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STRESZCZENIE 

Algorytm grupowania aglomeracyjnego jest algorytmem iteracyjnym. W każdej iteracji macierz 

odległości jest analizowana w poszukiwaniu grup które dzieli najmniejsza odległość. Następnie 

para grup które dzieli najmniejszy dystans łączona jest w nową grupę. Wielokrotne 

przeszukiwanie macierzy prowadzi do złożoności obliczeniowej rzędu n
3
. Praca została 

poświęcona opracowaniu wariantu algorytmu grupowania aglomeracyjnego, który w sposób 

równoległy przeszukuje macierz odległości, oraz wprowadza usprawnienie, umożliwiające 

ograniczenie całkowitej liczby iteracji. W pracy zawarte są wyniki badań, które wykazały 

redukcję czasu wykonania średnio do połowy czasu wymaganego przez algorytm szeregowy, 

oraz badania które wskazują na brak wpływu na jakość grupowania. Ponadto w pracy 

przedstawiony został kontekst grupowania w dziedzinie analizy tekstów, jako potencjalnego 

zastosowania algorytmu. Dokument zamykają wnioski końcowe. 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe:  
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PARALLEL ALGORITHM OF AGGLOMERATIVE CLUSTERING 

Agglomerative clustering algorithm is iterative. In each iteration input distance matrix is analyzed 

to find groups separate by the smallest distance. Then the group pair divided by the smallest 

distance is merged to a single group. Multiple matrix searches lead to high computational 

complexity of the n
3
 order. The subject of this work was to create version of agglomerative 

clustering algorithm that performs matrix search in parallel and uses total iteration count reducing 

enhancement. The paper includes experiment results showing computation time reduction in 

average by half in comparison to linear algorithm, and showing no impact on clustering quality. 

What is more context of clustering in text analysis is presented, as this is potential area where 

algorithm can bring significant value.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Hierarchical clustering, text clustering, parallel implementation  



4 
 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP.......................................................................................................................................6 

1.1. TERMINOLOGIA..............................................................................................................6 

1.2. GRUPOWANIE..................................................................................................................7 

1.2.1. TAKSONOMIA.........................................................................................................8 

1.2.2. GRUPOWANIE AGLOMERACYJNE.....................................................................9 

1.3. MOTYWACJA.................................................................................................................10 

1.4. CELE.................................................................................................................................11 

1.5. PRZEGLĄD ROZDZIAŁÓW...........................................................................................12 

2. WPROWADZENIE DO GRUPOWANIA AGLOMERACYJNEGO.....................................14 

2.1. SZEREGOWY ALGORYTM GRUPOWANIA AGLOMERACYJNEGO....................14 

2.2. MIARY ODLEGŁOŚCI....................................................................................................15 

2.3. TYPY ŁĄCZENIA............................................................................................................17 

2.4. MODEL GRUPOWANIA................................................................................................18 

2.5. JAKOŚĆ GRUPOWANIA................................................................................................19 

2.6. GRUPOWANIE PŁASKIE A GRUPOWANIE HIERARCHICZNE..............................21 

2.6.1. MODEL....................................................................................................................21 

2.6.2. EFEKTYWNOŚĆ....................................................................................................21 

2.6.3. WYKORZYSTANIE...............................................................................................22 

2.7. GRUPOWANIE DOKUMENTÓW..................................................................................22 

2.7.1. REPREZENTACJA DOKUMENTÓW...................................................................22 

2.7.2. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DOKUMENTAMI..........................................................23 

3. ALGORYTM RÓWNOLEGŁY..............................................................................................24 

3.1. OPRACOWANIE ALGORYTMU...................................................................................24 

3.2. WIELOWĄTKOWOŚĆ....................................................................................................26 

3.3. ZŁOŻONOŚĆ OBLICZENIOWA....................................................................................27 

3.4. ALTERNATYWNE OPCJE ZRÓWNOLEGLENIA.......................................................28 

3.4.1. MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE.............................................................29 

3.4.2. ALGORYTM 2-FAZOWY......................................................................................30 

4. IMPLEMENTACJA.................................................................................................................31 

4.1. WYBÓR TECHNOLOGII................................................................................................31 

4.2. APLIKACJA.....................................................................................................................31 



5 
 

4.3. PODSUMOWANIE..........................................................................................................32 

5. BADANIA................................................................................................................................33 

5.1. PROCEDURA EKSPERYMENTALNA..........................................................................33 

5.2. ZBIÓR DANYCH.............................................................................................................34 

5.3. MACIERZE ODLEGŁOŚCI............................................................................................35 

5.4. ŚRODOWISKO................................................................................................................37 

5.5. PORÓWNANIE LICZBY ITERACJI. ............................................................................38 

5.6. PORÓWNANIE CZASU WYKONANIA........................................................................41 

5.7. BADANIE WPŁYWU LICZBY WĄTKÓW NA CZAS WYKONANIA.......................42 

5.8. BADANIE JAKOŚCI........................................................................................................43 

5.9. PODSUMOWANIE..........................................................................................................44 

6. PODSUMOWANIE ................................................................................................................45 

6.1. OSIĄGNIĘCIA PRACY...................................................................................................45 

6.2. KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ..................................................................................47 

6.3. ZAKOŃCZENIE...............................................................................................................47 

LITERATURA...............................................................................................................................48 

SPIS TABEL..................................................................................................................................50 

SPIS RYSUNKÓW........................................................................................................................51 

DODATEK A: WYNIKI BADAŃ.................................................................................................52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. WSTĘP 

Wolumen danych zbieranych i przechowywanych za pomocą urządzeń elektronicznych rośnie w 

drastycznym tempie. Surowe dane w większości przypadków nie są jednak bezpośrednio 

pożyteczne, ale mogą być podstawą dla procesów odkrywania wiedzy. Informacje wydobyte w 

ten sposób mogą być wykorzystane m.in. przez przedsiębiorstwa w celu podejmowania bardziej 

świadomych decyzji. Generalnie im większy wolumen danych tym lepiej, gdyż możliwe jest 

wówczas wykrycie bardziej wiarygodnych i użytecznych zależności. Istnieją jednak ograniczenia 

technologiczne i algorytmiczne, takie jak złożoność obliczeniowa, które powodują, że dla 

pewnych wolumenów niemożliwe jest wykonanie obliczeń związanych z odkrywaniem wiedzy w 

wystarczająco krótkim czasie. Dziedzina odkrywania wiedzy w tekstach jest szczególnie 

narażona na problemy związane z wydajnością, ze względu na bardzo duże zbiory danych, oraz 

ich nieustrukturyzowany charakter. Trudności związane z nadmiernie długim czasem obliczeń 

mogą być częściowo przezwyciężone przez usprawnienie algorytmów (czasem kosztem 

wprowadzenia przybliżeń) lub ich zrównoleglanie. W poniższej pracy poruszony będzie problem 

optymalizacji grupowania hierarchicznego, popularnego w dziedzinie tekstów.   

1.1. TERMINOLOGIA 

Przed przedstawieniem zagadnienia warto przybliżyć terminologię wykorzystywaną w pracy.  

Dziedzina to zbiór obiektów, na podstawie których budowana jest wiedza [1]. Zbiór ten 

może opisywać osoby, zdarzenia, fizyczne obiekty, etc. Pojedynczy element nazywany jest 

obiektem lub obserwacją, terminy te będą traktowane zamiennie. Obiekty opisywane są za 

pomocą ustalonego zestawu atrybutów. Atrybuty można podzielić na ciągłe, przyjmujące 

wartości ze zbioru liczb rzeczywistych, oraz porządkowe i nominalne, przyjmujące wartości 

dyskretne. Atrybuty porządkowe różnią się od nominalnych tym, że można dla nich wyznaczyć 

kolejność, np. „bardzo niski”, „niski”, „wysoki”.   

Model to wynik zastosowania metod odkrywania wiedzy. W przypadku grupowania 

oznacza to jednoznaczne przypisanie każdej obserwacji ze zbioru do jednej z grup. Wyjątkiem 

jest grupowanie hierarchiczne, którego model, nazywany drzewem grupowania, lub modelem 

hierarchicznym, przedstawia sekwencję podziałów, różniących się liczbą grup, do których 

przypisywane są obserwacje.   
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1.2. GRUPOWANIE 

Grupowanie jest jednym z podstawowych zagadnień odkrywania wiedzy i służy do łączenia 

obserwacji podobnych w grupy [2, 3]. W przypadku grupowania dokumentów, pozwala to na 

przykład wykryć zbiory dokumentów o podobnej tematyce. Obserwacje należące do wspólnej 

grupy są do siebie podobne przez co możliwa jest identyfikacja cech wspólnych.  

Pierwsze odnotowane użycie grupowania pochodzi z roku 1854, okresu walki z epidemią 

cholery w Londynie [4]. Lekarz John Snow przeprowadził badanie, w ramach którego 

zamieszczał śmiertelne przypadki choroby na mapie miasta. Rozkład wskazywał na ich 

szczególne zagęszczenie w bliskim obszarze jednej z pomp miejskich. Doktor wysnuł wniosek, 

że to woda pochodząca z tej pompy jest przyczyną rozwoju epidemii. Przekonał radę parafialną 

do swojej teorii i w efekcie pompa została zamknięta, po czym zaobserwowano drastyczny 

spadek liczby śmiertelnych przypadków. Od tamtej pory grupowanie jest wykorzystywane w 

różnych dziedzinach, takich jak marketing – gdzie pozwala identyfikować grupy klientów dzięki 

czemu przedsiębiorstwa mogą stosować adekwatne akcje marketingowe. Policja może 

wykorzystywać informacje na temat przestępstw, a następnie grupować je w celu identyfikacji 

obszarów narażonych na różnego rodzaju przestępstwa. Dzięki czemu możliwe jest 

podejmowanie odpowiednich środków zaradczych. Pierwszy system grupowania przestępstw na 

mapie miasta, o nazwie CompStat [5], wprowadził w 1994 w Nowym Yorku William J. Bratton. 

System okazał się bardzo skuteczny i doprowadził do redukcji przestępstw o 60%. Co było 

powodem dużej popularności systemu i jego implementacji w wielu miastach Stanów 

Zjednoczonych.  

Analiza danych tekstowych to stosunkowo świeży problem, który ze względu na duży 

wolumen danych i szerokie zastosowanie był bardzo interesujący. Do praktycznych zastosowań 

zaliczyć należy grupowanie wyników wyszukiwarki internetowej carrot
2
 [6]. Wyszukiwarka 

mogła zostać zintegrowana z istniejącymi interfejsami takimi jak Google API, czy Bing API. 

Pierwszy krok to pobranie listy odpowiedzi na zapytanie użytkownika z zintegrowanego 

systemu, następnie wyniki były grupowane na podstawie treści po czym wynik był wyświetlany z 

zachowaniem odpowiedniej struktury. W systemie wykorzystane zostało grupowanie płaskie, 

zapewniające jeden podział na grupy, jednak w domenie analizy dokumentów często 

wykorzystywane było także grupowanie hierarchiczne pozwalające na użycie różnych podziałów 

w zależności od wymaganej precyzji. Grupowanie dokumentów pozwala również na 

identyfikację plagiatu.  
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1.2.1. TAKSONOMIA   

Przez lata opracowano wiele algorytmów grupowania, które można klasyfikować według 

różnych kryteriów. Z perspektywy algorytmu grupowania wstępującego (aglomeracyjnego), 

będącego przedmiotem badań tej pracy, warto wymienić dwa z nich. 

Pierwszym z nich jest podział na grupowanie płaskie i hierarchiczne. Algorytmy należące 

do pierwszej kategorii mają na celu zbudowanie jednego podziału obserwacji na grupy. 

Natomiast drugi typ algorytmów ma na celu zbudowanie hierarchii podziałów, modelu 

hierarchicznego. Grupowanie aglomeracyjne [7] jest dobrym przykładem grupowania 

hierarchicznego, polega na stworzeniu  sekwencji łączenia kolejnych grup w coraz to większe 

grupy, tak aby od grup jednoelementowych dojść do poziomu, na którym istnieje tylko jedna 

grupa zawierająca wszystkie obserwacje. Drugi przykład grupowania hierarchicznego to 

algorytm OPTICS [8] oparty na algorytmie DBSCAN [9]. Algorytm DBSCAN buduje klastry w 

oparciu o Nε – epsilonowe sąsiedztwo obserwacji. Jeżeli w zadanym otoczeniu danego obiektu 

występuje minimalna liczba obserwacji, tworzony jest klaster. Jest to algorytm kroczący, co 

oznacza, że, kolejni sąsiedzi, którzy spełniają warunek, co do liczby sąsiadów, przyłączani są do 

istniejącego już klastra. Algorytm OPTICS buduje model hierarchiczny, jako że, automatycznie 

wybiera i analizuje grupowania dla różnych wartości ε, mniejszych od zadanego εmax [8].  

