar algun

tipus de coneixement a priori que puguem tenir del domini. 

Σk 1=
m Oik Ojk Diferència màxima entre els valors dels atributs( ) Dhn Oi,Oj( )+⁄–

Σk 1=
m δik m 2.⁄⁄

Exemple d'assignació 
de pesos

En el cas de la mesura de simi-
litud combinada que hem
donat a l’”Exemple de combi-
nació de distàncies”, podem 
donar més pes als atributs 
categòrics.
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4. Mètodes d’agregació

La metàfora espacial i l’ús de les mesures de distància com a criteri de similitud

ens permeten de tenir una primera eina per a agregar objectes semblants. Els

mètodes d’agregació es proposen obtenir, a partir de n conjunts de dades, una

enumeració de grups d’objectes semblants. Aquests grups o clusters* donen

una primera idea de l’estructura del domini, de la manera en què estan orga-

nitzats els objectes per raó de les seves característiques.

Tot seguit estudiem alguns mètodes d’agregació d’objectes que fan servir cri-

teris semblants per a construir finalment la col·lecció de grups d’objectes.

4.1. El mètode dels centroides: k-means

Cadascun d’aquests grups finals possibles es representa inicialment amb una

llavor*; és a dir, es fixa un punt inicial de l’espai com a centre d’un grup po-

tencial. Aquesta llavor tant pot ser un objecte seleccionat acuradament entre

el conjunt d’objectes inicial com una combinació de valors creada artificial-

ment i que correspongui al resum de les característiques de diversos objectes.

La idea és molt semblant a la que hem vist en parlar de la discretització pel

mètode de k-means. La diferència és que allà els punts eren els valors d’una

única variable i les llavors formaven el punt mitjà –és a dir, la mitjana de va-

lors– dels valors que es trobaven en el mateix interval. Allà treballàvem amb

un espai unidimensional. 

El mètode dels centroides es basa en la idea d’obtenir un nombre k de

grups que es fixa al principi del procés.

* De l'anglès, agregacions,
apinyaments.

K-means

En aquest mètode es fixa a pri-
ori el nombre de grups que es 
vol obtenir.

* En anglès, seed.

Vegeu la discretització pel mètode 
de k-means en el subapartat 3.2.1 
del mòdul “Preparació de dades” 
d’aquesta assignatura.

El mètode de k-means

El mètode de k-means consis-
teix a efectuar els passos se-
güents:

1) Seleccionar les llavors
inicials.
2) Calcular els centres.
3) Assignar objectes al grup 
amb centre més proper.
4) Recalcular els centres.
5) Continuar fins que no hi 
hagi variació en els grups.
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En la figura anterior es pot veure una assignació inicial de centroides per a qua-

tre grups en un domini definit sobre dues dimensions.

A partir d’aquest moment ja es poden anar comparant els diversos objectes exis-

tents en el domini. Per a cada objecte, cal veure quin centroide té més a prop.

Llavors, s’assigna aquest objecte al grup representat pel centroide més proper.

Com a resultat de l’agregació d’objectes i de considerar tots els objectes pro-

pers entre si, el centre s’ha de tornar a calcular. Això es fa obtenint, per a cada

atribut (o dimensió de l’espai), el valor mitjà de tots els objectes que hi ha al

grup. D’aquest manera, es desplaça el centre del grup. Aquest pas es fa quan

tots els objectes del domini han estat assignats a un grup o a un altre. Aquest

procés s’esquematitza en la figura següent:

Un cop recalculats els nous centres dels grups, cal iniciar un altre cop el ma-

teix procés. Tornem a considerar la distància de cada objecte als diversos

centres, l’assignem al grup del centre més proper i tornem a calcular cen-

tres. Quan s’acaba el procés? El procés s’acaba quan entre dues iteracions

seguides no es produeixin canvis (o no es produeixin gaires canvis) en la

situació dels centres; dit d’una altra manera, quan no es produeixin canvis

en els límits dels grups.

La utilització d’aquest mètode no es limita normalment a esperar el resultat

d’una iteració. Cal provar altres valors de k per a saber si l’agregació obtingu-

da és millor o pitjor, la qual cosa ens porta al problema de la qualitat del model

resultant i de la llista de grups obtinguts.

4.2. El mètode dels veïns més propers (k-nearest neighbours).

Proximitat entre grups

La proximitat entre grups es detecta a partir de la similitud entre ob-

jectes. Aquesta similitud es pot calcular a partir de qualsevol de les dis-

tàncies que ja coneixem.

Observació

En cada pas d’iteració del pro-
cés de k-means hi pot haver 
observacions “trànsfugues” 
que passin d’un grup a un altre
a causa del canvi de centroi-
des.

Vegeu el problema de la qualitat del 
model resultant en el subapartat 5.2 
d’aquest mòdul didàctic.

Vegeu les distàncies més típiques 
en el subapartat 3.1.1 d’aquest 
mòdul didàctic.



© Universitat Oberta de Catalunya • P03/05054/01037 22 Agregació (clustering)

Es defineix una matriu de similitud que guarda per a cada objecte Oi del do-

mini la seva distància amb qualsevol altre objecte del domini Oj. En cada po-

sició i, j de la matriu s’emmagatzema el valor de la distància entre els objectes

Oi i Oj. Per tant, si el domini consta de m objectes, la matriu que cal construir

ha de ser de m × m posicions. De fet, de (m × m)/2 posicions, ja que la distància

entre dos objectes és una mesura simètrica, i n’hi ha prou d’emmagatzemar la

meitat dels valors, cosa que ens proporciona una matriu triangular.

El procediment dels veïns més propers* ara és relativament senzill:

1) Trobar el valor mínim de la matriu de similitud. Indica els dos grups (ini-

cialment objectes sols) que són més a prop.

2) Fusionar els dos grups. Això implica eliminar la fila corresponent a un dels

dos grups (el que ha estat absorbit).

3) Recalcular els valors de la matriu, calculant la distància de la resta de grups al

nou grup.

Un aspecte important per a decidir i poder efectuar aquestes operacions és com

podem calcular la distància entre diverses agregacions. 

En el primer pas la distància entre grups no és diferent de la distància entre

objectes. De fet, tots els grups són grups d’un sol objecte. Ara bé, quan comen-

cem el procés d’agregació, cal prendre una decisió respecte a quin és el conjunt

de valors per a cada atribut que representa els objectes del domini i que, per

tant, utilitzem per a mesurar la distància respecte als altres grups. Hi ha, bàsi-

cament, tres criteris.

1) Comparar centroides: compara la distància entre els centres de cada grup.

Els centres es calculen, com ja hem dit, com la mitjana de valors de tots els ob-

jectes per a cada atribut.

2) Comparació d’enllaç senzill: la distància entre dos grups és la distància en-

tre els objectes que són més a prop.

3) Comparació d’enllaç complet: la distància entre grups és la distància entre

els objectes més distants.

Acabem de donar la base del mètode conegut com a mètode dels k-veïns més

propers.

4.3. Mètodes incrementals o aglomeradors

En el mètode de k-means sempre es comença per un nombre fix de grups co-

neguts a priori. Això fa que sigui útil quan tenim alguna idea de quants grups

hi ha en realitat. Per exemple, quan sabem que tenim tres o quatre tipus de
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clients però en volem conèixer les característiques. Llavors fem servir com a

llavor el client més característic de cada grup. Ara bé, hi ha situacions en què

el nostre desconeixement del domini d’aplicació és encara més gran. Per

tant, ni tan sols és possible fixar una quantitat k de punts inicials entorn dels

quals anar formant els grups. En aquest cas, cal reflectir aquest desconei-

xement adoptant una actitud neutra respecte a les dades. Una de les maneres

de resoldre el problema és mitjançant els mètodes aglomeradors.

En el procés es detecten situacions en què, per exemple, els objectes de dos

grups són tan a prop, resulten tan semblants, que cal fusionar-los tots dos en

un de sol. També podem tenir la situació contrària i llavors cal separar un grup

en dos. En les primeres fases del procés els grups són molt petits i ben definits,

molt diferents entre si. En les darreres fases, els grups són més grans.

