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A FI, SAU A NU FI!
(Hamlet)

”Ce întrebarea este aceasta? Să lăsăm aceste întrebări pentru prinții bogați și 

trândavi, care nu au altceva de făcut decât să filozofeze. Adevărata întrebare este:

... A ȘTI, SAU A NU ȘTI!”
(parafrază după Emil Racoviță)

Dar: nimeni nu s-a născut învățat! De fapt adevărata adevărată întrebare este:

... A ÎNVĂȚA, SAU A NU ÎNVĂȚA!
(Ioan Sîrbu)

FORMULAREA CORECTĂ A ÎNTREBĂRII FUNDAMENTALE



DE CE STATISTICĂ?

Statistica este un limbaj al ştiinţei, care ne permite să înţelegem natura.

(Zimmerman, 1995 ap. Franklin et al., 2001).

Dar, nu există numai statistică; mai există și metode (modele)

deterministe sau teoretice.

Modelele statistice sunt utilizate uzual pentru obţinerea, analiza şi

interpretarea datelor. Modelele statistice nu iau în considerare

mecanismele intime ale proceselor; ele stabilesc relaţii între

variabile sau categorii de fenomene, fără demonstrarea cauzalităţii

(în general corect, în realitate este mult mai nuanțat și mai complicat).

Metodele statistice sunt de tip "post-hoc", adică sunt realizate 

după ce datele au fost colectate.



Prin contrast, modelele teoretice includ descrierea 

mecanismelor, a relaţiilor cauzale dintre fenomene, 

conducând astfel spre prognoze, înainte ca datele să fie 

colectate (Mangel şi col., 2001). Altfel spus, ele sunt de 

tip "ante-hoc".

Modelele statistice sunt cel mai frecvent limitate la procesul sau 

sistemul particular studiat, respectiv sunt valabile pentru seturile 

disponibile de date experimentale. Ele nu sunt generalizabile şi 

nici - un alt termen de specialitate - transpozabile (adică nu pot fi 

aplicate la un alt set de date, decât în eventualitatea unor modificări 

adecvate a parametrilor, respectiv a recalibrării eficiente). Prin 

contrast modelele teoretice, care includ descrierea mecanismelor 

intime, sunt transpozabile şi - în limitele definirii unor anumite 

seturi de variabile independente, cu domeniile aferente de variaţie -

pot fi generalizabile.



CUM ȘI ÎN CE FEL ÎNVĂȚĂM / PREDĂM?

Statistică
univariată

Statistică
multivariată

Cantitate + Calitate a

deprinderilor

Timp

Câteva dintre modelele clasice = modele de creștere monotonă

(dau rezultate: mediocre, proaste și foarte proaste)

1

2

3
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Statistică
univariată

Statistică
multivariată

Cantitate + Calitate a

deprinderilor

Timp

Modelul ”Hook” (al cârligului)

(Systat, Mystat, SPSS), Statistica Canoco

R

(patent: I. Sîrbu, 26.11.2018)
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Până la noi ordine, voi încărca materialele de interes pentru voi pe:

www.ecologia-la-sibiu.ro

Pagina: BA 1, Materia: Managementul și modelarea datelor experimentale

http://didactic.ecologia-la-sibiu.ro/cursuri-si-seminarii/biologie-aplicata/anul-i/
managementul-si-modelarea-datelor-experimentale-i-sirbu/



Bazele Analizei Statistice Multivariate a Datelor

- Ordonarea și clasificarea sistemelor multivariate (generalități)

- Definiții și termeni

- Categorii de variabile

- Alegerea și caracteristicile metodelor de ordonare multivariate

- Metode de ordonare necanonice

- Metode de ordonare canonice

- Metode de ordonare canonice parțiale

- Teste de permutări Monte-Carlo

- Testarea semnificației axelor de ordonare

- Selecția și testarea predictorilor

- Partiția de variație explicată de două sau trei grupe de predictori

- ...

- Alte metode...ALTĂDATĂ!

- Exerciții și studii de caz sau prezentări de lucrări (în limita timpului disponibil)
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Obiectivele metodelor de analiză statistică multivariată derivă din dorința

oamenilor de a cunoaște, a explica și a înțelege modele, structuri și funcții ale

sistemelor naturale, seminaturale și antropice/antropogene (economice și socio-

culturale inclusiv).

Dar, metodele permit mai mult decât ilustrarea structurii și descrierea funcțiilor;

o gamă variată de metode permit:

- testarea semnificației relațiilor,

- a intensității sau a puterii explicative a legăturilor,

- testarea ipotezelor singulare sau multiple de lucru și multe altele.

Metodele despre care vom vorbi se referă atât la :

- studii experimentale, cât și observaționale,

- manipulative sau evaluative,

- ipotetic-deductive sau explorative,

- simulări, studii de modelare etc.

Ordonarea și clasificarea sistemelor multivariate (generalități)
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Motivele sunt diverse: științifice (fundamentale și/sau aplicate), beneficii

economice, dorința de a prognoza, a conduce și maximiza anumite funcții, pentru

exploatare durabilă, control și distrugere (de exemplu combaterea sau eradicare

speciilor invazive, a bolilor), remediere și reconstrucție a sistemelor alterate și

multe altele.

O caracteristică a sistemelor (naturale, economice, sociale etc.) este

complexitatea: dimensiunea lor este de obicei mare, se caracterizează prin multe

elemente constituente și relații complexe între acestea, dar și cu alte elemente

respectiv alte sisteme (de același fel sau diferite), directe și indirecte, liniare și

neliniare, natura lor stocastică și suprapunerea proceselor legice cu cele cu

caracter de zgomot, acestea și multe altele făcând deosebit de dificilă analiza lor

directă și/sau cu mijloace clasice (observații și analize univariate etc.).