 Zbiór algorytmów k-środków należy do kategorii grupowania płaskiego. Należą do niego 

algorytmy k-średnich, k-medoidów, oraz k-median. Parametr k jest parametrem wejściowym 

algorytmu, który implikuje docelową liczbę klastrów. Algorytmy k-środków, są algorytmami 

iteracyjnym. Pierwszym krokiem jest arbitralny wybór k punktów w przestrzeni. Algorytm        

k-medoidów wymaga, aby te punkty należały do zbioru obserwacji. Punkty są środkami klastrów, 

a pozostałe obserwacje są przypisywane do tej grupy, do której środka oddziela ich najmniejsza 

odległość. Następnie w kolejnych krokach algorytmu środki grup są przesuwane w taki sposób, 

aby optymalizować kryterium oceny grupowania, np. spójności wewnątrz klastra.  

 Drugi sposób klasyfikacji dzieli algorytmy na oparte na jawnie zadanej mierze 

niepodobieństwie przykładów, oraz te oparte na innych kryteriach np. gęstości przykładów. 

Pierwsza kategoria wymaga określenia niepodobieństwa, czyli odległości między obserwacjami. 

W przypadku danych geograficznych wyznaczanie odległości jest intuicyjne, lecz w przypadku 

innych danych należy wprowadzić pewną interpretację odległości. Możliwe sposoby 

wyznaczania odległości przedstawione zostały w rozdziale 2. Grupowanie aglomeracyjne należy 

do tej klasy algorytmów, jako że, łączy kolejne grupy, które dzieli najmniejsza odległość w 
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całym zbiorze. Do tej grupy należą także algorytmy k-środków. Centra grup umieszczane są w 

płaszczyźnie, a obserwacje przyłączane są do tych centrów, do których dzieli je najmniejsza 

odległość. Algorytm OPTICS jest oparty na gęstości obserwacji w płaszczyźnie, należy więc do 

drugiej klasy algorytmów.         

 Algorytmów grupowania nie można zaklasyfikować według jednej sztywnej taksonomii. 

Algorytmy należące do wspólnej grupy według jednego kryterium potrafią się znacząco różnić, 

co znacząco wpływa na ich właściwości. Należy wyróżnić dwie najważniejsze cechy grupowanie 

aglomeracyjnego, którymi są budowa hierarchicznego modelu poprzez łączenie kolejnych grup, 

oraz jawne wykorzystywanie odległości między obserwacjami. Model hierarchiczny przedstawia 

sekwencję łączenia kolejnych grup w grupy o większej liczności. Innymi słowy zawiera 

informację o podziałach płaskich dla liczby grup od 1 do liczby obserwacji. W przypadku 

grupowania aglomeracyjnego kolejne poziomy obrazują sekwencję połączeń, a w przypadku 

grupowania zstępującego sekwencję podziału kolejnych grup. Modele grupowania zostały 

opisane w podrozdziale 2.5.  

1.2.2. GRUPOWANIE AGLOMERACYJNE 

Algorytm grupowania aglomeracyjnego na wstępie przyjmuje, że wszystkie obserwacje są 

grupami jednoelementowymi. Jest to algorytm iteracyjny, który w każdym kroku znajduję parę 

grup najmniej oddalonych od siebie i łączy je w grupę, będącą sumą obu podgrup.   

Wynikiem grupowania hierarchicznego jest model hierarchiczny [10], którego 

najpopularniejszym sposobem wizualizacji jest dendrogram, który zawieraja pełną sekwencję 

łączenia od grup jednoelementowych do jednej grupy zawierającej wszystkie elementy. 

Natomiast wynikiem grupowania płaskiego jest jeden podział na zadaną liczbę grup. Podobny 

efekt można otrzymać analizując pewien poziom modelu hierarchicznego, na którym występuje 

wymagana liczba klastrów. Dlatego model hierarchiczny może być z łatwością badany w 

poszukiwaniu optymalnego podziału. Podobny zabieg wymaga wielokrotnego uruchomienia 

algorytmu płaskiego dla różnych wartości szukanych grup. Podsumowując, grupowanie 

hierarchiczne pozwala na zbudowanie jednego pełnego modelu, który może być następnie 

wielokrotnie analizowany, w opozycji do grupowania płaskiego, które pozwala na budowę 

modelu o uprzednio zadanej liczbie grup.  

 Grupowanie aglomeracyjne jest algorytmem wykorzystującym informację o odległościach 

między obiektami, w opozycji do algorytmów wykorzystujących informacje o obiektach. 

Odległości między parami obserwacji przechowywane są w macierzy odległości. Jest to macierz 
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o rozmiarze n x n, gdzie n to liczba obserwacji. Oznacza to, że wzrost liczby obserwacji 

powoduje drastyczny wzrost danych wejściowych algorytmu. Algorytm jest iteracyjny, a liczba 

iteracji jest ściśle związana z liczbą obserwacji.  

1.3. MOTYWACJA 

Grupowanie jest ważnym zagadnieniem odkrywania wiedzy. Pozwala na identyfikację obiektów i 

zdarzeń podobnych, a co za tym idzie ich cech wspólnych. Podział na grupy jest przydatny w 

sytuacjach gdzie przedmiotem dyskusji są duże zbiory danych, gdzie posługiwanie się klastrami 

pozwala na generalizację. Co więcej wnioski oparte na grupach obserwacji są bardziej 

wiarygodne niż te zbudowane na pojedynczych obserwacjach, jako że maleje wpływ szumu na 

proces budowania wiedzy. Przykładowym wykorzystaniem grupowania jest analiza zachowania 

klientów usług telekomunikacyjnych, historii wykorzystywanych usług. Dzięki grupowaniu 

możliwy jest merytoryczny podział na grupy konsumentów. Podział pozwala na identyfikacje 

klientów, którzy będą zainteresowani konkretnymi usługami, bądź takich którzy są bardziej 

skłonni do zmiany usługodawcy. Przykładem takiej grupy mogą być klienci sieci komórkowej, 

wysyłający ponad 1000 wiadomości SMS miesięcznie, wykonujący miesięcznie poniżej 2 godzin 

rozmów telefonicznych, korzystający z taryfy „młodzieżowa”, którzy opuścili operatora. 

Przynależność obserwacji do danej grupy może zostać wykorzystana do stworzenia klasyfikatora 

dla nowych obserwacji. Operator, który zaklasyfikuje swojego klienta do grupy opisanej w 

powyższym przykładzie, może zastosować odpowiednie środki zaradcze w celu jego 

zatrzymania.  

Grupowanie hierarchiczne jest szczególnie ciekawym zagadnieniem, jako że model 

hierarchiczny przechowuje informację o sekwencji podziałów, różniących się liczbą grup. 

Algorytm uruchomiony raz produkuje pełen model, który może być następnie przeszukiwany w 

celu odnalezienia optymalnej precyzji, czyli takiego grupowania płaskiego, które w najlepszy 

sposób odzwierciedla wymagania użytkownika. Model hierarchiczny ma jeszcze jedną 

pozytywną cechę, jest nią możliwość identyfikacji cech wspólnych obserwacji należących do 

jednej grupy wyznaczonej na dowolnym poziomie precyzji. Jest to szczególnie pożyteczna cecha 

w domenie analizy dokumentów. Każda gałąź, modelu może mieć przypisany temat, 

reprezentowany np. w postaci chmury słów wspólnych dla wszystkich dokumentów znajdujących 

się w danej gałęzi. Ta cecha wraz z możliwością poruszania się po poziomach modelu jest bardzo 

pożyteczna np. kiedy użytkownik pragnie znaleźć podzbiór dokumentów o konkretnej tematyce. 

Wyszukiwanie zaczyna się od ogółu i porusza się w stronę coraz bardziej wyspecjalizowanych 
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tematycznie podzbiorów dokumentów. Kryterium stopu może być liczność dokumentów 

znajdujących się w podzbiorze, lub odnalezienie wymaganego poziomu szczegółowości. 

Grupowanie hierarchiczne ma jednak pewną cechę, która wpływa na małą popularność tej grupy 

algorytmów. Możliwość budowania modelu zawierającego informację równorzędną wynikowi 

wielokrotnego działania algorytmów grupowania płaskiego okupiona jest wysoką złożonością 

obliczeniową. W przypadku algorytmu grupowania aglomeracyjnego złożoność obliczeniowa jest 

rzędu   . Dlatego praca została poświęcona problemowi wydajności algorytmu grupowania 

aglomeracyjnego w kontekście grupowania dokumentów.  

Nowe technologie związane z szeroko rozumianym pojęciem Big Data pozwalają na 

manipulację dużymi zbiorami danych numerycznych i nieustrukturyzowanych danych 

tekstowych. W szczególności platforma może zostać wykorzystana do wstępnej analizy 

dokumentów, np. identyfikacji słów kluczowych, lub innych procesów, które przygotują 

informację o dokumencie w formie akceptowalnej przez algorytmy odkrywania wiedzy.  

Budowanie wiedzy na podstawie danych tekstowych jest dużo bardziej skomplikowanym  

procesem, ale z drugiej strony otwiera nowe możliwości.  

1.4. CELE 

Praca ma na celu: 

1. Opracowanie równoległego algorytmu grupowania aglomeracyjnego, umożliwiającego 

redukcję czasu wykonania w porównaniu z algorytmem szeregowym. Algorytm powinien 

wykorzystywać wielowątkowość. 

2. Zweryfikowanie złożoności obliczeniowej zaproponowanego algorytmu równoległego, na 

podstawie zbiorów dokumentów tekstowych. Weryfikacja ma obejmować liczbę iteracji 

algorytmu, oraz porównanie do złożoności optymistycznej i pesymistycznej. 

3. Porównanie złożoności obliczeniowej algorytmu równoległego i szeregowego, z 

wykorzystaniem zbiorów dokumentów tekstowych. Weryfikacja ma obejmować 

porównanie liczby iteracji, oraz czasu wykonania obu wersji algorytmu, a także wpływ 

wykorzystania wielu wątków na czas obliczeń.  

4. Zbadanie jakości modelu hierarchicznego grupowania z wykorzystaniem współczynnika 

korelacji kofenetycznej, oraz porównanie z algorytmem szeregowym i agnes.  
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Badania przeprowadzone zostaną na danych tekstowych, pochodzących z portalu 20 Newsgroups 

[11], oraz zbioru spraw sądowych pochodzący z repozytorium UCI [12]. 

Cele sformułowane powyżej są realizowane przez przeprowadzenie następujących prac: 

1. Opracowanie równoległego algorytmu grupowania aglomeracyjnego. Standardowy 

algorytm szeregowy zostanie wzbogacony o usprawnienie, oraz możliwość wykonywania 

głównych operacji za pomocą wielu wątków. 

2. Implementacja szeregowego i równoległego algorytmu grupowania. W ramach tego etapu 

powstanie jedna aplikacja, przyjmująca na wejściu konfigurację uruchomienia, oraz 

macierz odległości zapisaną w postaci odpowiednio sformatowanego pliku. Wynik 

działania to zestaw informacji na temat uruchomienia, razem z obliczoną wartością 

współczynnika korelacji kofenetycznej, oraz model hierarchiczny przedstawiony w 

postaci drzewa Newicka [13].   

3. Konstrukcja i implementacja aplikacji obliczającej macierz odległości na podstawie 

danych tekstowych. W trakcie konstrukcji macierzy uwzględniana jest liczność słów w 

dokumentach.  

4. Badanie liczby iteracji, oraz złożoności obliczeniowej algorytmu szeregowego i 

równoległego w zależności od liczby analizowanych obserwacji, zbioru danych, oraz 

konfiguracji uruchomienia aplikacji. Porównanie, oraz analiza wyników.  

5. Badanie jakości grupowania poprzez porównanie wartości współczynnika korelacji 

kofenetycznej do algorytmu agnes pochodzącym z R. 

1.5. PRZEGLĄD ROZDZIAŁÓW 

Pracę rozpoczyna wprowadzenie teoretyczne do problemu grupowania, oraz domeny analizy 

danych tekstowych znajdujące się w rozdziale 2. Na wstępie przedstawiony został klasyczny 

algorytm grupowania aglomeracyjnego, wraz z podstawowymi zagadnieniami grupowania. 

Zagadnienia obejmują podstawowe miary odległości, typy łączenia. Podrozdziały 2.4 i 2.5 

przedstawiają modele będące wynikiem obu grup algorytmów, oraz sposób ich oceny. 

Podrozdział 2.6 omawia różnice między płaskim i hierarchicznym podejściem do grupowania. 

Ostatni podrozdział stanowi wprowadzenie do grupowania dokumentów.  