Gràficament es pot interpretar com que el procés crea un “arbre”*. En aquest

“arbre”, l’arrel representa tot el conjunt d’observacions i les fulles representen

cada observació concreta. El procés es pot expressar llavors amb l’esquema al-

gorísmic següent:

1) Crear un arbre amb un node únic que representi tot el conjunt d’observacions.

2) Mentre no es compleixi el criteri de finalització, cal executar el bucle se-

güent:

3) Anotar quin és el node amb millor qualitat nmax i el següent en qualitat

nmax–1. Aleshores: 

a) Si en unir nmax i nmax–1 dóna com a resultat un node amb més qualitat que

Max(qualitat(nmax),qualitat(nmax–1)), aleshores es crea un nou node que és re-

sultat de la fusió de nmax i nmax–1.

Els mètodes aglomeradors comencen considerant que cada objecte

forma un grup per si mateix (un grup d’un sol element) i llavors avaluen

les distàncies entre grups (o objectes, en el primer pas) i creen per aglo-

meració els diversos grups finals.

Per a cada nova observació Oi fer

Per a cada node nj existent fer

Si la qualitat de nj millora incorporant Oi, aleshores nj = nj ∪ Oi

Si no es troba cap node nj que millori, aleshores es crea un nou

node únicament amb Oi

fper

fper

Aglomeració

En els mètodes aglomeradors 
no hi ha cap nombre de grups 
fixat a priori.

* Aquest “arbre” no té res a veure 
amb els arbres de decisió, però!
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b) Si no, cal considerar si és millor dividir nmax en dos nodes, comparant la

seva qualitat amb la de les particions resultants.

Gràficament, podem veure el començament amb l’exemple de les lents de con-

tacte en el qual deixem de considerar l’atribut de recomanació com a etiqueta

de classe. Utilitzem la distància de Hamming normalitzada.

1) El primer element del conjunt de dades és {‘Jove’, ‘Miop’, ‘Sí’, ‘Normal’,

‘Dures’}; crea un cluster per si mateix.

2) El segon element és {‘Jove’, ‘Hipermetrop’, ‘Sí’, ‘Normal’, ‘Dures’}; la seva

distància és d’1/5. Considerem que pot crear el seu propi cluster. Ja creem la

primera estructura arborescent.

3) El tercer element és {‘Prepresbícia’, ‘Miop’, ‘Sí’, ‘Normal’, ‘Dures’} i té les

distàncies següents: 1/5 en el primer element i 2/5 en el segon. Considerem que

és millor agrupar el primer i el tercer elements.

4) El quart element és {‘Presbícia’, ‘Miop’, ‘Sí’, ‘Normal’, ‘Dures’}. Les distàncies

són: 1/5 en el primer element, 2/5 en el segon i 1/5 en el tercer. Per tant, l’inte-

grem al cluster (1, 3).

Hem de precisar uns quants aspectes més per a poder detallar el funcionament

d’aquests mètodes.

En primer lloc, el que hem donat com a algorisme és, en realitat, un esquema

d’algorisme que es pot convertir en diversos algorismes variant els criteris se-

güents: la condició de final, la detecció de la proximitat entre grups i el càlcul

de la qualitat de cada grup o node. 

Vegeu l’“Exemple de les lents 
de contacte” en el subapartat 2.3 
del mòdul “Classificació: arbres 
de decisió” d’aquesta assignatura.
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En segon lloc, remarquem un aspecte important: explicarem primer els dos pas-

sos que s’efectuen un cop s’ha vist que la nova observació es pot afegir a un dels

grups existents o bé veurem si és millor que formi el seu propi grup. 

1) Com es pot veure, es fa una comparació entre la qualitat dels dos millors

grups i, segons el resultat, es fusionen. La idea és que l’única manera de can-

viar l’estructura del clustering no sigui mitjançant l’aportació d’instàncies ad-

dicionals. En efecte, si continuéssim així, es podria produir un efecte no buscat:

el resultat final dependria altament de l’ordre d’arribada de les observacions.

Aquest és un dels problemes greus que presenten els mètodes incrementals, i

s’han de definir mètodes per a poder-los compensar.

2) Llavors, un cop s’ha considerat l’observació nova, o bé abans, cal avaluar

la qualitat global de la partició en grups que hi ha en un moment determinat.

Una manera de fer-ho seria considerar si val la pena fusionar alguns dels grups

actuals. És clar que aquesta possibilitat introdueix una ineficiència greu, ja que

per a n clusters tenim

combinacions possibles de dos clusters que ens permeten comprovar la quali-

tat de la partició resultant.

Per aquest motiu, en general, es tendeix a la solució de compromís que re-

presenta guardar una memòria del millor cluster i del següent millor; també

s’efectuen les comprovacions que hem recollit en l’últim pas (la fusió dels

nodes) de l’esquema algorísmic que hem presentat. 

Criteri de finalització

El procés continua fins que es compleixi algun criteri de final vàlid. Normal-

ment, aquest criteri consisteix en el fet que es mantingui una distància deter-

minada entre grups. També es pot fer que el procés continuï fins que només

hi hagi un únic grup. Com que en cada pas queda enregistrada la fusió que hi

ha hagut, obtenim la història del procés i podem veure en quin nivell interessa

aturar-se.

Detecció de la proximitat entre grups

El problema que es pot produir és que es generin particions massa atomitzades,

en el pitjor dels casos amb una gran preponderància de les particions amb un

únic objecte o, el que és el mateix, que es produeixin problemes de sobreespe-

cialització*.

Normalment, però, es dóna un paràmetre de tall que detecta i impedeix

un creixement excessiu de l’arbre d’agregació. La idea és que si es tracta

Lectures
complementàries

Trobareu mètodes que 
compensen els problemes 
dels mètodes incrementals 
en les obres següents:

J. Béjar (1995). Adquisición de
conocimiento en dominios poco 
estructurados. Tesi doctoral. 
Barcelona: Universitat 
Politècnica de Catalunya, 
Departament de Llenguatges 
i Sistemes Informàtics.

D. Fisher (1987).
“Knowledge Acquisition via 
Incremental Conceptual 
Clustering”. Machine Learning
(vol. 2, núm. 2, pàg. 139-
172).
J. Roure (1998) “Robust 
Incremental Clustering with 
Bad Instance Orderings: a 
New Strategy”. A: H. Coelho 
(ed.). Progress in Artificial 
Intelligence: IBERAMIA’98. 
Sixth Iberoamerican Conference
on Artificial Intelligence (pàg.
136-147). Lisboa: Springer 
Verlag.
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d’una observació prou semblant a les existents actualment, es pot consi-

derar que no aporta cap informació significativa. Per tant, no cal conside-

rar-la. Quan una observació nova no incrementa suficientment la qualitat

de cap grup –és a dir, quan la qualitat nova no és més alta que la de l’ante-

rior més el valor mínim indicat pel paràmetre de tall–, senzillament no es

té en compte.

Qualitat d’una agregació

En principi, la qualitat d’una agregació es pot mesurar de diverses maneres,

però en qualsevol cas es tracta d’assegurar que una classe rep un valor de qua-

litat més alt com més alta sigui la similitud entre les observacions que aplega

i com més baixa sigui respecte a les de les altres classes. En el subapartat se-

güent en posem un exemple concret.

4.4. Mètodes d’agregació probabilistes

El mètode COBWEB

Una variació interessant del mètode anterior és la que aporta el mètode CO-

BWEB. Fins ara hem vist una sèrie de mètodes d’agregació que, com a criteris

per a aproximar, prenien elements dins l’espai d’observacions segons la seva

similitud. Igualment, atès que treballàvem sense cap guia prèvia de quines o

quantes observacions hi havia (els criteris per a aturar la construcció del mo-

del), la divisió de grups existents era determinada per una sèrie de mesures de

qualitat de la partició en els grups corresponents.

El mètode COBWEB segueix l’esquema que acabem de comentar. El més inte-

ressant d’aquest mètode és la manera de calcular la qualitat de cada grup. 