 Rozdział 3 poświęcony jest równoległemu algorytmowi aglomeracyjnemu. Pierwszy 

podrozdział stanowi opracowanie usprawnienia klasycznego algorytmu, a drugi opisuje sposób 

zrównoleglenia obliczeń. Następnie szacowana jest złożoność obliczeniowa, wraz z opisem 
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sytuacji w których oba przypadki występują. Rozdział zamyka opis alternatywnych metod 

zrównoleglenia.  

 Rozdział 4 w zwięzły sposób opisuje implementację algorytmu. Podrozdziały dotyczą 

kolejno wyboru użytej technologii, oraz implementacji, wraz podsumowaniem.  

Rozdział 5 ma na celu przedstawienie wyników badań, dlatego rozpoczyna się od opisania 

procedury eksperymentalnej. Podrozdziały 5.2 i 5.3 zawierają opis zbiorów danych tekstowych 

będących podstawą do budowania macierzy odległości, oraz komentarz do samych macierzy. 

Następnie przedstawione zostały wyniki badań: porównania liczby iteracji i czasu wykonania 

algorytmów szeregowego i równoległego, wpływu liczby wątków na czas wykonania, oraz 

badania jakości.  

Pracę zamyka rozdział 6 w którym znajduje się podsumowanie osiągnięć, przykładowe 

kierunki dalszych badań, oraz kilka słów zakończenia.  
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2. WPROWADZENIE DO GRUPOWANIA 

AGLOMERACYJNEGO  

2.1. SZEREGOWY ALGORYTM GRUPOWANIA AGLOMERACYJNEGO 

W tym rozdziale został przedstawiony sposób działania klasycznego algorytmu aglomeracyjnego, 

oraz kolejne kroki budowy modelu hierarchicznego za jego pomocą. W celu lepszej wizualizacji 

przedstawiony został przykładowy zestaw danych. Przykładowe obserwacje A-F umieszczone 

zostały na płaszczyźnie dwuwymiarowej (rys 2.1). Następnie obliczone zostały odległości 

między wszystkimi parami obserwacji. Dla uproszczenia zastosowano tu metrykę Manhattan, 

oraz jako typ łączenia pojedynczego. Wartości odległości zostały przedstawione w tabeli 2.1. 

Podstawowe metryki, oraz typy łączenia przedstawione zostały w kolejnych podrozdziałach.      

W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na samą formułę algorytmu. Standardowy 

algorytm aglomeracyjny można opisać za pomocą pseudokodu: 

Tabela 2.1: Macierz odległości 

dla danych przedstawionych na 

rys 2.1. 

d A B C D E F 

A 0 1 6 8 6 8 

B 1 0 5 7 5 7 

C 6 5 0 2 2 2 

D 8 7 2 0 2 2 

E 6 5 2 2 0 2 

F 8 7 2 2 2 0 

Rysunek 2.1: Przykładowe dane 
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Rysunek 2.2: Dendrogram 
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1. Przeszukaj macierz odległości w poszukiwaniu dmin, najmniejszej wartości odległości 

między obserwacjami opisanymi wierszem Wmin oraz kolumną Kmin. 

2. Połącz obserwacje Wmin oraz Kmin w jedną grupę. 

3. Jeśli nie zostało osiągnięte kryterium stopu przejdź do kroku 1. 

Przebieg algorytmu dla przykładu opisanego w rys 2.1 wyglądałby w następujący sposób:  

1. dmin =1 połącz A i B  

2. dmin =2 połącz C i D  

3. dmin =2 połącz {C,D} i E  

4. dmin =2 połącz {C,D,E}  i F  

5. dmin =5 połącz {A,B} i {C,D,E,F}  

W ten sposób zbudowany został dendrogram przedstawiony na rysunku 2.2.  

W tym miejscu warto zaobserwować, że obserwacje należące do obu gałęzi dendrogramu; 

lewej {A,B} i prawej{C,D,E,F}, są od siebie znacznie oddalone na płaszczyźnie. Oznacza to, że 

obie gałęzie najpierw zostaną zgrupowane „lokalnie” i dopiero gdy osiągną lokalnie maksymalną 

liczność grup, połączone zostaną z kolejną grupą. Ta obserwacja została wykorzystana w 

podrozdziale 3.1 do usprawnienia algorytmu. 

 

2.2. MIARY ODLEGŁOŚCI 

Obserwacje opisane za pomocą atrybutów ciągłych mogą być sprowadzone do postaci wektorów 

w postaci x = (x1,x2,x3,...,xi). Sposób obliczania odległości między dwoma wektorami nazywany 

jest miarą odległości, a sama odległość jest interpretowana jako niepodobieństwo tych obiektów. 

Podrozdział przedstawia miary odległości stosowane dla atrybutów ciągłych. Dokumenty typowo 

opisywane są w postaci, w której każdy atrybut odpowiada innemu słowu i przyjmuje wartości 

rzeczywiste. Dlatego w pracy pominięty został sposób obsługiwania atrybutów dyskretnych.  

Najprostsza miara to miara Manhattan, przedstawiona wzorem:  

 (   )   ∑  (     )    (1) 

nazywana również miejską. Jest to suma odległości dla wszystkich wymiarów. Jednak 

najbardziej znana jest odległość euklidesowa, która przedstawia się w postaci: 

 (   )   √∑ (     ) 
   (2) 
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Kwadrat różnicy odległości między wymiarami powoduje, że większe różnice w poszczególnych 

wymiarach, mają znaczny wpływ na całkowitą wartość odległości. Metryki Manhattan i 

euklidesowa mogą być zgeneralizowane do postaci: 

  (   )   √∑          

 
  (3) 

Jest to parametryzowalna metryka Minkowskiego [14]. Wartość parametru m=1 daje metrykę 

Manhattan, a wartość 2 metrykę euklidesową. 

 Poza tradycyjnie obliczanymi metrykami, wykorzystywane są także metryki kątowe. Każdy 

punkt traktowany jest jako wektor mający początek w środku układu współrzędnych i koniec w 

analizowanym punkcie. Jak sama nazwa wskazuje ta grupa metryk uwzględniają kąt między 

wektorami. Najpopularniejszą z nich jest miara cosinusowa, którą można przedstawić w postaci: 

 (   )   
   

      
  (4) 

Miara ta jest szczególnie popularna w dziedzinie grupowania tekstów, dlatego że bierze pod 

uwagę stosunek wartości atrybutów dwóch obserwacji, a nie ich wartości. Dla przykładu 

analizowane są dwa dokumenty A i B pod kątem występowania słów „grupowanie” i 

„dokumentów”. W dokumencie A pierwsze słowo wystąpiło 3 razy a drugie 1, w dokumencie B 

pierwsze słowo 6, a drugie 2 razy. Metryka kosinusowa wykaże, że te dwa dokumenty są 

identyczne (rysunek 2.3), podczas gdy według metryk miejskiej i euklidesowej będą one 

traktowane jako wyraźnie różniące się. Dzięki wykorzystaniu metryki kosinusowej można dużo 
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efektywniej wykrywać min. plagiat. Metryka kosinusowa nie zachowuje się jak pozostałe 

metryki. Przyjmuje wartości z zakresu (0,1), gdzie wartość 1 otrzymują obserwacje identyczne w 

rozumieniu tej metryki, a 0 obiekty całkowicie różne. Aby móc interpretować metrykę jako miarę 

odległości, należy przekształcić wzór do postaci: 

 (   )     
   

      
  (5) 

dzięki czemu następuje odwrócenie sytuacji i wartość 0 jest wynikiem dla obserwacji 

identycznych. 

 

2.3. TYPY ŁĄCZENIA 

W kolejnych krokach algorytmu aglomeracyjnego porównywane są wieloelementowe 

grupy. Kryterium porównawcze jest nazywane typem łączenia. Najprostszy typ to łączenie 

pojedyncze (single link) [15] – polega na wybraniu najmniejszej odległości między obserwacjami 

pochodzącymi z różnych grup, np. dla obserwacji z rysunku 1.2, dla grupy 1 najbliższym 

klastrem jest 2. Drugim typem grupowania jest łączenie całkowite (complete) [16] – gdzie dla 

każdej pary klastrów brana pod uwagę jest największa odległość między parami obserwacji, 

następnie łączona jest ta para, dla której otrzymaliśmy najmniejszą wartość. Dla przykładu 1.2, 

dla klastra drugiego kandydatem do łączenia będzie klaster 3. Łatwo zauważyć, że drugi typ 

grupowania prowadzi do budowania grup bardziej zwartych niż łączenie pojedyncze. Istnieją 

inne typy łączenia np. z wykorzystaniem średniej odległości, jednak zakres pracy ograniczony 

jest do dwóch typów łączenia przedstawionych w tym podrozdziale. 

 

 

 

 

Rysunek 2.4: Przykład grupowania 
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2.4. MODEL GRUPOWANIA  

Model grupowania hierarchicznego, zwanego też drzewem grupowania, przedstawia się w 

postaci dendrogramu. Rysunek 2.5 przedstawia przykładowy dendrogram zbudowany na 

podstawie danych agriculture, z wykorzystaniem algorytmu agnes pakietu R. Dendrogram jest 

wykresem drzewiastym, gdzie korzeń, w tym przypadku górna część wykresu, reprezentuje 

ostatni krok algorytmu, czyli jedną grupę składającą się ze wszystkich obserwacji. Każda gałąź 

wychodząca z węzła zawiera podgrupy, oraz ich hierarchię łączenia. Liście to grupy 

jednoelementowe, czyli warunek początkowy algorytmu. Węzeł jest punktem w którym łączą się 

podgrupy. Jego wysokość na wykresie jest nie bez znaczenia, określa odległość między 

podgrupami, przy której zostały połączone. Model hierarchiczny może być przeszukiwany w celu 

odnalezienia odpowiedniego grupowania płaskiego. Czarna linia przedstawia jeden z podziałów 

płaskich, które można otrzymać w tym procesie, nazywanym również przycinaniem drzewa. 

Przycinanie może mieć na celu podział na zadanej wysokości, lub na zadaną liczbę grup, dla tego 

przykładu jest to wysokość 8, lub podział na 3 grupy.  

Rysunek 2.5: Przykładowy dendrogram [R biblioteka cluster] 
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 Model grupowania płaskiego oznacza przypisanie każdej obserwacji do jednej z grup. 

Model może być reprezentowany w postaci tabelarycznej, lub przez oznaczenie na wykresie za 

pomocą kolorów przynależności do grup. Rysunek 2.6 przedstawia model będący wynikiem 

przycięcia modelu hierarchicznego z przykładu 1.1 na wysokości 8.  

 

2.5. JAKOŚĆ GRUPOWANIA 

Grupowanie płaskie ocenić można za pomocą kilkunastu popularnych miar jakości [17], jedną z 

nich jest szerokość sylwetki (Silhouette Width)[18]. Współczynnik ten określa równanie: 

 ( )   
 ( )  ( )

    ( ( )  ( ))
  (5) 

Rysunek 2.6: Przykładowy podział płaski 
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gdzie a(x) – średnia odległość między obserwacją x, a pozostałymi obserwacjami należącymi do 

tego samego klastra, d(x,C) – średnia odległość między obserwacją x, a wszystkimi obserwacjami 

należącymi do klastra C (do którego x nie należy), b(x) –to najmniejsza z d(x,C). 

Obserwacje o dużych wartościach s(x), zbliżających się do 1, są bardzo dobrze 

zgrupowane, natomiast wartość 0 oznacza, że obserwacja leży pomiędzy dwoma klastrami. 

Obserwacje o negatywnej wartości współczynnika są prawdopodobnie źle zgrupowane.   

Grupowanie hierarchiczne oceniane jest za pomocą współczynnika korelacji kofenetycznej 

[19], natomiast wycinki modelu hierarchicznego mogą być analizowane za dowolnych miar 

odpowiednich dla grupowania płaskiego min. współczynnika silhouette width. Współczynnik 

korelacji kofenetycznej, przedstawiony poniższym wzorem, jest miarą tego jak dobrze model 

odwzorowuje odległości między kolejnymi parami obserwacji względem oryginalnych danych.  

   
∑ ( (   )  ̅) ( (   )  ̅)   

√ ∑ ( (   )  ̅)    ∑ ( (   )  ̅)        

   (6) 

gdzie d(x,y) – to odległość między obserwacjami x oraz y, a  ̅ to wartość średnia odległości 

między wszystkimi obserwacjami, t(x,y) to wysokość w dendrogramie na której dwie dane 

obserwacje znalazły się w tej samej grupie po raz pierwszy, a  ̅  to jej wartość średnia dla 

wszystkich par obserwacji. Jeżeli wyznaczony zostanie porządek obserwacji, zapis ∑x<y, oznacza 

sumę po kolejnych parach obserwacji, takich że, druga obserwacja położona jest później niż 

pierwsza na uporządkowanej liście. W tabeli 2.2 przedstawiono przykładowy wynik grupowania 

z wykorzystaniem typu łączenia pojedynczego. Tabela po lewej oznacza macierz odległości, a po 

prawej tabelę zawierającą historię połączeń grup z wysokością. Podane zostały także wartości 

średnie i wynik współczynnika korelacji kofenetycznej. Wynik korelacji przyjmuje wartości z 

zakresu [0,1], a im większa wartość współczynnika tym grupowanie lepszej jakości. 

d A B C D E 

 
t A B C D E 

A 0 1 2 7 5 

 

A 0 1 2 3 2 

B 1 0 4 6 8 

 

B 1 0 2 3 2 

C 2 4 0 3 1 

 

C 2 2 0 3 1 

D 7 6 3 0 9 

 

D 3 3 3 0 3 

E 5 8 1 9 0 

 

E 2 2 1 3 0 

 

 

 

Tabela 2.2: Przykładowy wynik grupowania 

�̅� = 4,6 
𝑡 ̅ = 2,2 

c = 0,6761 
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2.6. GRUPOWANIE PŁASKIE A GRUPOWANIE HIERARCHICZNE 

2.6.1. MODEL 

Wynikiem grupowania płaskiego jest model określający jednoznaczne przypisanie badanych 

obserwacji do jednej z grup. Liczba grup w modelu wynikowym może być narzucona przez 

użytkownika, lub zależeć od samego przebiegu grupowania. Algorytmy k-środków [20] należą do 

pierwszej grupy i to właśnie parametr wejściowy algorytmu k określa docelową liczbę grup. 

Algorytmy te już w pierwszym kroku dokonują podziału, a w iteracjach algorytmu zmieniają 

podział tak aby optymalizować kryteria jakościowe. W przypadku gdy początkowy podział jest 

dokonywany w sposób losowy, wielokrotne uruchomienia algorytmu mogą budować różne 

modele. Przykładem algorytmu należącego do drugiego typu jest DBSCAN [9]. Jest to algorytm 

gęstościowy, gdzie w każdym kroku obserwacje leżące w Nε  sąsiedztwie obserwacji, 

spełniających warunek minimalnej liczby sąsiadów i należących do istniejącej grupy, są do tej 

grupy dodawane. Natomiast jeżeli badana jest obserwacja, która spełnia warunek co do 

minimalnej liczby sąsiadów, ale w jej sąsiedztwie nie ma jeszcze żadnej grupy, tworzona jest 

nowa grupa do której ta obserwacja jest przypisywana.  

 Wynikiem grupowania hierarchicznego jest model hierarchiczny, który przechowuje 

informację o zbiorze podziałów. Podziały te są ustrukturyzowane w sposób hierarchiczny, 

odzwierciedlający kolejność łączenia kolejnych grup. Model hierarchiczny jest reużywalny i 

można z niego wybrać jeden podział najlepiej odpowiadający kryteriom użytkownika w danym 

momencie. Taki wycinek jest równorzędny modelowi otrzymywanego za pomocą algorytmów 

grupowania płaskiego. 

 

2.6.2. EFEKTYWNOŚĆ   

Algorytmy grupowania płaskiego mają znaczną zaletę nad algorytmami grupowania 

hierarchicznego, jest nią czas obliczeń. Algorytmy należące do pierwszej grupy mają na celu 

odszukanie najlepszego podziału dla zadanej liczby grup. W odróżnieniu algorytmy należące do 

drugiej grupy mają na celu budowę złożonego modelu przechowującego większą ilość 

informacji. Ta różnica przekłada się na różnice złożoności obliczeniowej i popularności obu 

typów algorytmów. Złożoność obliczeniowa dla algorytmu grupowania aglomeracyjnego została 

oszacowana w podrozdziale 3.3.  
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2.6.3. WYKORZYSTANIE 

Algorytmy grupowania płaskiego z pewnością znajdą zastosowanie w sytuacjach, gdy czas 

odpowiedzi jest znaczącym wyznacznikiem. Co więcej, skalowalność i mniejsza złożoność 

obliczeniowa, pozwala na ich zastosowanie w przypadku bardzo dużych wolumenów danych. W 

przypadku tej grupy algorytmów przydatna jest wiedza ekspercka, która pozwoli na optymalny 

wybór liczby grup.  

Zaletą grupowania hierarchicznego jest pełna informacja o kolejnych łączeniach grup. Z 

modelu hierarchicznego może być wybrany poziom o dowolnej liczbie grup, aby najlepiej 

odpowiadał wymogom zastosowania, które mogą się zmieniać w czasie. Nie ma więc potrzeby 

powtórnego uruchamiania algorytmu. Co więcej algorytm może być parametryzowany np. za 

pomocą typu łączenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie grupowania o charakterystyce 

bardziej lub mniej zwartej. Algorytmy grupowania hierarchicznego znajdą zastosowanie w 

sytuacji, gdy istotne są korzyści płynące z posiadania hierarchii. Jedną z nich jest możliwość 

analizy kolejności połączeń w danej grupie, bądź analizy wewnętrznej struktury grupy. Podstawą 

grupowania hierarchicznego jest macierz odległości. Algorytm nie wymaga przechowywania lub 

analizowania informacji o obserwacjach samych w sobie, a jedynie odległości między nimi. Jest 

to przydatne w przypadku, gdy obserwacje opisywane są za pomocą dużej liczby atrybutów. 

Algorytm analizuje wtedy jedynie wyznaczoną uprzednio wartość sumarycznej odległości, a nie 

bierze pod uwagę wartości poszczególnych atrybutów, oznacza to, że operuje na dużo mniejszym 

wolumenie danych. Jest to cecha przydatna również, gdy szczegółowe informacje o atrybutach i 

ich wartościach są danymi wrażliwymi. Osoba generująca model zna jedynie odległości między 

obserwacjami.  

 

2.7. GRUPOWANIE DOKUMENTÓW 

Grupowanie dokumentów [21] jest często spotykanym i nietrywialnym zastosowaniem 

grupowania, do którego szczególnie często stosuje się grupowanie hierarchiczne. Badania 

przedstawione w tej pracy będą dotyczyły właśnie tego zastosowania [22]. W kolejnych 

podrozdziałach zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z grupowaniem 

dokumentów. 
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2.7.1. REPREZENTACJA DOKUMENTÓW 

Podstawową kwestią związaną z odkrywaniem wiedzy w dziedzinie tekstów jest sposób 

reprezentacji dokumentów. Reprezentacja powinna mieć formę akceptowalną przez komputery, 

ale i zrozumiałą dla ludzi. Typowo dokumenty przedstawia się za pomocą wektorów, gdzie 

kolejne atrybuty odpowiadają terminom występującym w badanym korpusie. Wartości atrybutów 

mogą przyjmować wartości binarne, wskazując wystąpienie bądź brak danego terminu w 

dokumencie, lub wartości ze zbioru liczb rzeczywistych. Istnieją także bardziej zaawansowane 

sposoby wyznaczania wartości atrybutu dla dokumentu, np. macierz tf-idf [23], która uwzględnia 

liczbę wystąpień terminu w dokumencie i całym korpusie. Warto wspomnieć, że w tym 

kontekście nie każde słowo jest terminem.  

Selekcja i przetwarzanie terminów  

Za termin uważa się słowo, które wnosi informację do procesu odkrywania wiedzy a ich 

identyfikacja jest kolejnym wyzwaniem. Budowa słownika terminów może odbyć się z udziałem 

eksperta z danej dziedziny, np. botaniki, lub w sposób zautomatyzowany, analizując 

częstotliwość wystąpień terminów. Wykorzystanie pierwszej metody z reguły prowadzi do 

uzyskania lepszych wyników, jednak tak zbudowany słownik ma wąskie zastosowanie i nie może 

w niezmienionej formie zostać wykorzystany w innej dziedzinie. W trakcie budowy wektora 

reprezentującego dokument, należy zwrócić uwagę na gramatykę i słowotwórstwo danego 

języka. Słowa należące do rodziny wyrazów zazwyczaj powinny być zliczane wspólnie, np. 

„paląca”, „palący”, „palacze”. W tym celu wykorzystywane są stemmery, które odszukują rdzeń 

słowa, w tym wypadku „pal”, oraz lematyzatory, które mają na celu odszukanie słowa na 

podstawie którego zbudowano analizowane słowo, w tym przypadku „palić”.     

2.7.2. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DOKUMENTAMI 

Kolejnym zagadnieniem grupowania tekstów jest określenie odległości dokumentów. Dokumenty 

traktowane są jako obserwacje, gdzie słowa odpowiadają nazwom atrybutów, a ich liczba w 

dokumencie to wartość atrybutu. Tak interpretowane dokumenty można przekształcić w zbiór 

wektorów n-elementowych, między którymi można obliczyć odległość. Najpopularniejszą 

metryką wykorzystywaną do grupowania tekstów jest metryka kosinusowa. Uzasadnienie jej 

popularności znajduje się w podrozdziale 2.2. Gdy znane są odległości między wszystkimi 

parami obserwacji, budowana jest macierz odległości. 
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3. ALGORYTM RÓWNOLEGŁY 

3.1. OPRACOWANIE ALGORYTMU 

W podrozdziale 2.1 dokonano obserwacji, według której do pewnego poziomu gałęzie modelu 

hierarchicznego mogą być analizowane „lokalnie”. Jest to poziom na którym dwie gałęzie się 

łączą. Ta obserwacja została wykorzystana do usprawnienia algorytmu szeregowego. 

Usprawnienie polega na analizie każdej grupy z osobna i wyszukiwania najbliższego kandydata 

do przyłączenia według zadanego typu łączenia. Wyszukiwanie kandydata odbywa się w każdej 

iteracji, dla każdej grupy. W kolejnym etapie w ramach iteracji wyszukiwane i łączone są takie 

pary grup, które są wzajemnie kandydatami do łączenia. Usprawnienie można zapisać za pomocą 

pseudokodu:  

1. Dla każdej obserwacji Wi opisanej wierszem w macierzy odległości znajdź obserwację 

opisaną kolumną Kmin,i (kandydata do łączenia), minimalizując wartość odległości, taką że 

Wi ≠ Kmin, i. Zapisz parę w postaci <Wi ,Kmin, i> 

2. Znajdź wszystkie pary obserwacji i,j, takie że Kmin,i = Wj, oraz Kmin,j = Wi i połącz 

obserwacje w jedną grupę.  

3. Przelicz macierz odległości. 

4. Jeśli nie zostało osiągnięte kryterium stopu przejdź do kroku 1. 

Wykorzystanie powyższej definicji iteracji do grupowania hierarchicznego, zaaplikowany do 

przykładu z podrozdziału 2.1 stworzy model identyczny z przedstawionym na wykresie 2.2, 

wykonując poszczególne kroki: 

1. Generowanie kandydatów dla poszczególnych obserwacji: 

<A-B>, <B-A>, <C-D>, <D-C>, <E-C>, <F-C> 

Nowe grupy {A,B} na wysokości 1, oraz {C,D} na wysokości 2. 

2. Generowanie kandydatów dla poszczególnych obserwacji: 

<{A,B},{C,D}>, <{C,D},E>, <E,{C,D}>, <F,{C,D}> 

Nowa grupa {C,D,E} na wysokości 2. 

3. Generowanie kandydatów dla poszczególnych obserwacji: 

<{A,B},{C,D,E}>, <{C,D,E},F>, <F,{C,D,E}> 

Nowa grupa {C,D,E,F} na wysokości 2. 

4. Generowanie kandydatów dla poszczególnych obserwacji: 

<{A,B},{C,D,E,F}>, <{C,D,E,F},{A,B}> 

Nowa grupa {A,B,C,D,E,F} na wysokości 5. 
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Tabela 3.1: Zredukowane macierze odległości dla kolejnych kroków algorytmu 

 

Dla tak prostego przykładu składającego się z 6 obserwacji udało się osiągnąć oszczędność jednej 

iteracji. Warto zaznaczyć, że w przypadku algorytmu standardowego, w każdym kroku iteracji 

przeszukiwana jest cała macierz odległości. Przedstawiona propozycja również uwzględnia 

analizę macierzy wiersz po wierszu, można więc wstępnie oszacować, że pojedyncze iteracje obu 

algorytmów osiągną podobną złożoność.  