El concepte utilitzat per Fisher és la utilitat d’una categoria (Uc), que per a

una agregació, grup, cluster o categoria (com es vulgui anomenar) dins el con-

junt de categories existents en un moment donat C1, …, Cn sobre un domini

definit pels atributs X1, …, Xm , com que cada atribut pot prendre valors en

xi1, .., xiq es defineix com es mostra a continuació:

.

Des del punt de vista estadístic es pot considerar que l’objectiu d’un

procediment d’agregació és obtenir la partició que sigui la més probable

entre totes les possibles a partir d’un conjunt d’observacions.

Agregació jeràrquica

L’agregació jeràrquica permet 
diversos nivells de concreció en
la descripció dels grups exis-
tents.

Lectura complementària

Trobareu el mètode COBWEB
en l’article següent:
D. Fisher (1987).
“Knowledge Acquisition via 
Incremental Conceptual 
Clustering”. Machine Learning
(vol. 2, núm. 2, pàg. 139-
172).
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Tot seguit definim cada un d’aquests elements:

• P(Ck) és la freqüència relativa de l’agrupació P(Ck); és a dir, la proporció d’ob-

servacions del conjunt original de dades que pertanyen a l’agrupació Ck.

• P(Xi = xij) és la probabilitat que l’atribut Xi prengui el valor xij.

• P(Xi = xij|Ck) és la probabilitat que l’atribut Xi prengui el valor xij, atès que

pertany a la classe Ck.

Aquesta expressió tan terrorífica no ens ha d’ocultar la simplicitat de la intuï-

ció que hi ha al darrere. En efecte, podem distingir dos termes en aquesta ex-

pressió:

a) La predicció informada (IG) o probabilitat que l’atribut Xi prengui el va-

lor xij, sabent que pertany a la classe Ck (probabilitat condicional que, a la ve-

gada, està matisada per la probabilitat de la classe Ck, representada per P(Ck)).

També es pot interpretar com el nombre de valors dels atributs que es poden

predir correctament, atesa la partició jeràrquica de les agrupacions existents

en un moment determinat.

b) El terme UG correspon al nombre de valors dels atributs que es podrien

predir correctament si no sabéssim quina és l’estructura actual dels clusters.

Tota la fórmula anterior es pot expressar, doncs, de la manera següent:

on n, recordem-ho, és el nombre d’agregacions en un moment determinat.

El criteri de preferència de COBWEB crea la jerarquia de clusters que maxi-

mitza el nombre de valors dels atributs que es poden predir correctament en

una observació nova, un cop es té la informació respecte al grup o l’agregació

sobre els quals pot caure aquesta nova observació.

El mètode no guarda les descripcions precises de les agregacions, sinó una re-

presentació que, per a cada parell (atribut, valor) indica la probabilitat que una

observació tingui aquesta combinació d’atribut i valor. Cada node de l’arbre

de clustering té una capçalera en què s’indica la freqüència amb què una obser-

vació cau dins la categoria. La resta del node conté una taula que indica la fre-

qüència relativa d’aparició de cada valor atribut parell. Amb aquesta informació

es calcula la utilitat de l’agrupació que permet d’aplicar el mètode aglomerador

descrit en l’esquema algorísmic anterior. Com que resulta útil, es decideix sub-

dividir grups, fusionar-los o crear un node nou únicament amb l’observació més

recent.

IG és la sigla de l'expressió anglesa 
Informed Guess.

UG és la sigla de l'expressió anglesa 
Uninformed Guess.

U
IG UG–

n
---------------------=
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Exemple d’aplicació del mètode COBWEB

Suposem que tenim la descripció d’aquest conjunt de socis d’Hyper-Gym amb relació a
un grup reduït d’atributs:

Podríem obtenir l’estructura d’agregacions següent:

El mètode Autoclass 

A continuació presentem un altre exemple de mètode probabilista força inte-

ressant, el mètode Autoclass. En aquest mètode es considera que la pertinença

de cada observació a una classe o a una altra no es pot determinar de manera

taxativa (recorrent a un llindar de similitud, per exemple), sinó que es pot do-

nar la probabilitat que l’observació X pertanyi a la classe C, i això per a cadas-

cuna de les classes.

Atès que no sabem a priori quin conjunt de grups o classes hi ha, ni molt menys

el nombre de particions òptim, l’espai per a explorar (l’espai de totes les par-

ticions possibles) és enorme. 

Sabem que les observacions definides sobre un domini X1, …, Xn segueixen

una distribució de probabilitat P(X1,…,Xn) que ens dóna la probabilitat per a

cada tuple de valors observats. A més, si coneguéssim el nombre de grups (clas-

Entrenador personal Horari Districte

Sí Matí A

No Matí B

No Tarda B

Sí Tarda C

Lectura complementària

Trobareu el mètode Autoclass
en l’obra següent:

P. Cheeseman; J. Stutz
(1995). “Bayesian 
Classification (Autoclass): 
theory and results”. A: U.M 
Fayyad; G. Piatetsky-Sahpiro;
P. Smyth; R. Uthurusamy 
(ed.). Advances in Knowledge 
Discovery and Data Mining
(pàg. 153-180). AAAI Press.
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ses) que hi ha, podríem reconstruir la distribució de probabilitat que regeix els

valors de les observacions que pertanyen a cada grup o classe.

D’altra banda, donat el mateix conjunt de dades definit sobre el mateix domi-

ni, la partició possible en classes segueix una altra distribució de probabilitat.

Hem de fer una sèrie de suposicions per a aprofitar les propietats de cadascuna

d’aquestes distribucions de probabilitat, relacionar-les entre si i crear un criteri

operatiu per a construir a partir de les dades, no sols una partició, sinó la par-

tició més probable. 

Suposem que tenim un nombre de classes determinat (posem k). Dins de cada

classe Cj, els valors de les observacions que es troben en aquella classe seguei-

xen una distribució PCi(X1, …, Xn) determinada que no necessàriament ha de

tenir les mateixes característiques que els valors de les observacions que es tro-

ben en un altre grup Ci, PCj(X1, …, Xn).

És important remarcar que cada distribució PCi dóna la probabilitat que una

observació X1, …, Xn tingui els valors x1, …, xn, suposant que pertanyi a la

classe Ci. La paradoxa és que sabem que cada observació pertany a un grup i

només a un grup, però no sabem exactament a quin. A més, no tots els grups

es poden donar amb la mateixa probabilitat. La mixtura ens dóna la pro-

babilitat de cada grup.

Simplificarem les coses per poder seguir la discussió sense massa entrebancs.

Definim, doncs, el cas reduït del model Autoclass. 

Suposem que tenim un atribut numèric, X1, i només un, a partir del qual vo-

lem trobar el conjunt de grups més probables. Suposem també que aquest atri-

but segueix per a cada grup (que existeix, però que encara no hem format) una

distribució normal.

Com que cada grup pot seguir una distribució diferent, la suposició que fem

és el mateix que dir que cada grup segueix una distribució normal, però amb

paràmetres diferents. Els paràmetres que determinen una distribució normal

o gaussiana són la mitjana i la seva variància. Suposem que només tenim dues

classes; llavors tindrem dues distribucions gaussianes diferents A i B:

En general, els valors de les observacions dels conjunts de dades seguei-

xen el que s’anomena model de mixtura (mescla) de distribucions. Si

tenim k classes, en conjunt, la distribució correspondrà a un model de

k-mixtura.

Grup Mitjana Variància Probabilitat

A µA σA PA

B µB σB PB

Lectura recomanada

Aquí hem fet una reducció de
l’exposició de Cheeseman 
per no entrar en les 
complexitats matemàtiques 
que presenta el seu mètode. 
Per a una exposició més 
general, en què s’explica amb
més detall l’algorisme 
Autoclass, seguint el cas 
general i no el restringit que 
ara farem servir, es pot 
consultar l’obra següent:

P. Cheeseman; J. Stutz
(1995). “Bayesian 
Classification (Autoclass): 
theory and results”. A: U.M. 
Fayyad; G. Piatetsky-Sahpiro;
P. Smyth; R. Uthurusamy 
(ed.). Advances in Knowledge 
Discovery and Data Mining
(pàg. 153-180). AAAI Press.
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Gràficament, la mixtura de dues distribucions normals es pot representar de la

manera següent:

El problema és quan sabem que, efectivament, hi ha aquestes dues classes.

Aleshores, les nostres observacions es poden considerar com a mostres extretes

de la població definida per la mixtura de les dues distribucions. El problema

consisteix a determinar, a partir de la mostra (de les observacions utilitzades)

les característiques de les classes; és a dir, determinar les mitjanes i variàncies

respectives i la probabilitat d’una de les dues classes (l’altra es pot extreure fent

1 − la probabilitat trobada; per exemple, 1 − PB).

Si sabéssim de quina de les dues distribucions procedeix cadascuna de les ob-

servacions que forma la mostra, el problema seria molt senzill; per exemple,

un estimador correcte de la mitjana de la població és la mitjana de la mostra.

Per tant, podríem extreure la mitjana i la desviació de totes les observacions

que procedeixen de la classe A, i fer el mateix per a les que procedeixen de la

classe B. El problema és que no sabem de quina classe procedeix cada obser-

vació.

Quan coneixem els paràmetres que ens cal conèixer (les mitjanes i les variàn-

cies de la població), la probabilitat que una observació X1 procedeixi de la clas-

se A es pot trobar mitjançant l’operació següent:

,

on G és la funció de la distribució normal (gaussiana) per a la classe A. I el ma-

teix per a la classe B:

.

Per tant, si sabéssim que hi ha dues classes i a quina classe pertany cada obser-

vació, podríem extreure aquestes dues distribucions de probabilitat a partir de

la mostra, i les distribucions ens permetrien de dir quina és la probabilitat que

una observació pertanyi a una classe o a l’altra. Però no ens trobem pas en

aquesta situació. 

P A X1( )
P X1|A( )
P X1( )
---------------------

G X1, µA, σA( )
P X1( )

-------------------------------------= =

P B X1( )
P X1|B( )
P X1( )
---------------------

G X1, µB, σB( )
P X1( )

-------------------------------------= =
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4.5. Mètodes probabilistes de construcció d’agregacions quan 

el nombre de classes és conegut a priori

Suposem que tenim la certesa que hi ha k particions i tenim un conjunt d’ob-

servacions; és a dir, tenim valors però desconeixem a quina de les k classes per-

tany cada valor. Com podem extreure una informació que permeti d’assignar

observacions a les classes? El mètode que hem dissenyat en el subapartat an-

terior ens permet de trobar la probabilitat que la classe sigui Ci (A o B), atès que

hem vist una dada determinada, X1. Per tant, per a cada observació podem ex-

treure la probabilitat que l’observació pertanyi a cada classe. És una manera

d’expressar les particions que hi ha. 

La qüestió és que per a aquest problema reduït cal estimar cinc paràmetres: les

dues mitjanes, les dues variàncies i una de les probabilitats.

Un dels mètodes utilitzats per a fer aquesta estimació és el mètode EM. Esque-

màticament, el mètode consisteix a executar els passos següents:

1) Utilitzar valors llavor per als cinc paràmetres.

2) Utilitzar els valors llavor per a calcular les probabilitats de pertinença de

cada observació a cada classe.

3) Estimar un altre cop els paràmetres amb la divisió en classes que han gene-

rat els paràmetres estimats d’entrada.

4) Repetir el procés.

El criteri per a aturar el procés és que entre dues iteracions successives no hi hagi

cap increment de la qualitat de la partició obtinguda. Ara bé, hem de fer servir

alguna mesura de qualitat.

La versemblança* mesura fins a quin punt les dades són una mostra que pot

haver estat extreta d’una població que segueixi les distribucions estimades. És

una mesura d’ajust que indica fins a quin punt les dades s’ajusten a la dis-

tribució; per tant, és una mesura que assenyala fins a quin punt corresponen

a la partició obtinguda. 

Per a calcular la versemblança, es considera cada una de les observacions i es

determina quina n’és la probabilitat. Obtenim aquesta probabilitat tenint en

compte allò que sabem de la probabilitat de cada classe, la probabilitat que la

instància Xi pertanyi a la classe A i la probabilitat que pertanyi a la classe B.

EM és la sigla d'Expectation
Maximization, que podem traduir 

com a maximització
de l'esperança.

* En anglès, likelihood.
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(pAP(Xi | A) + pBP(Xi | B)).

A continuació es defineix cada element:

• pA (pB) és la probabilitat de la classe A (B).

• m és el nombre d’observacions presents a les dades.

Fem la suposició que totes les observacions són independents entre si. Això ex-

plica el multiplicatori. Recordeu que seguim la discussió només per al cas d’un

únic atribut i dues classes. Normalment el valor de la versemblança es calcula

aplicant logaritmes (és a dir, per comoditat i simplicitat es fa servir el logaritme

de la versemblança, de manera que tots els productes esdevenen sumes). 

Si en lloc de suposar que hi ha dues classes suposem que n’hi ha k, l’expressió

corresponent és la següent:

.

Si suposem q atributs en comptes d’un de sol i si suposem que els atributs són

independents entre si, tenim l’expressió següent: 

.

A continuació, fem alguns comentaris:

a) La suposició que les observacions són independents entre si és molt forta,

i fins i tot pot resultar contraintuïtiva. En cas que hi hagi atributs X, Y que se

sap del cert que no són independents, sinó que estan fortament relacionats,

llavors no es pot mantenir aquesta suposició. Cal modelitzar-ne el comporta-

ment per a una distribució conjunta P(X,Y) amb la seva pròpia mitjana i en

què les variàncies ara estiguin representades per una matriu de covariància.

b) En cas que es tracti de X1, …, Xn atributs que suposem dependents entre si,

llavors els hem de modelitzar a partir d’una distribució multivariant. La ma-

triu de covariància té dimensions n × n. Hem de considerar, doncs, n mitjanes

i n(n + 1)/2 elements de la matriu de covariància (que és simètrica). El nombre

de paràmetres que cal estimar, doncs, és cada cop més gran.

c) Finalment, els atributs categòrics no es poden modelitzar seguint una dis-

tribució gaussiana.

i

m
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Els problemes d’aquest tipus de mètodes són els típics que apareixen en tots

els processos d’aprenentatge. Es pot arribar a obtenir models sobreespecialitzats

bé perquè posem un nombre inicial de classes massa elevat, bé perquè donem

un nombre massa elevat de paràmetres per a estimar. 

Anem ara al problema realment difícil, que és el que ataca el mètode Autoclass.

4.6. Mètodes de construcció d’agregacions quan el nombre 

de classes és desconegut a priori

En el cas anterior suposàvem que partíem d’un conjunt d’observacions i vo-

líem obtenir una agregació amb un nombre fixat de classes. Ara ens interessa

obtenir una partició bona sense indicar d’entrada el nombre de classes que vo-

lem obtenir. El mètode Autoclass fa exactament això.

El mètode Autoclass recorre a una tècnica anomenada estimació bayesiana, de

la qual es parla en un altre mòdul. L’objectiu del mètode és obtenir la partició

en classes que s’ajusti millor a les dades. Ara, per a evitar alguns problemes de

sobreespecialització que apareixen usant els mètodes anteriors, imposem una

penalització per a cada paràmetre nou introduït. Cada paràmetre té una distri-

bució a priori. La introducció d’un paràmetre nou en la versemblança origina

que hàgim de multiplicar la versemblança per la probabilitat a priori del parà-

metre. Com que la probabilitat és un valor entre 0 i 1, en principi la reduirà.

Per tant, llevat que la qualitat general del model millori molt en combinació

amb altres paràmetres, es penalitza la introducció de nous paràmetres.

Una descripció acurada d’aquest algorisme supera els àmbits d’aquest curs, i

remetem el lector a l’exposició de Cheeseman –a Fayyad, 1996–, que és l’últi-

ma versió revisada de l’algorisme per a construir i valorar la qualitat dels clus-

ters obtinguts mitjançant procediments probabilístics. També es poden seguir

altres criteris, com per exemple el criteri d’informació bayesiana o BIC. 