Analizując powyższy przebieg można dokonać kolejnej obserwacji. W przypadku gdy kilka 

obserwacji jest wzajemnie tak samo odległych, jak w przypadku C,D,E,F, idealna sytuacja 

wyglądałaby tak, że w jednym kroku połączone zostałyby obserwacje C,D oraz E,F i w 

następnym {C,D} z {E,F}. Nie ma to jednak miejsca w opisanym przykładzie. Aby 

zmaksymalizować liczbę obserwacji łączonych w pojedynczej iteracji wprowadzić można 

zmodyfikowaną wersję algorytmu: 

1. Dla każdej obserwacji i opisanej wierszem Wi w macierzy odległości znajdź obserwację 

opisaną kolumną Kmin, i (kandydata do łączenia), o najmniejszej wartości odległości dmin, i 

dla całego wiersza Wi, taką że Wi ≠ Kmin, i. Zapisz parę w postaci <Wi , dmin, i > 

2. Znajdź wszystkie obserwacje i,j, takie że dmin, i = dmin, j oraz Kmin, i = Wj, oraz Kmin, j = Wi i 

połącz obserwacje w jedną grupę.  

3. Przelicz macierz odległości. 

4. Jeśli nie zostało osiągnięte kryterium stopu przejdź do kroku 1. 

W poprzedniej wersji, dla każdej obserwacji znajdowany był kandydat do łączenia. W 

zmodyfikowanej wersji odnajdywana jest najmniejsza odległość dla danej obserwacji. Pary do 

łączenia w jednym kroku wybierane są z grup o tych samych dmin, i ,więc jeżeli cztery obserwacje 

dzieli ta sama odległość, w pojedynczym kroku połączone zostaną w dwie pary. Przebieg 

zmodyfikowanego algorytmu dla danych z przykładu z podrozdziału 2.1 wygląda w następujący 

sposób: 

1. Wskazanie minimalnej odległości dla poszczególnych obserwacji: 

<A,1>, <B,1>, <C,2>, <D,2>, <E,2>, <F,2>  

d A,B C,D E F d A,B C,D,E F d A,B C,D,E,F d A,B,C,D,E,F

A,B 0 5 5 7 A,B 0 5 7 A,B 0 5 A,B,C,D,E,F 0

C,D 5 0 2 2 C,D,E 5 0 2 C,D,E,F 5 0

E 5 2 0 2 F 7 2 0

F 7 2 2 0

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4
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Analizując wartości: 

1. Połącz A i B  

2. Połącz C i D, oraz E i F 

2. Wskazanie minimalnej odległości dla poszczególnych obserwacji: 

<{A,B},5>, <{C,D},2>, <{E,F},2> 

Analizując wartości: 

2. Połącz {C,D} i {E,F} 

5. Nie rób nic 

3. Wskazanie minimalnej odległości dla poszczególnych obserwacji: 

<{A,B},5>, <{C,D,E,F},5> 

Analizując wartości: 

5. Połącz {A,B} i {C,D,E,F} 

 

Tabela 3.2: Zredukowane macierze odległości dla kolejnych kroków zmodyfikowanego algorytmu 

 

Dodatkowa zmiana zmniejszyła o 2 liczbę iteracji w porównaniu do algorytmu szeregowego. 

Liczba iteracji jest ważna jako, że każdy krok wymaga kosztownego przeszukiwania macierzy 

odległości. Dodatkowa oszczędność polega na redukowaniu analizowanej macierzy odległości w 

kolejnych krokach.  

 Usprawnienie przedstawione na powyższym przykładzie w pewnym sensie wprowadza 

równoległość, w porównaniu do klasycznego algorytmu szeregowego, jako że pozwala na 

równoległe łączenie ponad jednej pary grup, a co za tym idzie zmniejszenia liczby iteracji. 

Ograniczenie liczby iteracji doprowadziło do znacznego obniżenia całkowitej złożoności 

obliczeniowej, oraz czasu wykonania. 

 

3.2. WIELOWĄTKOWOŚĆ 

Kroki 1 i 3 opisanego algorytmu dotyczą analizy pojedynczego wiersza w poszukiwaniu 

kandydata do łączenia, a następnie przeliczania wartości odległości do nowo powstałych grup. Są 

d A,B C,D E,F d A,B C,D,E,F d A,B,C,D,E,F

A,B 0 5 5 A,B 0 5 A,B,C,D,E,F 0

C,D 5 0 2 C,D,E,F 5 0

E,F 5 2 0

Krok 1 Krok 2 Krok 3
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to procesy, które są wykonywane niezależnie dla wszystkich wierszy, możliwe jest więc 

podzielenie zbioru wierszy na p równolicznych podzbiorów i ich równoległa analizę.  

Równoległość algorytmu ma więc dwa wymiary, po pierwsze wiersze macierzy 

przeszukiwane są równolegle. Po drugie w pojedynczej iteracji równolegle łączony jest zbiór par, 

zamiast pojedynczej pary. 

 

3.3. ZŁOŻONOŚĆ OBLICZENIOWA 

Złożoność obliczeniowa algorytmu szeregowego można określić jako   (   ). Lewy człon 

bierze się z kosztu przeanalizowania całej macierzy odległości dla n obserwacji. Prawy człon 

związany jest z liczbą iteracji. Najmniejsza liczba połączeń w grafie o n wierzchołkach to n-1. 

Oznacza to, że złożoność obliczeniowa jest rzędu n
3
. 

 Złożoność obliczeniowa zaproponowanego algorytmu jest zależna od rozkładu odległości 

między obserwacjami. Zależność uniemożliwia wyznaczenie dokładnej złożoności, dlatego 

poniżej przedstawione zostały szacunki dotyczące złożoności pesymistycznej i optymistycznej 

rozwiązania. Szacunki nie uwzględniają redukcji macierzy w kolejnych iteracjach. 

Sytuacja pesymistyczna może mieć miejsce gdy istnieje jedna obserwacja centralna, do 

której powinny być kolejno przyłączane pozostałe obserwacje. Dendrogram dla takiego 

przypadku zilustrowany jest na rys 3.1. Złożoność pesymistyczna ma taką samą formułę jak 

złożoność algorytmu szeregowego. W każdym kroku należy wierszami przeszukać całą macierz 

w poszukiwaniu najmniejszej wartości. Liczba iteracji jest maksymalna, czyli również taka sama 

jak w przypadku szeregowym.  

Rysunek 3.2. Dendrogram dla przypadku 

optymistycznego 

 

Rysunek 3.1: Dendrogram dla przypadku 

pesymistycznego  
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Sytuacja optymistyczna zachodzi wtedy, gdy w każdej iteracji łączona jest maksymalna 

liczba grup. Złożoność obliczeniowa dla takiego przypadku można zapisać w postaci        . 

Analogicznie do funkcji złożoności algorytmu szeregowego, lewy człon reprezentuje koszt 

przeanalizowania macierzy odległości, prawy natomiast liczbę iteracji. Taką sytuację przedstawia 

rysunek 3.2. Dodatkowo gdy uwzględniona zostanie możliwość równoległego przeszukiwania 

macierzy odległości lewy człon zostanie zredukowany do 
  

 
, gdzie p oznacza liczbę procesów 

wyznaczonych do przeliczania macierzy. Ostatecznie wzór przyjmuje postać 
  

 
     .   

Korzyści płynące z wykorzystania równoległego algorytmu to krótszy czas wykonania 

wynikający z mniejszej liczby iteracji, oraz równoległego przeszukiwania macierzy odległości. 

Szacowana złożoność obliczeniowa nie uwzględnia redukcji macierzy. Redukcja spowoduje, że 

w każdej kolejnej iteracji przeszukiwana będzie coraz mniejsza macierz, więc spadnie liczba 

operacji przeszukania i przypisania.  

 

3.4. ALTERNATYWNE OPCJE ZRÓWNOLEGLENIA 

W literaturze spotkać można inne propozycje zrównoleglenia algorytmu grupowania 

hierarchicznego. W tym rozdziale przedstawione zostaną dwa z nich, wraz z porównaniem do 

algorytmu zaproponowanego w tej pracy. 

 

 

 

Rysunek 3.3: Porównanie szacowanej złożoności obliczeniowej  
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3.4.1. MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE 

Olson w swoim artykule [24] przedstawił rozwiązanie, w którym traktuje grupowanie 

hierarchiczne, jako przeszukiwanie grafu w poszukiwaniu minimalnego drzewa rozpinającego. 

Przedstawiony zostanie algorytm dla typu łączenia pojedynczego. Podstawowy algorytm można 

przedstawić za pomocą kroków: 

1. Dla każdej pary klastrów x,y znajdź d(x,y) 

2. Dla każdego klastra x znajdź N(x), najbliższego sąsiada 

3. Powtórz n-1 razy 

a. Znajdź parę x,y, taką że, d(x,y) jest minimalne 

b. Połącz x,y w nową grupę 

c. Zaktualizuj d(x,y), oraz N(x,y) 

4. Koniec 

Na wejściu algorytmu obserwacje dzielone są na p-procesorów, od tej pory każdy procesor 

odpowiada za przydzielone mu, na tę chwilę jednoelementowe, klastry. Kroki 1 i 2 obliczane są 

równolegle przez wszystkie procesy w czasie O(n/p). W każdej iteracji znajdowana jest 

minimalna odległość dla wszystkich najbliższych sąsiadów. Indeksy tych klastrów są rozgłaszane 

i każdy procesor aktualizuje odległości z klastrów, za które jest odpowiedzialny, do nowo 

powstałego klastra. Na tym etapie aktualizowana jest również informacja o najbliższych 

sąsiadach. Autor oszacował złożoność obliczeniową takie rozwiązania jako O(n log2(n)), przy 

użyciu n/log2(n) procesorów. 

 Algorytm zaproponowany prze Olsona wprowadza zrównoleglenie obliczeń odległości 

między obserwacjami, oraz wyszukiwania najbliższego sąsiada. Można powiedzieć, że są to 

cechy wspólne z algorytmem zaproponowanym w tej pracy. Algorytm w sposób równoległy 

przeszukuje macierz w poszukiwaniu kandydata do łączenia co jest odpowiednikiem 

wyszukiwania najbliższego sąsiada i przeliczania macierzy odległości w kolejnych iteracjach. Z 

drugiej strony algorytm Olsona w pojedynczej iteracji łączy jedynie jedną parę klastrów, a 

zaproponowany algorytm jedną lub więcej. Uwzględnienie łączenia wielu par w jednej iteracji w 

algorytmie Olsona może doprowadzić do kolejnych oszczędności obliczeniowych.  

 Równoległy algorytm opracowany w tej pracy może mieć zalety w porównaniu z 

algorytmem zaproponowanym przez Olsona. Są nimi możliwość łączenia wielu grup w jednej 

iteracji, ale także łatwość implementacji.  
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3.4.2. ALGORYTM 2-FAZOWY 

Algorytm 2-fazowy [25] to wersja grupowania hierarchicznego, gdzie grupy opisywane są za 

pomocą wektorów centralnych. W każdej iteracji łączone są klastry, których wektory centralne 

dzieli najmniejsza odległość. Autorzy wykorzystali obserwację, którą nazwali „zasadą 90-10”, 

która mówi, że większość łączeń ma miejsce przy relatywnie małej odległości między wektorami 

centralnymi. W dokumencie przedstawiony został przykład, według którego, 96% iteracji łączy 

klastry o odległości mniejszej niż 6% maksymalnej odległości łączenia. Zasada została 

wykorzystana do konstrukcji pierwszej fazy. Przestrzeń dzielona jest na c-komórek, częściowo na 

siebie nachodzących. Obszar wspólny to pasmo o szerokości δ. Obserwacje przypisane są do 

komórki, w której się znajdują, jeżeli obserwacja leży w paśmie wspólnym dla dwóch komórek, 

obserwacja przypisana jest do obu. W tej fazie w każdej komórce równolegle wyszukiwane są 

pary obserwacji, które dzieli minimalna odległość, następnie spośród kandydatów wybierana jest 

ta o globalnie minimalnej odległości i jeśli ta odległość jest mniejsza niż δ, tworzona jest nowa 

grupa. Jeśli globalnie minimalna odległość jest większa niż δ, następuje przejście do fazy drugiej. 

Drugi etap polega na łączeniu pozostałych klastrów za pomocą standardowego algorytmu. 

Złożoność tego algorytmu została oszacowana na  (
       (

 

 
)

 
)  przy wykorzystaniu kolejek 

priorytetyzowanych, oraz  (
  

  
) przy wykorzystaniu macierzy odległości.  

 Zysk obliczeniowy algorytmu dwu-fazowego jest wynikiem podziału przestrzeni na 

komórki, które rozpatrywane są równolegle. Jest to forma równoległego przeszukiwania 

macierzy i generowania kandydatów do łączenia, analogiczna do procesu wyszukiwania 

kandydatów w zaproponowanym algorytmie. Algorytm dwu-fazowy w obu fazach uwzględnia 

łączenie jedynie jednej pary o globalnie najmniejszej wartości odległości. Podobnie jak w 

przypadku algorytmu Olsona, wykorzystanie pomysłu łączenia większej ilości klastrów w 

pojedynczej iteracji może doprowadzić do spadku całkowitej złożoności obliczeniowej.   