El mètode Autoclass utilitza igualment el model de mixtura de distri-

bucions (no necessàriament gaussianes) i fa servir el mètode EM per a

estimar els paràmetres de les distribucions que s’ajustin millor a les da-

des. Ara bé, fa això per a diferents nombres de classes possibles. És a dir,

hi ha dos nivells de cerca: un per al nombre de classes i un altre per al

nombre d’atributs.

Lectura complementària

Trobareu amb més detall el 
mètode Autoclass en l’obra 
següent:
P. Cheeseman; J. Stutz
(1995). “Bayesian 
Classification (Autoclass): 
theory and results”. A: U.M. 
Fayyad; G. Piatetsky-Sahpiro;
P. Smyth; R. Uthurusamy 
(ed.). Advances in Knowledge 
Discovery and Data Mining
(pàg. 153-180). AAAI Press.
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5. Interpretació dels models obtinguts

Un cop obtenim un model d’agrupació cal agregació què ens diu. Cal seguir el

procediment donat mitjançant els passos següents:

1) Estudiar cada grup. Això vol dir que cal trobar les característiques que són prò-

pies de cada grup. Hi ha diverses maneres de fer-ho:

a) El pas més senzill consisteix a efectuar una anàlisi estadística senzilla que

observi quins són els valors mitjans de cada atribut.

b) Una altra manera és comparar el valor mitjà de cada atribut dins de cada

grup amb el valor mitjà en la resta del domini. En calcular la diferència de va-

lors podem tenir una idea de quins són els atributs més diferents del grup; és

a dir, els que marquen més la seva diferència respecte a la resta del domini.

2) Estudiar la relació entre grups. Les diferències entre atributs es poden precisar

més si es fan les comparacions grup a grup. Establim amb quins grups i variables

hi ha més diferència i intentem establir el perquè d’aquestes diferències.

Exemple d’interpretació d’un model d’agregació

Amb les dades dels cent cinquanta clients del gimnàs Hyper-Gym i emprant una eina
com Cviz, que permet d’efectuar agregacions i visualitzar-les, obtenim la interpretació se-
güent:

Aquest estudi ens dóna una primera aproximació que ens indica que els clusters més im-
portants estan definits per la conjunció de les variables Entrenador personal i Districte A;
Entrenador personal i Districte B, i Horari.
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Podem estudiar la distribució de valors de cadascun dels clusters. Per exemple, la figura
següent representa la distribució de valors per al cluster Entrenador personal i Districte B,
que indica que, respecte a la mitjana de totes les observacions, els clients que demanen
entrenador personal i resideixen al districte B fan més steps i stretch que la resta.

La tasca d’interpretació ha de continuar emprant, com hem dit, altres criteris: dispersió
de valors pel cluster i proximitat a altres clusters.

3) Obtenir una descripció més sintètica. La descripció que el model d’agregació

dóna d’un domini és molt limitada i a vegades poc natural. De fet, el que tin-

drem serà una enumeració dels objectes de cada grup o una llista dels valors que

tenen els representants (centres) de cada grup. És interessant aplicar a cada grup

algun altre mètode que ens doni una descripció de nivell més alt, com per exem-

ple una col·lecció de regles que descriguin cada grup.

5.1. Predicció a partir dels mètodes d’agregació

La utilitat bàsica dels mètodes d’agregació rau en la capacitat d’agrupar objectes

semblants. Per exemple, ens volem fer una idea dels grups de clients que tenim.

Podem aplicar un mètode aglomerador incremental i veure quants grups en re-

sulten, o podem forçar que hi hagi un nombre de grups determinat, per exem-

ple cinc, i estudiar-los per veure què en traiem. Una segona aplicació és la

predicció. Ara veurem com es pot portar endavant.

Si disposem d’un model d’agregació, la predicció es basarà en el concepte ja

conegut de similitud o proximitat d’objectes en l’espai. En efecte, d’acord amb

Predir consisteix a calcular, a partir d’uns valors observats, un altre va-

lor que no s’ha observat.
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els atributs observats podem establir quin conjunt d’objectes que ja coneixem

s’assemblen més al nouvingut i indicar quin valor de l’atribut desconegut cor-

respon als objectes ja coneguts.

Això planteja algun problema. Per exemple, suposem que tenim un client nou

al club, el client 9879, que té les dades següents:

Evidentment, encara no sabem quin horari vol escollir ni quant de temps és

probable que passi dins el club. Precisament volem contestar aquestes dades i

obtenir-ne una predicció. D’aquesta manera potser li podrem recomanar un ho-

rari, o potser una activitat, o bé començar a pensar si pot ser un client fidel o no.

Suposem que disposem d’una taula ampliada amb informació nova dels clients

que inclou atributs nous, com les activitats esportives principal i secundària

(Act1 i Act2):

Suposem també que definim una funció de similitud basada en els atributs que

coneixem (Sexe i Renda, un categòric i l’altre numèric), que consisteix a com-

binar la distància de Hamming i l’euclidiana (no normalitzades) i normalitzar

dividint pel nombre d’atributs. 

Dsim = (Dham + Deu) / 2.

Client Edat Sexe Horari Renda Anys

9879 43 Dona ¿? 5.000.000 ¿?

Exemple de predicció

Si ve un client nou podrem 
predir, d’acord amb les seves 
característiques, si tindrà ten-
dència a un tipus d’exercicis 
o d’horari determinats, o el 
temps que romandrà com 
a soci del club.

Client Sexe Horari Renda Edat Anys al club Act1 Act2

21 Dona Matí 5.000.000 25 4 Stretch TBC

212 Home Matí 10.000.000 65 1 Aeròbic Steps

1 Dona Tarda 6.000.000 40 2 Aeròbic Stretch

113 Dona Tarda 4.000.000 32 4 Ioga Stretch

221 Dona Matí 3.500.000 32 3 Ioga Ioga

1.234 Home Tarda 1.200.000 18 4 Stretch TBC

13 Home Tarda 5.000.000 87 2 TBC TBC

12 Home Matí 4.500.000 34 8 Stretch TBC

111 Home Tarda 2.300.000 56 9 Stretch Stretch

1.200 Home Matí 11.000.000 45 12 Steps TBC

324 Dona Tarda 4.000.000 32 13 Steps TBC

423 Home Matí 2.800.000 18 2 Ioga TBC

567 Home Tarda 27.000.000 19 3 Ioga Stretch

777 Home Tarda 12.000.000 45 12 TBC Steps

3.244 Home Matí 9.000.000 23 5 Steps TBC

1.223 Dona Tarda 23.450.000 67 6 Steps Aeròbic

666 Home Tarda 1.800.000 23 5 Aeròbic Aeròbic

989 Dona Matí 2.400.000 45 3 Aeròbic Ioga

456 Dona Matí 4.800.000 34 4 Aeròbic Ioga

1.325 Dona Matí 5.700.000 34 8 Ioga Steps
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A partir d’aquesta distància podem trobar els veïns del client nou. Un cop tro-

bats, podem consultar el valor que mostren pels atributs d’interès (Horari i

Anys al club). Aquí se’ns plantegen dos problemes: el nombre de veïns que cal

considerar i el càlcul dels valors dels atributs desconeguts.

El primer problema admet diverses respostes. Evidentment, com més clients es

vulguin considerar, menys eficient serà el procés de predicció. D’altra banda,

tampoc no són necessaris tots els veïns; normalment amb un nombre relativa-

ment baix de veïns es poden fer bones prediccions. Tot depèn de la qualitat del

conjunt de dades inicial i, de la capacitat predictiva d’aquest conjunt de dades.

El segon problema es pot contestar de dues maneres:

• Per majoria: s’assignen als atributs desconeguts els valors que més vegades

apareixen entre els seus veïns.

• Mitjana: es calcula el valor mitjà de l’atribut entre els veïns (això ens por-

tarà problemes per a variables categòriques).

Intentem fer una predicció amb les dades fictícies de què disposem.

Calculant les distàncies de la nova clienta als diversos clients, tenim aquest or-

dre, de més proper a menys proper:

Client Sexe Horari Renda Edat Anys al club Act1 Act2

21 Dona Matí 5.000.000,0 25 4 Stretch TBC

456 Dona Matí 4.800.000,0 34 4 Aeròbic Ioga

1.325 Dona Matí 5.700.000,0 34 8 Ioga Steps

1 Dona Tarda 6.000.000,0 40 2 Aeròbic Stretch

113 Dona Tarda 4.000.000,0 32 4 Ioga Stretch

324 Dona Tarda 4.000.000,0 32 13 Steps TBC

221 Dona Matí 3.500.000,0 32 3 Ioga Ioga

989 Dona Matí 2.400.000,0 45 3 Aeròbic Ioga

1.223 Dona Tarda 23.450.000,0 67 6 Steps Aeròbic

1.234 Home Tarda 1.200.000,0 18 4 Stretch TBC

666 Home Tarda 1.800.000,0 23 5 Aeròbic Aeròbic

111 Home Tarda 2.300.000,0 56 9 Stretch Stretch

423 Home Matí 2.800.000,0 18 2 Ioga TBC

13 Home Tarda 5.000.000,0 87 2 TBC TBC

12 Home Matí 4.500.000,0 34 8 Stretch TBC

3.244 Home Matí 9.000.000,0 23 5 Steps TBC

212 Home Matí 10.000.000,0 65 1 Aeròbic Steps

1.200 Home Matí 11.000.000,0 45 12 Steps TBC

777 Home Tarda 12.000.000,0 45 12 TBC Steps

567 Home Tarda 27.000.000,0 19 3 Ioga Stretch
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Sembla que, en aquest cas, un dels atributs que més compta a l’hora de definir

la similitud és el sexe. Intentem fer una predicció agafant els cinc veïns més

propers:

Observem els fets següents:

1) En el cas de l’horari tenim un empat. Tenim tants veïns que escullen horari

de matí com de tarda.

2) En el cas d’anys al club, si escollim la regla de la majoria sembla que po-

dem predir que la nova clienta pot romandre uns quatre anys al club. Si apli-

quem el criteri del valor mitjà, llavors sembla que podem dir que hi romandrà

5,8 anys.

3) Quant a l’activitat primària que més li pot interessar, tenim un empat entre

Ioga i Aeròbic. Quant a la secundària, si apliquem un altre cop la regla de la ma-

joria, tenim un altre empat entre TBC i Stretch.

Quan es dóna aquesta situació, una sortida possible consisteix a experimen-

tar amb nombres de veïns diferents i associar a cada nombre de veïns un fac-

tor de confiança que indiqui el percentatge de veïns que compleixen el valor

predit.

Activitat

5.1. Compareu les recomanacions que es poden fer utilitzant set, vuit i nou veïns, i ava-
lueu el grau de confiança de cada possibilitat.

Per tant, és important disposar de mitjans que permetin d’avaluar les carac-

terístiques de les dades.

Client Sexe Horari Renda Edat Anys al club Act1 Act2

21 Dona Matí 5.000.000,0 25 4 Stretch TBC

456 Dona Matí 4.800.000,0 34 4 Aeròbic Ioga

1.325 Dona Matí 5.700.000,0 34 8 Ioga Steps

1 Dona Tarda 6.000.000,0 40 2 Aeròbic Stretch

113 Dona Tarda 4.000.000,0 32 4 Ioga Stretch

324 Dona Tarda 4.000.000,0 32 13 Steps TBC

Aquest fet posa en evidència que les prediccions que es puguin fer seran

tan bones com les dades de què disposem. Tindran tanta capacitat pre-

dictiva com la que tingui el conjunt d’objectes que hem escollit per

comparar.
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5.2. Qualitat dels models obtinguts 

Hi ha diverses maneres d’avaluar la qualitat del resultat d’un procés d’agregació

o d’agrupació.

Un criteri d’avaluació general és esperar obtenir grups que són molt cohesionats

i, a la vegada, molt diferents entre si. Això vol dir que els objectes de cada grup

són molt semblants entre si, i alhora, molt diferents dels objectes de la resta de

grups. Es tracta d’obtenir agrupacions amb una gran similitud intragrup i una

baixa similitud intergrups.

Hem de poder mesurar cadascun d’aquests aspectes:

1) Similitud intragrup. Es tracta de mesurar fins a quin punt són similars els

objectes que el procés d’agregació ha fet anar a parar al mateix grup. Una me-

sura típica és la variància dels atributs considerats. Cal analitzar la matriu de

covariància de diversos atributs. 

2) Similitud intergrups. Es pot considerar com la distància mitjana entre els

centres dels diversos grups. Donats els resultats de dos processos d’agregació,

s’ha de preferir el que exhibeixi més distància entre centres.

3) Variants. Una altra manera de calcular la qualitat del l’agregació és utilitzar

la mateixa mesura de distància que s’ha fet servir per a construir els grups i

comparar la distància mitjana dins els clusters respecte a la distància mitjana

entre grups.

El mètode de mesura de la qualitat dels models admet diverses variacions. 

A continuació comentem una nova aplicació del principi de mínima longitud

de descripció (MDL).

5.2.1. El principi de mínima longitud de descripció 

Finalment, altres maneres de mesurar la qualitat d’un model d’agregació o d’un

model descriptiu en general consisteixen a mesurar el grau d’ajust entre el mo-

del i les dades o bé a estimar el grau d’informació que aporta el model respecte

a tots els models possibles que es poden construir amb les dades observades. Co-

mencem per aquest darrer, prenent la longitud de descripció com a indicatiu de

la informació que porta el model.

En principi, el criteri d’avaluació depèn de l’aplicació a la qual vulguem

destinar el resultat del procés. Donarem, però, algunes recomanacions ge-

nerals.

Variacions en la mesura 
de la qualitat dels models

El mètode de mesura de la 
qualitat del model pot variar, 
per exemple, en la manera 
d’escollir les llavors inicials 
o de recalcular el centre se-
güent.
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La segona part pot semblar estranya, però cal tenir en compte que les dades es

poden conceptualitzar com a generades a partir del model. És a dir, aquest mè-

tode estima que el millor model és el que resulta més fàcil de codificar a partir

de les dades i penalitza els models que compleixen aquestes dues condicions:

a) Són més complexos sobre les mateixes dades. 

b) Necessiten més dades per a ser codificats.

Veiem ara com s’ataca el problema de la codificació, que és a la base del prin-

cipi MDL. Suposem que tenim un conjunt de m observacions (o casos) D. Cada

observació està definida sobre el mateix domini descrit pel mateix conjunt fix

d’atributs X1, …, Xn. Cada atribut pot prendre, per simplificar, un conjunt fi-

nit i determinat de valors. Per a la variable Xi, el conjunt de valors que pot

prendre estarà indexat des d’1 fins a qi.

Un possible sistema de classificació de les dades és el següent: donem una ca-

dena binària diferent a cada possible configuració de les dades (o del model,

per exemple, d’agregació). Tot el conjunt de dades D queda codificat per la con-

catenació de les m cadenes corresponents als m casos.

Exemple de sistema de codificació de dades

Suposem que tenim tres variables X1, ..., X3, cadascuna de les quals pot prendre dos va-
lors: ‘Present’ o ‘Absent’. Una codificació molt senzilla consisteix a donar al valor ‘Pre-
sent’ el codi 1 i al valor ‘Absent’, el codi 0. Si tenim aquesta (petita) base de dades 

la codificació de tot el conjunt de dades correspon a la seqüència 101111001.

Una manera d’obtenir la codificació global més curta possible (obtenir la se-

qüència binària més curta per a representar el conjunt de dades) consisteix a

donar els codis més curts a les observacions més freqüents. Per a fer-ho s’aplica

l’algorisme de Huffman. 

L’algorisme de Huffman consisteix a executar els passos següents:

1) Prendre els dos valors de l’alfabet de símbols de codificació que tinguin la fre-

qüència mínima. Assignar a aquests dos símbols, que tindran la mateixa longitud

i només diferiran en el darrer dígit, la seqüència de codificació més llarga.

El principi de mínima longitud de descripció (MDL, minimum des-

cription length) es basa en la idea que el millor model que es pot obtenir

a partir d’un conjunt de dades és el que, donat el model, minimitza la

suma de la longitud de codificació del model i de les dades.