 Zaproponowany algorytm jest przede wszystkim prostszy od algorytmu dwu-fazowego. Co 

więcej drugi algorytm wymaga odpowiedniego doboru parametrów c, oraz δ, od którego zależy 

wydajność algorytmu. 
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4. IMPLEMENTACJA 

 

4.1. WYBÓR TECHNOLOGII  

Iterację zaproponowanego w poprzednim rozdziale algorytmu można podzielić na dwie fazy; 

pierwsza z nich dotyczy generacji par w postaci obserwacja, wartość minimalna. Druga łączy 

maksymalną liczbę par spełniających kryteria w większe grupy.  

Biblioteka MapReduce  oparta jest na dwóch procesach: mapowaniu i redukcji. Oba 

procesy przetwarzają i generują pary klucz, wartość. Proces mapowania wczytuje dane z plików 

wejściowych i wytwarza kolejne pary będące podstawą do następnego procesu. Proces redukcji 

analizuje wspólnie wszystkie pary o tych samych wartościach klucza, a wynik zapisuje do pliku.  

Proces mapowania można utożsamić z fazą przeszukiwania macierzy odległości, natomiast 

fazę łączenia z procesem redukcji. Biblioteka pozwala na jednoczesne uruchomienie wielu 

procesów mapowania i redukcji. Zostały w niej zaimplementowane mechanizmy podziału danych 

wejściowych, oraz koordynacji procesów.  

Zaimplementowanie algorytmu w oparciu o bibliotekę prowadzi do konkretnych korzyści: 

wykorzystanie już istniejącego mechanizmu opartego o generacje par klucz, wartość, oraz 

skalowalność. Potencjalnie możliwe jest podzielenie danych w odpowiedni sposób, aby 

wykorzystać większą ilość procesów mapowania i redukcji, co może doprowadzić do redukcji 

czasu wykonania. 

Algorytm został zaimplementowany z wykorzystaniem biblioteki MapReduce, jednak 

narzut czasowy wynikający z obsługi procesów mapowania i redukcji doprowadził do 

drastycznego spadku wydajności. W każdej iteracji algorytmu obsługa procesów zajmowała 

około 27s i w ten sposób znacznie przewyższała czas wymagany do wykonania algorytmu. 

Okazało się więc, że wykorzystanie biblioteki MapReduce nie było optymalnym rozwiązaniem, 

dlatego na tym zakończona zostanie dyskusja dotycząca biblioteki. Algorytm zaimplementowany 

został powtórnie z wykorzystaniem języka programowania Java, w znacznie uproszczony sposób.       

 

4.2. APLIKACJA 

Aplikacja przyjmuje na wejściu zestaw parametrów wykonania. Jednym z nich jest adres pliku 

zawierającego macierz odległości. Plik musi zawierać posortowaną macierz w postaci: numer 

obserwacji{znak tabulacji}wiersz macierzy odległości. Macierz jest wczytywana do pamięci 
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podręcznej gdzie w kolejnych iteracjach jest redukowana, tak aby przechowywać informacje o 

klastrach dostępnych w danym kroku. Historia łączenia jest przechowywana w osobnym 

obiekcie, który w ostatniej fazie działania aplikacji jest zapisywany w postaci drzewa Newicka 

[13] do zadanego pliku. Do osobnego pliku zapisywana jest także macierz przechowująca 

wartości współczynnika korelacji kofenetycznej dla poszczególnych par obiektów.  

 

4.3. PODSUMOWANIE 

Wykorzystanie biblioteki MapReduce zdecydowanie ograniczyło czas wytwarzania 

oprogramowania wykonującego algorytm. Niestety biblioteka wprowadza narzut czasowy 

związany z rozpoczęciem, koordynowaniem, oraz zakończeniem procesów mapowania i 

redukcji. Narzut w przypadku konfiguracji sprzętowej wykorzystanej w badaniach, standardowo 

wynosił około 27 sekund na iterację, co uniemożliwiło obiektywne badanie wydajności 

algorytmu. Aplikacja zaimplementowana bez wykorzystania biblioteki okazała się dużo 

wydajniejsza, dlatego ta uproszczona aplikacja została przedmiotem badań w rozdziale 5.      
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5. BADANIA 

Badania mają na celu zweryfikowanie rzeczywistych korzyści wydajnościowych płynących z 

zastosowania zaproponowanego rozwiązania, oraz jego wpływu na jakość grupowania. 

Eksperymenty dotyczące wydajności przeprowadzone zostały na podstawie dwóch zbiorów 

danych, opisanych w kolejnym podrozdziale, z wykorzystaniem metryk Manhattan i 

kosinusowej, oraz typami łączenia pojedynczego i całkowitego. Badania nie mają na celu 

otrzymania optymalnego grupowania dokumentów, a przedstawienie działania i wydajności 

algorytmu w różnych warunkach.  

 

5.1. PROCEDURA EKSPERYMENTALNA 

Aplikacja implementująca algorytm szeregowy i równoległy produkuje następujące informacje: 

model hierarchiczny, podsumowanie konfiguracji uruchomienia, czas wykonania, liczbę iteracji 

algorytmu, oraz wartość współczynnika korelacji kofenetycznej. Oznacza to, że pojedyncze 

uruchomienie aplikacji, dla zadanej konfiguracji, dostarcza wystarczająco informacji dla badania 

liczby iteracji, czasu wykonania, oraz badania jakości przez porównanie obu wersji algorytmu. 

Konfiguracje uruchomienia wykorzystane do powyższych badań przedstawia tabela 5.1.  

Algorytm  Typ łączenia Zbiór  Metryka 

Szeregowy Całkowity Wiadomości Kosinusowa 

Szeregowy Całkowity Wiadomości Manhattan 

Szeregowy Całkowity Rozprawy Kosinusowa 

Szeregowy Całkowity Rozprawy Manhattan 

Szeregowy Pojedynczy Wiadomości Kosinusowa 

Szeregowy Pojedynczy Wiadomości Manhattan 

Szeregowy Pojedynczy Rozprawy Kosinusowa 

Szeregowy Pojedynczy Rozprawy Manhattan 

Równoległy Całkowity Wiadomości Kosinusowa 

Równoległy Całkowity Wiadomości Manhattan 

Równoległy Całkowity Rozprawy Kosinusowa 

Równoległy Całkowity Rozprawy Manhattan 

Równoległy Pojedynczy Wiadomości Kosinusowa 

Równoległy Pojedynczy Wiadomości Manhattan 

Równoległy Pojedynczy Rozprawy Kosinusowa 

Równoległy Pojedynczy Rozprawy Manhattan 

 

 

Tabela 5.1: Badane konfiguracje uruchomienia  



34 
 

Pierwszy etap badań dotyczył weryfikacji korzyści płynących z usprawnienia opisanego w 

podrozdziale 3.1. dlatego uruchomienia uwzględniały pracę wyłącznie jednego wątku. Badaniu 

wielowątkowości poświęcony został podrozdział 5.7. w którym uwzględnione zostały wyłącznie 

najlepsza i najgorsza konfiguracja z poprzedniego badania. Podrozdziały poświęcone 

konkretnym badaniom na wstępie zawierają wykresy przedstawiające wyniki badań. Interpretacja 

wyników badania liczby iteracji wykorzystuje agregację wyników ze względu na badane 

parametry, np. badanie liczby iteracji w pierwszym kroku przedstawia liczbę iteracji ze względu 

na wykorzystany algorytm, czyli średni zysk w postaci redukcji czasu. Agregacje dokonywane są 

przez uśrednienie wyników.  

Jakość grupowania została zweryfikowana z użyciem współczynnika korelacji 

kofenetycznej. Pierwsze badanie zostało oparte o dane wykorzystane w poprzednim badaniu, 

ograniczone zostało do porównania zbiorów o liczności 1000 obserwacji, dla wszystkich 

wariantów konfiguracji. Drugie badanie jakości dotyczy porównania wyników grupowania 

otrzymanego za pomocą zaproponowanego algorytmu, oraz odpowiadającemu mu algorytmowi 

agnes należącemu do biblioteki cluster języka R [26]. Współczynnik korelacji był wyliczany za 

pomocą funkcjonalności zaimplementowanych w aplikacji obsługującej zaproponowany 

algorytm. Dzięki temu porównanie wyników jest wiarygodne. 

 

5.2. ZBIÓR DANYCH 

Macierze wykorzystane w badaniach wydajnościowych zbudowane zostały na podstawie dwóch 

zbiorów danych tekstowych. Pierwszy z nich nosi nazwę 20 Newsgroups [11] i jest to popularny 

zbiór dokumentów wykorzystywany do eksperymentów związanych z klasyfikacją i 

grupowaniem tekstów. W pracy wykorzystany został podzbiór należący do klasy sci.electronics, 

oraz talk.politics.midleeast. Użyte zostały tylko dwie klasy ze względu na większe 

prawdopodobieństwo występowania tych samych słów w wielu dokumentach należących do tej 

samej klasy. Co prowadziło do dywersyfikacji wartości odległości w przypadku użycia metryki 

kosinusowej. Jeżeli dwa dokumenty nie miały żadnego słowa wspólnego, odległość wyliczana za 

pomocą tej metryki przyjmowała maksymalną możliwą wartość, w przypadku konfiguracji użytej 

w badaniach 1000. Drugi zbiór pochodzi ze repozytorium UCI [12] i zawiera opisy spraw 

sądowych. Podzbiory o liczności 100, 200, 500, oraz 1000 zostały stworzone przez losowy wybór 

dokumentów z uwzględnieniem źródła danych. W pracy, dla ułatwienia, pierwszy zbiór 

nazywany będzie zbiorem wiadomości, a drugi zbiorem rozpraw.  
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Porównanie jakości z algorytmem agnes przeprowadzone zostało na zbiorze danych 

losowych. Powodem są ograniczenia techniczne, w czasie pisania tej pracy możliwe było 

wyeksportowanie macierzy odległości ze środowiska R, niemożliwa natomiast była operacja 

odwrotna.  

 

5.3. MACIERZE ODLEGŁOŚCI 

 Podstawą do badania algorytmu grupowania są macierze odległości. Macierze 

wykorzystywane w badaniach wydajnościowych zostały zbudowane na podstawie zbiorów 

dokumentów opisanych w poprzednim akapicie z wykorzystaniem metryk Manhattan i 

kosinusowej.  

d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

1 1000 0 904 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

2 1000 904 0 1000 1000 1000 1000 929 1000 1000 

3 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

4 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 822 1000 1000 

5 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 1000 

6 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 1000 1000 

7 1000 1000 929 1000 822 1000 1000 0 1000 1000 

8 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 1000 

9 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 

    

 

    

 

        

 Średnia 992,33 Mediana 1000 Odchylenie standardowe 31,018 

Rysunki 5.2 do 5.5. przedstawiają macierze odległości dla obu metryk i zbiorów danych o 

liczności 10, wraz ze statystycznymi informacjami opisującymi rozkład wartości. Odległości 

między obserwacjami przyjmują wartości całkowite należące do przedziału <0,1000>.   

W zbiorze wiadomości występuje stosunkowo mało terminów, które rzadko powtarzają się 

między dokumentami, oznacza to, że dokumenty opisane są wektorami o małej ilości wymiarów. 

Dlatego w przypadku miary kosinus większość odległości przyjmuję wartość maksymalną, czyli 

w tym przypadku 1000, oraz małe odchylenie standardowe.  Natomiast w przypadku miary 

Manhattan wartości są znacznie niższe przy ponad trzy krotnym wzroście odchylenia 

standardowego. W zbiorze spraw sądowych występuje więcej terminów niż w zbiorze 

wiadomości. 

Tabela 5.2: Macierz odległości dla zbioru wiadomości, metryka kosinus 
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d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 139 184 39 63 2 2 212 2 154 

1 139 0 285 176 200 139 139 349 139 291 

2 184 285 0 221 245 184 184 358 184 336 

3 39 176 221 0 100 39 39 249 39 191 

4 63 200 245 100 0 63 63 233 63 215 

5 2 139 184 39 63 0 2 212 2 154 

6 2 139 184 39 63 2 0 212 2 154 

7 212 349 358 249 233 212 212 0 212 364 

8 2 139 184 39 63 2 2 212 0 154 

9 154 291 336 191 215 154 154 364 154 0 

           Średnia 155,31 Mediana 154 Odchylenie standardowe 102,63 

Występują tam terminy techniczne (oskarżony, biegły), które często powtarzają się w różnych 

dokumentach. W przypadku metryki kosinusowej przejawia się to niemaksymalnymi 

wartościami odległości między dokumentami, oraz niskim odchyleniem standardowym. 