X1 X2 X3 Codificació

Present Absent Present 101

Present Present Present 111

Absent Absent Present 001

Vegeu el mètode MDL 
en el subapartat 2.3.2 del mòdul 
“Classificació: arbres de decisió” 
d’aquesta assignatura.
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2) Combinar aquests dos símbols per a crear un símbol nou; calcular la proba-

bilitat del símbol nou i repetir el procés.

Atès que a cada pas es redueix el conjunt de l’alfabet en una unitat, l’algorisme

haurà d’assignar seqüències a tots els símbols després de tants passos com sím-

bols hi hagi en l’alfabet.

Suposem que cada configuració ci de la base de dades té una probabilitat pi.

L’algorisme de Huffman assigna a cada configuració ci una codificació que té

una longitud aproximada de –log2(pi). Si tenim m observacions en la base de

dades (tenim m configuracions), llavors la longitud de codificació de la base

de dades és la següent

,

on el sumatori és sobre totes les configuracions possibles.

Totes aquestes probabilitats no les tenim, no són conegudes, atès que el model

d’agregació (de fet, qualsevol tipus de model extret de les dades) només és una

aproximació a la probabilitat de les configuracions, que denotarem per . Com

més propera sigui l’estimació  a la probabilitat de les dades pi, millor és el mo-

del.

Podem fer servir les probabilitats  que apareixen en el model com si fos-

sin les probabilitats d’aparició de les diverses configuracions en la població

de configuracions d’on procedeixen les dades. És a dir, suposem que les da-

des s’han generat en un procés descrit pel model que hem obtingut. Amb

aquesta aproximació, i donat el model, obtenim la longitud de descripció

de les dades: 

.

Ara podem recórrer a un teorema per tal de poder comparar totes dues co-

dificacions.

Teorema de Gibbs

El teorema de Gibbs estableix que si tenim dues seqüències finites de nombres

reals no negatius pi i qi, amb i = 1, …, t, de manera que la suma de tots els nom-

És important veure que les probabilitats que ens dóna el model ens per-

meten d’aproximar un càlcul de la longitud de codificació de les dades

(la segona part del principi MDL).

Assignació de seqüències

En l’exemple de sistema de co-
dificació de dades que hem 
vist, cada combinació de valors
x1x2x3 de les tres variables X1,
X2 i X3 és una configuració. La 
del cas 1, c1, és Present-Ab-
sent-Present, o 101.

m pilog2 pi( )
i

∑–

p̂

p̂

p̂i

m pilog2 p̂i( )
i

∑–
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bres corresponents de cada seqüència sigui igual a 1, es compleix la desigualtat

següent:

La igualtat es dóna únicament quan per a tot i, pi = . En el sumatori conside-

rem que 0log20 = 0.

El principi MDL indica que sempre hem d’escollir el model que minimitzi més

la codificació de les dades. El problema és que desconeixem les probabilitats

reals, pi, i les hem d’estimar a partir de la freqüència observada.

El principi MDL és prou general perquè es pugui aplicar a un grapat de models

diferents, tant descriptius (com són els models d’agregació) com classificadors

i d’altra mena. Aquest principi es torna a veure en descriure mètodes de cons-

trucció d’altres tipus de models. Per a cadascun d’aquests mètodes el que varia

és la manera de codificar el model.

Vegem com es pot codificar un model d’agregació. Recordem que el que s’obté

en la construcció d’un model d’agregació és una sèrie de grups* que, en la ma-

joria dels casos, representen una partició del conjunt inicial D d’observacions.

Suposem que en el model tenim k clusters. Cada cluster té una distribució de

probabilitat pels valors de les observacions que aplega. El millor model serà el

que ens permeti de codificar les dades de manera més econòmica. Una manera

possible de fer-ne la codificació consisteix a codificar els centres de cada clus-

ter. En principi, es pot considerar el centre com una observació fictícia sobre

els atributs del domini que recull els valors mitjans de cada atribut.

Exemple de codificació econòmica dels clients d’Hyper-Gym

Considereu la taula següent:

El teorema de Gibbs diu que la codificació que s’obté emprant les pro-

babilitats estimades (les que utilitza el model construït) ha de ser for-

çosament de més longitud que la que s’obtindria si es fessin servir les

probabilitats veritables. També indica que amb les probabilitats verita-

bles s’obté la longitud de codificació mínima.

Edat Renda Anys al club

34 5 4

45 9 14

56 7 10

19 2 2

34 4 6

67 4 7

m pilog2 pi( ) m pilog2 p̂i( )
i

∑–≤
i

∑–

p̂i

Vegeu el mètode MDL 
en el subapartat 2.3.2 del mòdul 
“Classificació: arbres de decisió” 
d’aquesta assignatura.

* En anglès, clusters.
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Si aquesta taula fos la descripció d’un cluster amb una reducció de les dades dels clients d’Hy-
per-Gym, el centre del cluster seria l’observació fictícia (per a simplificar hem posat les mitja-
nes sense decimal) obtinguda calculant el valor mitjà de tots els atributs del cluster:

Per a descriure un model d’agregació amb k clusters, tindríem k representacions d’aquesta
mena.

Per a trobar la codificació, una possible manera de procedir (però no l’única)

consisteix a fer els passos següents per a cada instància:

• Indicar a quin cluster pertany la instància (això requereix log2 k bits).

• Codificar els valors dels atributs amb relació al centre del cluster (per exem-

ple, expressant la seva diferència o distància absoluta).

Exemple de codificació dels clients d’Hyper-Gym

Suposem que l’exemple d’Hyper-Gym tingués set clusters. Aleshores necessitaríem 3 bits
per a codificar a quin cluster pertany cada observació (des del cluster 000 al 111, 0 a 7 en
binari).

Per a cada observació 01 del conjunt de dades original D tenim una configuració de valors
(Edat, Renda, Anys al club) dins de totes les configuracions possibles. El tercer element del
cluster és el següent: 

El comparem amb l’element centre:

i veiem que el valor absolut de la seva diferència respecte al centre del cluster és el següent:

Suposem, per simplificar, que els valors de les tres variables oscil·len entre 0 i 100 . En
aquest cas, ens calen 7 bits per a cada variable; és a dir, 21 bits per a cada configuració:

Si suposem que el cluster a què pertany és el 3, llavors la codificació seria la següent:

Per al cas dels atributs categòrics, el procediment és més semblant al que hem

descrit abans. En efecte, cada valor rep una codificació d’acord amb la distri-

bució de probabilitat de l’atribut dins el cluster.

42 5 7

56 7 10

42 5 7

14 4 4

14 4 4

Cluster X1 X2 X3

3 14 4 4

011 0001110 0000100 0000100

D’aquesta manera, cal considerar com a millor la col·lecció de clusters

(model d’agregació) que exhibeixi la mínima descripció de longitud.

Vegeu l’exemple “Codificació 
econòmica dels clients 
d’Hyper-Gym” en aquest subapartat.
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5.2.2. Mesures d’ajust

Una altra manera de mesurar la qualitat d’un model és veure quina distància

hi ha entre la distribució de probabilitat que indica el model que segueixen els

seus atributs i la distribució de probabilitat de la població de la qual se suposa

que les dades constitueixen una mostra.

Exemple de mesura d’ajust 

Suposem un domini definit sobre els atributs X1, …, Xn. Si tenim un conjunt de dades D
format per observacions, en què cada observació és la concatenació dels valors dels atri-
buts corresponents x1, …, xn, llavors podem suposar que cada configuració x1, …, xn pro-
cedeix d’una població els valors de la qual segueixen la distribució de probabilitat
conjunta següent:

P(X1, ..., Xn).

D’altra banda, si hem extret un model (d’agregació, per exemple), podem veure que els
valors dels atributs X1, …, Xn segueixen una distribució com aquesta:

(X1,... ,Xn).

Un criteri per a escollir entre diversos models és quedar-se amb el que indiqui que la dis-
tància entre totes dues distribucions és mínima.

Ara bé, com mesurem la distància entre dues distribucions, la que està im-

plícita en el model i la que està implícita en les dades?