Wykorzystując metrykę Manhattan, odległości przybierają większe wartości ze względu na 

większą liczbę wymiarów w porównaniu do zbioru wiadomości.  

d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 470 442 394 394 504 445 421 431 445 

1 470 0 516 410 356 417 488 439 477 323 

2 442 516 0 507 443 518 486 510 457 511 

3 394 410 507 0 346 423 466 403 459 458 

4 394 356 443 346 0 352 435 378 411 382 

5 504 417 518 423 352 0 460 464 453 424 

6 445 488 486 466 435 460 0 430 283 431 

7 421 439 510 403 378 464 430 0 404 462 

8 431 477 457 459 411 453 283 404 0 453 

9 445 323 511 458 382 424 431 462 453 0 

           Średnia 435,13 Mediana 442 Odchylenie standardowe 51,438 

 

 

Tabela 5.3: Macierz odległości dla zbioru wiadomości, metryka Manhattan 

 

Tabela 5.4: Macierz odległości dla zbioru spraw, metryka kosinusowa 
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d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 811 884 778 819 894 656 777 643 845 

1 811 0 873 689 678 715 731 762 704 708 

2 884 873 0 872 845 884 748 857 717 901 

3 778 689 872 0 677 764 706 751 691 835 

4 819 678 845 677 0 707 729 736 688 810 

5 894 715 884 764 707 0 732 829 707 813 

6 656 731 748 706 729 732 0 629 319 675 

7 777 762 857 751 736 829 629 0 596 798 

8 643 704 717 691 688 707 319 596 0 684 

9 845 708 901 835 810 813 675 798 684 0 

           Średnia 748,16 Mediana 736 Odchylenie standardowe 101,28 

 Przedstawione zostały jedynie macierze 10-elementowe ze względu na czytelność, jednak 

powyższe obserwacje można zgeneralizować do pozostałych dokumentów należących do 

badanych zbiorów.  

 Macierz odległości wygenerowana do porównania jakości opisana została za pomocą 

podstawowych metod statystycznych w tabeli 5.6. 

Liczba 

obserwacji 

Wartość 

Minimalna 

Wartość 

maksymalna 
Mediana Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

1000 0.00272 7.01100 1.67400 1.78100 0.92863 

 

5.4. ŚRODOWISKO 

Badanie przeprowadzone zostało lokalnie z wykorzystaniem komputera osobistego o 

następujących parametrach.    

Procesor Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU 2.50GHz 2.50GHz 

RAM 8GB 

System Operacyjny Windows 8 

 

 

 

Tabela 5.5: Macierz odległości dla zbioru spraw, metryka Manhattan 

 

Tabela 5.6: Opis macierzy odległości R 

 

Tabela 5.6: Opis macierzy odległości R 
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5.5. PORÓWNANIE LICZBY ITERACJI 

Rysunek 5.1 przedstawia szczegółowe wyniki badań liczby iteracji. Wyniki w postaci 

numeryczne dostepne są w dodatku A. Wyniki badania algorytmu szeregowego były jednakowe, 

bez względu na badaną konfigurację. Dlatego wyniki badań tego algorytmu przedstawione 

zostały za pomocą jednej linii trendu. 
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Pierwsze badanie dotyczy porównania średniej liczby iteracji algorytmu szeregowego i 

równoległego.  Rysunek 5.2 przedstawia średnią liczbę iteracji w zależności od użytego 

algorytmu, oraz złożoność optymistyczną i pesymistyczną, szacowaną w podrozdziale 3.3. Warto 

przypomnieć, że złożoność pesymistyczna została oszacowana na równą złożoności algorytmu 

szeregowego.  

Należy zauważyć, że średnia liczba iteracji algorytmu równoległego zbliża się do trendu 

wyznaczonego przez złożoność optymistyczną wraz ze wzrostem liczby analizowanych 

obserwacji. W przypadku 100 obserwacji algorytm równoległy wykonuje średnio 63% iteracji w 

porównaniu do algorytmu szeregowego, w przypadku 500 wykonuje 50%, a dla 1000 – 45%.   

Druga analiza bada wpływ typu łączenia pojedynczego i całkowitego na liczbę iteracji. 

Wynik przedstawiony został na wykresie 5.3.  Typ łączenia nie wpływu na liczbę iteracji 

algorytmu szeregowego, jednak wykorzystanie łączenia całkowitego znacząco zmniejsza liczbę 

Rysunek 5.3: Średnia liczba iteracji z rozbiciem na typ łączenia 
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iteracji algorytmu równoległego. Jest to zgodne z intuicją, zmodyfikowany algorytm może 

równolegle łączyć większą liczbę klastrów w oddalonych od siebie obszarach lokalnych 

płaszczyzny. Z drugiej strony cechą łączenia typu całkowitego jest tworzenie zwartych grup, co 

sprzyja maksymalnemu wykorzystaniu obszarów lokalnych. W efekcie liczba iteracji spada 

następująco: dla 500 obserwacji do 25%, a 1000 do 18%. 

Macierz Średnia Odchylenie Standardowe Odchylenie/Średnia [%] 

Wiadomości - metryka kosinusowa 999.33 31.018 3.1 

Wiadomości - metryka Manhattan 155.31 102.63 66.1 

Sprawy - metryka kosinusowa 435.13 54.438 12.5 

Sprawy - metryka Manhattan 748.16 101.28 13.5 

Tabela 5.7: Rozkład wartości odległości 

 

Kolejna analiza bada wpływ badanego zbioru danych na liczbę iteracji algorytmu. Rysunek 

5.4 uwzględnia oddzielnie oba zbiory danych wejściowych, zgodnie z opisem w podrozdziale 

5.2. W owym rozdziale macierze obserwacji zostały opisane za pomocą podstawowych narzędzi 

statystycznych. Tabela 5.7, zawiera informacje o rozkładzie wartości odległości, z 

wykorzystaniem średniej i odchylenia standardowego. Porównując dane z wykresu i tabeli 

zauważyć można, że zbiory opisywane przez małe wartości współczynnika odchylenia 

standardowego do średniej wykazują większe korzyści z wykorzystania algorytmu równoległego. 

Podsumowując badanie, wykorzystanie algorytmu równoległego pozwala na redukcję 

liczby iteracji algorytmu. Co więcej korzyści rosną wraz ze wzrostem badanego zbioru danych. 

Rysunek 5.5: Najlepszy uzyskany wynik 
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Najlepszy wynik osiągnięto dla zbioru rozpraw, metryki Manhattan i łączenia typu całkowitego. 

Wynik, przedstawiony na rysunku 5.5, jest bardzo zbliżony do złożoności optymistycznej.  

 

5.6. PORÓWNANIE CZASU WYKONANIA 

Wyniki badań różnią się znacznie ze względu na typ łączenia, dlatego zostały one przedstawione 

na osobnych wykresach. Trendy zostały opisane w sposób skrócony, człony dotyczą kolejno 

wykorzystanego algorytmu, zbioru wiadomości, metryki, oraz typu łączenia. Wykorzystanie typu 
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Rysunek 5.7: Czas wykonania algorytmu dla całkowitego typu łączenia 
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łączenia całkowitego zgodnie z obserwacjami z poprzedniego badania implikuje znaczną 

redukcję liczby iteracji, co ma bezpośredni wpływ na czas wykonania.  

 

Typ łączenia Zbiór  Metryka Równoległy [ms] Szeregowy [ms] Redukcja [%] 

Całkowity Wiadomości Kosinusowa 4027 27472 14.7 

  

Manhattan 16988 39717 42.8 

 

Rozprawy Kosinusowa 2755 23755 11.6 

  

Manhattan 2318 24747 9.4 

Pojedynczy Wiadomości Kosinusowa 63436 89624 70.8 

  

Manhattan 149345 177429 84.2 

 

Rozprawy Kosinusowa 145837 164413 88.7 

  

Manhattan 144959 163045 88.9 

 

 

W tabeli 5.8 przedstawiony zostało podsumowanie czasu wykonania dla 1000 obserwacji. 

Konfiguracja dla której otrzymano największą redukcję to zbiór rozpraw, analizowany z 

wykorzystaniem całkowitego typu łączenia i metryki Manhattan. Jest to ta sama konfiguracja, dla 

której w poprzednim badaniu otrzymano największą redukcję liczby iteracji. Wyniki otrzymane 

w badaniu wskazują, że redukcja czasu obliczeniowego jest silnie zależna od wybranego typu 

łączenia. Największe korzyści zaobserwować można dla typu łączenia całkowitego.  

 

5.7. BADANIE WPŁYWU LICZBY WĄTKÓW NA CZAS WYKONANIA 

Badanie ogranicza się do najlepszej i najgorszej konfiguracji algorytmu równoległego 

zidentyfikowanych w poprzednich badaniach. Obie konfiguracje zbudowane są na zbiorze 

rozpraw z wykorzystaniem metryki Manhattan, różnią się jednak typem łączenia.  

  Pojedynczy Całkowity 

Liczba obserwacji 1 2 4 1 2 4 

100 274 291 364 102 111 124 

200 1169 909 816 255 203 250 

500 12631 8983 8883 803 640 646 

1000 144959 110973 102010 2318 1796 1594 

 

 

 

Tabela 5.9: Czas wykonania algorytmu w zależności od liczby wątków 

Tabela 5.8: Podsumowanie czasu wykonania dla 1000 obserwacji 
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  Pojedynczy  Całkowity 

Liczba obserwacji 2[%] 4[%] 2[%] 4[%] 

100 106.2 132.8 108.8 121.6 

200 77.8 69.8 79.6 98.0 

500 71.1 70.3 79.7 80.4 

1000 76.8 70.6 80.8 71.7 

 

Tabela 5.9 przedstawia całkowity czas wykonania algorytmu z wykorzystaniem 1, 2 i 4 wątków, 

natomiast tabela 5.10, redukcje czasu wykonania z wykorzystaniem 2 i 4 wątków w porównaniu 

do 1 wątku. Wyniki wskazują, ze dla małych zbiorów, w tym przypadku 100 obserwacji, 

wykorzystanie wielowątkowości jest niekorzystne. Natomiast w przypadku zbiorów większych, 

zaczynając od 200 obserwacji, widoczna jest redukcja  o 20-30%.       

 

5.8. BADANIE JAKOŚCI  

Pierwsze badanie dotyczyło podzbioru macierzy 1000 elementowych, wykorzystanych w 

poprzednich badaniach. Wyniki przedstawione zostały w tabeli 5.11. 

Typ łączenia Zbiór  Metryka Równoległy  Szeregowy Różnica 

Całkowity Wiadomości Kosinusowa 0.51 0.51 0.00 

    Manhattan 0.73 0.73 0.00 

  Rozprawy Kosinusowa 0.48 0.48 0.00 

    Manhattan 0.45 0.45 0.00 

Pojedynczy Wiadomości Kosinusowa 0.35 0.35 0.00 

    Manhattan 0.90 0.90 0.00 

  Rozprawy Kosinusowa 0.68 0.68 0.00 

    Manhattan 0.58 0.58 0.00 

Wyniki wskazują na brak wpływu wyboru algorytmu na jakość. W szczególności brak różnicy w 

przypadku implementacji obu algorytmów przygotowanej przez autora.  

Typ łączenia Algorytm szeregowy Algorytm równoległy  Agnes 

Całkowity 0.53 0.53 0.53 

Pojedynczy 0.56 0.56 0.56 
Tabela 5.12: Wynik porównania jakości algorytmów  

W celu zwiększenia wiarygodności przeprowadzone zostało drugie badanie, w ramach 

którego algorytm przedstawiony przez autora skonfrontowany został z algorytmem agnes. W 

tabeli 5.12 przedstawione zostało zestawienie tego eksperymentu.  

Tabela 5.11: Wynik porównania jakości algorytmu szeregowego i równoległego 

Tabela 5.10: Redukcja czasu wykonania w zależności od liczby wątków 
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Wartości współczynnika korelacji kofenetycznej są identyczne dla wszystkich algorytmów, 

oznacza to, że istotnie wybór algorytmu nie ma wpływu na jakość grupowania.  

 

5.9. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania były skupione na porównaniu zaproponowanego algorytmu z 

algorytmem szeregowym. Zestaw eksperymentów obejmował różnicę liczby iteracji, czasu 

wykonywania, oraz jakości.  

Badanie liczby iteracji wskazuje na efektywność usprawnienia dotyczącego łączenia 

większej liczby grup w jednym kroku. Badania dowiodły, że wykorzystanie usprawnienia 

prowadzi do znacznej redukcji liczby iteracji. Co więcej wskazały, że efektywność rośnie wraz ze 

wzrostem badanego zbioru. W przypadku 100 obserwacji algorytm równoległy wykonuje średnio 

63% iteracji w porównaniu do algorytmu szeregowego, w przypadku 500 wykonuje 50%, a dla 

1000 – 45%. Kolejny eksperyment miał na celu weryfikację, czy dodatkowe czynności związane 

z wykonywaniem algorytmu równoległego, nie mają znacznego wpływu na całkowity czas 

wykonania. Badania wykazały, że wykorzystanie algorytmu równoległego w przypadku 1000 

obserwacji, prowadziły do redukcji czasu średnio do 51%, a najlepszy wynik wynosił 9.4%.  