Mesura de Kullback-Leibler

Si tenim dues distribucions de probabilitat P i , la divergència entre les dues

distribucions està representada per l’expressió següent:

Dk−l(P, ) = ,

on el sumatori es fa sobre totes les configuracions possibles.

P̂

P̂

P̂ P xi( )log2
P xi( )

P̂ xi( )
-------------

i
∑
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Amb el criteri de divergència de Kulback-Leibler cal utilitzar el mateix tipus de

conjunt d’avaluació per a poder comparar diversos mètodes d’agregació extrets

del mateix conjunt de dades i veure quina és la divergència que mostra cada mo-

del. Aleshores ens quedem amb el que exhibeixi la divergència mínima.

Cal matisar que si es fa la suposició que cada cluster segueix la seva pròpia dis-

tribució (i llavors tot el cluster s’ha de conceptualitzar com una mixtura de dis-

tribucions), la comparació no és tan directa.

És interessant, però, remarcar la relació que hi ha entre el principi MDL i

aquesta mesura de divergència. Si apliquem el teorema de Gibbs, tenim la pro-

pietat KL-MDL.

Per tant, per a poder avaluar i escollir entre models es pot fer servir tant el prin-

cipi MDL com la divergència. 

La divergència de Kulback-Leibler és sempre positiva, i només és zero

quan totes dues distribucions són idèntiques.

La propietat KL-MDL assegura que la longitud de codificació de les da-

des és una funció monòtona creixent de la divergència entre la distribu-

ció definida per les dades i la definida pel model.

Vegeu el principi MDL i el teorema 
de Gibbs en el subapartat 5.2.1 
d’aquest mòdul.
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6. Ponderació dels mètodes d’agregació

Per a resumir breument els mètodes d’agregació en podem esmentar els avan-

tatges i els inconvenients. 

En primer lloc, els avantatges dels mètodes d’agregació són els següents:

a) Resultats comprensibles, encara que no sempre directament o fàcilment in-

terpretables. La presentació gràfica pot ser molt atractiva, però cal que sigui

complementada amb una anàlisi més profunda de les característiques de cada

grup i de les relacions de cada grup amb la resta.

b) Resultat aplicable a diversos tipus de dades. Encara que no tots, alguns dels

mètodes d’agregació permeten de combinar dades de diversos tipus (numè-

riques, categòriques, etc.).

c) Dimensionalitat. Permeten de treballar amb dominis d’alta dimensionalitat.

d) Base per a la predicció. Proporcionen un primer mètode per establir pre-

diccions. Si més no, són un primer pas per a endegar la construcció de models

predictius o classificadors més especialitzats.

Els inconvenients del mètodes d’agrupació són els següents:

a) Emmagatzematge. És un inconvenient que experimenten especialment els

mètodes que guarden informació sobre els diversos veïns de cada cas.

b) Poca eficàcia en la predicció. Normalment, els mètodes d’agregació, que no

estan pensats per a aquesta tasca predictiva, no donen bons resultats en pre-

dicció.

c) Sensibilitat quant a l’ordre de tractament de les observacions. Aquesta di-

ficultat és especialment conflictiva en el cas dels mètodes incrementals o aglo-

meradors.
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Resum

Els mètodes d’agregació cerquen, en general, un criteri per agrupar objectes

semblants. A efectes pràctics, serveixen per a tenir una primera aproximació a

l’estructura del domini i, encara que aquest no és el seu objectiu principal, po-

den servir per a desenvolupar certes tasques de predicció. En efecte, si sabem a

quin grup o cluster pertany un objecte nou, se’n poden predir les característi-

ques desconegudes a partir de les quals mostren la resta d’objectes del grup.

Els criteris per a establir la pertinença d’un objecte a un grup s’estableixen a

partir de mesures que volen reflectir la noció de proximitat en l’espai d’obser-

vacions.

Aquestes mesures es poden basar en la idea de distància en l’espai d’observacions

o bé en la de proximitat de les distribucions de probabilitat conjunta dels diversos

atributs que formen una observació.

Això dóna lloc a dues grans famílies de mètodes:

• Mètodes basats en mesures de similitud o distància: per exemple, k-means

i k-nearest neighbours.

• Mètodes basats en propietats de les distribucions de probabilitat res-

pectives: per exemple, COBWEB i Autoclass.

Una segona manera de classificar els mètodes d’agregació té a veure amb el ti-

pus de procediment que se segueix per a construir els models:

• Plans, en què es consideren totes les observacions per a construir el model

i hi ha un únic nivell de detall en la construcció final, com en el k-means.

• Jeràrquics, en què els clusters s’organitzen en diversos nivells de detall o de

generalització, com en el COBWEB.

En general, tots aquests mètodes segueixen un esquema en què, quan apareix

una observació nova durant el procés de construcció del model, cal decidir a

quin grup pertany i incloure-l’hi, o bé fer que la mateixa observació sigui un

grup nou d’un únic element. Hi ha diversos criteris per a decidir-se i les ope-

racions més habituals són la inclusió d’una observació en un grup, la fusió de

grups (de la qual l’anterior és un cas particular) i la divisió de grups.

La interpretació dels models d’agregació s’ha de fer estudiant les característiques

de cada grup i les d’aquest grup amb relació als altres. Normalment es fa servir
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alguna mena d’anàlisi estadística sobre els valor mitjans i la dispersió de cada

grup i s’intenta conèixer quines combinacions d’atributs i valors són discrimi-

nats en cada grup i quins són els atributs més rellevants en cada grup.

L’avaluació es pot fer d’acord amb la compacitat de cada grup i la separació

respecte als altres. En principi, són preferibles agregacions en què els com-

ponents de cada grup siguin molt semblants entre si i molt diferents de la resta

de grups. També són preferibles les agregacions en què hi hagi més distància

entre grups.

Les diverses mesures de qualitat utilitzades per a construir agregacions pre-

tenen precisament assegurar aquestes propietats.

Una altra manera d’avaluar i comparar agregacions és mitjançant altres propietats

que tenen en compte les propietats de les distribucions de probabilitat de l’agre-

gació obtinguda. Per exemple, la mesura MDL o altres mesures d’ajust. 
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Activitats

1. Accediu a l’adreça d’Internet que es dóna al marge i compareu les especificacions dels di-
versos programaris adreçats a clustering.

2. Per al problema que us havíeu proposat en l’activitat 1 del mòdul “Extracció de conei-
xement a partir de dades” d’aquest curs, us serveixen els mètodes d’agregació? Quin mètode
creieu que us resultaria més convenient?

Exercicis d’autoavaluació

1. Amb les dades de la base de dades que us oferim a continuació, resoleu les activitats se-
güents:

a) Calculeu la distància entre l’observació 6 i la resta de valors, tenint en compte només els
atributs numèrics:

segons les mesures de distància següents:

• Valor absolut de la diferència.
• Quadrat de la diferència.
• Valor absolut normalitzat.
• Distància euclidiana.
• Distància de Hamming.

b) Canvia el resultat anterior si empreu la normalització pel màxim?

c) Canvia el resultat anterior si discretitzeu els valors?

2. Suposeu que heu trobat els clusters següents, descrits pels seus centres:

a)

b)

Client Sexe Renda Edat Anys al club Entrenador
personal

1 Dona 6.000.000 40 2 No

4 Home 3.200.000 35 6 No

6 Dona               0 30 3 No

12 Home 4.500.000 34 8 No

18 Dona               0 32 4 No

19 Home 3.000.000 37 3 No

20 Home 2.800.000 32 3 No

21 Dona               0 32 4 No

22 Home               0 18 1 No

31 Dona 4.000.000 30 1 No

33 Home 8.000.000 28 2 Sí

34 Dona 1.200.000 55 8 No

Renda Edat Anys al club

6.000.000 40,3 2,8

Renda Edat Anys al club

3.500.000 25,6 3,5

Per a fer l’activitat 1, 
accediu a l’adreça 
http://www.kdnuggets.com.
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c)

d)

Quins són els clusters més allunyats? I els més propers? Proveu de contestar aquestes pregun-
tes emprant les mateixes distàncies que en l’exercici anterior.

Renda Edat Anys al club

1.000.000,56 45,6 8,5

Renda Edat Anys al club

0 65 18,4
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