 W ramach pracy zbadany został też wpływ wielowątkowości na czas wykonania. Wyniki 

badania dla zbioru o liczności 100 wskazały negatywny wpływ wykorzystania wielu procesorów, 

jednak dla zbiorów o liczności większej wykazało wpływ pozytywny. Generalnie redukując czas 

wykonania o 20-30%.  

 Ostatni eksperyment dotyczył różnicy jakości modeli generowanych za pomocą algorytmu 

równoległego i szeregowego zaimplementowanych przez autora, oraz algorytmu agnes. Wyniki 

wskazały na brak wpływu na jakość grupowania.  
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6. PODSUMOWANIE  

6.1. OSIĄGNIĘCIA PRACY 

Najważniejszym osiągnięciem jest niewątpliwie opracowanie usprawnionego, równoległego 

algorytmu grupowania aglomeracyjnego. Obecna wersja jest wynikiem wielokrotnych 

usprawnień klasycznego algorytmu szeregowego. Pierwsze podejście uwzględniało 

implementacje algorytmu na platformie Hadoop z wykorzystaniem biblioteki MapReduce. 

Dopasowanie doprowadziło do podziału na dwa etapy; procesu wyszukiwania kandydata do 

łączenia - map, oraz procesu łączenia - reduce. Jako że oba procesy przetwarzały niezależnie 

kolejne wiersze, pojawił się dylemat, na którym etapie modyfikować informację o połączeniu 

grup A i B w wierszu C. Był to poważny problem ponieważ prowadził do powstania wąskiego 

gardła aplikacji. Rozwiązaniem było rozprowadzenie informacji o nowych grupach, powstałych 

w procesie redukcji n-1iteracji, do wszystkich procesorów zajmujących się procesem mapowania 

iteracji n. Sam proces mapowania został rozwinięty o przeliczanie wartości odległości od badanej 

grupy do nowo powstałych. Procesy redukcji przyjmowały na wejściu zawartość wiersza 

macierz, informację o kandydacie do łączenia, oraz wartości odległości do niego. Klasyczny 

algorytm implikował łączenie pary grup, będących swoimi wzajemnymi kandydatami, dla 

których wartość odległości jest najmniejsza. W tym momencie pojawiło się pytanie, dlaczego 

właściwie łączona jest tylko jedna para? Jeżeli dwie grupy są swoimi wzajemnymi kandydatami 

w kroku n, będą także swoimi kandydatami aż do momentu, w którym zostaną połączone w jedną 

grupę. Oznaczało to, że algorytm nie wykorzystywał w pełni informacji, generowanej na etapie 

wyszukiwania kandydatów. Przedstawiony tok myślenia, wraz z analizą generowanych modeli 

hierarchicznych doprowadził do opracowania usprawnienia algorytmu, przedstawionego w 

rozdziale 3.  

Mimo usprawnienia, badania wydajności algorytmu z wykorzystaniem platformy Hadoop 

okazała się porażką. Narzut czasowy wynikający z obsługi procesów mapowania i redukcji, 

operacji odczytu i zapisu do plików wyników tymczasowych, doprowadziły do znacznego 

spadku wydajności. Grupowanie zbioru 100 elementowego zajmowało około 40 minut, a czas 

grupowania 1000 obserwacji był rzędu kilku godzin. W tym momencie opracowany był 

usprawniony, równoległy algorytm, który nie działał efektywnie ze względu na wykorzystaną 

technologie, należało więc zmienić technologię. Algorytm uwzględniający usprawnienie i 

równoległe przetwarzanie został na nowo zaimplementowany z wykorzystaniem języka java. 

Wyłącznie ta implementacja została wykorzystana w trakcie badań.  
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Przeprowadzone badania dotyczyły liczby iteracji, czasu wykonania, oraz jakości 

zaproponowanego algorytmu. Wyniki wskazały na redukcję liczby iteracji i czasu wykonania w 

porównaniu do algorytmu szeregowego. Algorytm równoległy wymagał średnio 51% czasu, więc 

prawie połowę mniej niż algorytm szeregowy w przypadku wykorzystania pojedynczego wątku. 

Zbadany został także wpływ wykorzystania wielu wątków na czas obliczeń. Wyniki wskazały, że 

w przypadku zbiorów zawierających 200 i ponad obserwacji, możliwa jest redukcja o kolejne 20-

30% porównaniu do pojedynczego wątku. Największy stopień redukcji otrzymany został przy 

wykorzystaniu metryki Manhattan, oraz całkowitego typu łączenia dla zbioru rozpraw sądowych. 

Czas wymagany przez algorytm szeregowy wynosił 24747 ms przy wykorzystaniu jednego 

wątku, oraz 1594 ms przy wykorzystaniu 4 wątków i algorytmu równoległego. Oznacza to 

redukcję czasu do 6.5%. Badania wykazały również brak różnic w jakości modeli 

otrzymywanych za pomocą zaproponowanego algorytmu, algorytmu szeregowego i agnes.  

Badania dowiodły, że wykorzystanie algorytmu prowadzi do redukcji liczby iteracji, oraz 

czasu wykonania algorytmu. Największy stopień redukcji zaobserwować można w sytuacji, gdy 

obserwacje są od siebie równoodległe, co jest zgodne z opisem optymistycznej sytuacji 

przedstawionej w podrozdziale 3.3. Odkrywanie wiedzy w dokumentach tekstowych wiąże się z 

wykorzystaniem dużej liczby wymiarów, co prowadzi do rzadkiego rozłożenia obserwacji w 

przestrzeni. To zjawisko nazywane jest przekleństwem wielkowymiarowości [27] i można je 

przedstawić za pomocą wzoru: 

      
         

    
    (7) 

gdzie dmin i dmax to najmniejsza i największa odległość między dwoma punktami w przestrzeni, a 

n to liczba wymiarów. Oznacza to, że wraz ze wzrostem liczby wymiarów różnica między 

odległościami obserwacji maleje. Dlatego wykorzystanie algorytmu równoległego do grupowania 

dokumentów, może prowadzić do dużych oszczędności obliczeniowych.  

W dokumencie przedstawione zostały także dwie inne propozycje zrównoleglenia 

algorytmu grupowania hierarchicznego. Propozycja dokonywania wielu łączeń grup w 

pojedynczej iteracji może zostać wykorzystana komplementarnie z tymi algorytmami. Co może 

doprowadzić do poprawy wydajności tychże algorytmów 
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6.2. KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ 

Praca może zostać rozwinięta w następujących kierunkach: 

- Badanie wpływu usprawnienia algorytmu klasycznego na alternatywne metody zrównoleglenia 

algorytmu.  

- Rozwinięcie badania o kolejne metryki i typy łączenia. 

- Badanie efektywności algorytmu dla nowych zastosowań. 

- Implementacja algorytmu w języku umożliwiającym efektywne zarządzanie pamięcią, np. C++ 

 

6.3. ZAKOŃCZENIE 

Podsumowując w pracy został opracowany i przetestowany równoległy algorytm grupowania 

aglomeracyjnego, którego wykorzystanie prowadzi do znacznej redukcji czasu wykonania 

algorytmu, bez spadku jakości modelu. Oznacza to, że algorytm może być stosowany zamiennie 

z klasycznym algorytmem, co więcej może zostać wykorzystany do zbiorów o wolumenie, dla 

których algorytm szeregowy nie był w stanie dostarczyć wyników w wystarczająco krótkim 

czasie.  
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DODATEK A: WYNIKI BADAŃ 

Algorytm Zbiór danych Typ łączenia Metryka Liczba obserwacji Liczba iteracji Czas [ms] 

Szeregowy Wiadomości Całkowity Manhattan 100 99 337 

Szeregowy Wiadomości Całkowity Manhattan 200 199 896 

Szeregowy Wiadomości Całkowity Manhattan 500 499 5985 

Szeregowy Wiadomości Całkowity Manhattan 1000 999 39717 

Równoległy Wiadomości Całkowity Manhattan 100 64 217 

Równoległy Wiadomości Całkowity Manhattan 200 105 710 

Równoległy Wiadomości Całkowity Manhattan 500 197 3254 

Równoległy Wiadomości Całkowity Manhattan 1000 286 16988 

Szeregowy Wiadomości Całkowity Kosinusowa 100 99 245 

Szeregowy Wiadomości Całkowity Kosinusowa 200 199 945 

Szeregowy Wiadomości Całkowity Kosinusowa 500 499 4252 

Szeregowy Wiadomości Całkowity Kosinusowa 1000 999 27472 

Równoległy Wiadomości Całkowity Kosinusowa 100 56 132 

Równoległy Wiadomości Całkowity Kosinusowa 200 96 362 

Równoległy Wiadomości Całkowity Kosinusowa 500 209 1154 

Równoległy Wiadomości Całkowity Kosinusowa 1000 302 4027 

Szeregowy Rozprawy Całkowity Manhattan 100 99 283 

Szeregowy Rozprawy Całkowity Manhattan 200 199 760 

Szeregowy Rozprawy Całkowity Manhattan 500 499 4210 

Szeregowy Rozprawy Całkowity Manhattan 1000 999 24747 

Równoległy Rozprawy Całkowity Manhattan 100 23 115 

Równoległy Rozprawy Całkowity Manhattan 200 32 274 

Równoległy Rozprawy Całkowity Manhattan 500 42 774 

Równoległy Rozprawy Całkowity Manhattan 1000 52 2318 

Szeregowy Rozprawy Całkowity Kosinusowa 100 99 263 

Szeregowy Rozprawy Całkowity Kosinusowa 200 199 759 

Szeregowy Rozprawy Całkowity Kosinusowa 500 499 4017 

Szeregowy Rozprawy Całkowity Kosinusowa 1000 999 23755 

Równoległy Rozprawy Całkowity Kosinusowa 100 31 137 

Równoległy Rozprawy Całkowity Kosinusowa 200 38 280 

Równoległy Rozprawy Całkowity Kosinusowa 500 51 791 

Równoległy Rozprawy Całkowity Kosinusowa 1000 62 2755 

Szeregowy Wiadomości Pojedynczy Manhattan 100 99 377 

Szeregowy Wiadomości Pojedynczy Manhattan 200 199 1209 

Szeregowy Wiadomości Pojedynczy Manhattan 500 499 15482 

Szeregowy Wiadomości Pojedynczy Manhattan 1000 999 177429 

Równoległy Wiadomości Pojedynczy Manhattan 100 97 327 

Równoległy Wiadomości Pojedynczy Manhattan 200 188 1187 

Równoległy Wiadomości Pojedynczy Manhattan 500 449 12290 

Równoległy Wiadomości Pojedynczy Manhattan 1000 867 149345 
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Szeregowy Wiadomości Pojedynczy Kosinusowa 100 99 355 

Szeregowy Wiadomości Pojedynczy Kosinusowa 200 199 1030 

Szeregowy Wiadomości Pojedynczy Kosinusowa 500 499 9421 

Szeregowy Wiadomości Pojedynczy Kosinusowa 1000 999 89624 

Równoległy Wiadomości Pojedynczy Kosinusowa 100 62 206 

Równoległy Wiadomości Pojedynczy Kosinusowa 200 103 598 

Równoległy Wiadomości Pojedynczy Kosinusowa 500 253 6483 

Równoległy Wiadomości Pojedynczy Kosinusowa 1000 480 63436 

Szeregowy Rozprawy Pojedynczy Manhattan 100 99 346 

Szeregowy Rozprawy Pojedynczy Manhattan 200 199 1180 

Szeregowy Rozprawy Pojedynczy Manhattan 500 499 14248 

Szeregowy Rozprawy Pojedynczy Manhattan 1000 999 163045 

Równoległy Rozprawy Pojedynczy Manhattan 100 82 309 

Równoległy Rozprawy Pojedynczy Manhattan 200 163 1011 

Równoległy Rozprawy Pojedynczy Manhattan 500 397 12480 

Równoległy Rozprawy Pojedynczy Manhattan 1000 788 144959 

Szeregowy Rozprawy Pojedynczy Kosinusowa 100 99 393 

Szeregowy Rozprawy Pojedynczy Kosinusowa 200 199 1149 

Szeregowy Rozprawy Pojedynczy Kosinusowa 500 499 13643 

Szeregowy Rozprawy Pojedynczy Kosinusowa 1000 999 164413 

Równoległy Rozprawy Pojedynczy Kosinusowa 100 82 288 

Równoległy Rozprawy Pojedynczy Kosinusowa 200 158 989 

Równoległy Rozprawy Pojedynczy Kosinusowa 500 386 11851 

Równoległy Rozprawy Pojedynczy Kosinusowa 1000 783 145837 

 