Analizele multivariate permit detectarea structurilor și a modelelor

sistemelor complexe, identificarea relațiilor dintre mai multe variabile și/sau

dintre articole, între grupe de date de diverse origini, forme și expresii,

precum și interacțiuni între acestea și dinamica lor temporală sau raportată

la alți gradienți. Conf. dr. I. Sîrbu - Bazele AMV (2018) 18



Datele provin din observații, experiențe, măsurători (evaluări), modele

etc., unele fiind obținute prin mjloace high-tech (structuri genomice,

profiluri ADN, concentrații de metaboliți asociați cu factori sau proprietăți

ale celulelor, proprietăți transgenice ale hibrizilor obținuți prin transfer

lateral de gene, explicarea proprietăților comunităților sub acțiunea

interacțiunii tratamentelor și a timpului, răspunsul comportamental sub

incidența interacțiunii dintre stimuli, motivații, starea psihică și trăsăturile

funcționale etc.).
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ANALIZA MULTIVARIATĂ se referă la sisteme, complexe de

elemente aflate în relații multiple, care interacționează pe mai multe

niveluri. OBIECTUL poate fi o comunitate în sens social sau ecologic,

o societate (umană sau formată din indivizi aparținând altor specii), un

grup de habitate, un peisaj, un grup de firme etc.

COMUNITATE = ORICE GRUP DE VARIABILE DE INTERES

PENTRU CECRETĂTOR (PENTRU NOI)!

Pentru simplificare vom denumi aici orice subiect al analizei:

COMUNITATE (s. lat.) Aceasta poate fi abordată teoretic și

metodologic prin prisma a două puncte de vedere; ambele sunt valabile

în anumite condiții și se completează reciproc:
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- ABORDAREA DISCONTINUĂ (A COMUNITĂȚILOR UNITARE,

A CARTĂRII COMUNITĂȚILOR, ABORDAREA INEGRALISTĂ)

- comunitățile sunt identificabile, delimitate, cu granițe bine definite

între ele etc. Principalele metode de studiu sunt cele de clasificare sau ierarhice.

(DISCONTINUUM APPROACH, în engleză).

- ABORDAREA CONTINUĂ (CONTINUUM APPROACH în engleză), sau

ABORDAREA INDIVIDUALISTĂ, ANALIZA DE GRADIENT

- nu există granițe distincte între comunități, se presupune că sunt

zone largi de tranziție între diferitele sisteme, modificările structurale și funcționale

se petrec treptat, continuu. Metodele de ordonare sunt bazate pe ideea analizei

de gradient a comunităților.

Clasificare bazată pe abordare

discontină

continuă



COMUNITATE
(ANALIZE MULTIVARIATE) 

Concepția integralistă (Clemments, 1916)
= abordarea discontinuă

- comunitatea ca un superorganism, cu membrii legaţi 
intim între ei, atât în prezent cât şi de-a lungul evoluţiei lor 
comune. Indivizii, populaţiile şi comunităţile se află într-o 
relaţie care aminteşte de cea a celulelor şi a ţesuturilor 
unui organism. 
- Analize prin METODE DE CLASIFICARE ș.a.
- Diverse aplicații (de exemplu dendrograme, KMeans, 

cartarea vegetației etc.)

Concepția individualistă (Gleason, 1926) = abordarea continuă
- consideră relaţiile dintre speciile coexistente ca simple 
rezultate ale similarităţii cerinţelor faţă de mediu şi a 
toleranţelor acestora, iar parţial şi rezultatul  întâmplării. 
- ANALIZA DE GRADIENT (= ANALIZA DE ORDONARE s.lat., etc.)

Încă odată, pentru naturaliști, biologi, ecologi și alții, aceleași idei în altă lumină:  
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Clasificarea anterioară este bazată pe abordare (discontinuă respectiv continuă)

O altă clasificare bazată pe metodă

Metode bazate pe (raportare la) gradienți 

Metode bazate pe distanțe și similitudini 

În acest semestru ne vom referi mai ales la analiza de gradient (metode bazate pe

raportare la gradient), din motive de timp și prioritate metodologică (NU

se predau uzual în școlile noastre, sunt mai moderne, etc.). 



Conf. dr. I. Sîrbu - Bazele AMV (2018) 24

Dintre metodele bazate pe similitudini și distanțe :

- În primul rând presupune calcularea măsurilor de 

asemănare/distanță între unitățile studiate,

- Există o mare diversitate de indici de similitudine,

- Există o mare diversitate de distanțe,

- Multe metode implică calcularea indicilor și redarea 

rezultatelor sub forma unei matrici de similitunde (sau inversele

acestora = valori, respectiv matrici de disimilitudine sau

neasemănare sau disimilaritate) respectiv matrici de distanțe.
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Specie/Categorie de
habitat

1 3 4 6 10 20 23 24 25 26 28 29 30 Ni

Fi Oi B'i

Unio pictorum 24 48 4 8 16 25 6.17 1.85 0.073

Unio tumidus 7.1 57.1 7.1 21.4 7.1 14 3.46 1.04 0.054

Unio crassus 2 64 2 28 2 2 50 12.35 3.70 0.036

Anodonta cygnaea 4.7 41.9 13.9 14 7 4.6 9.3 2.3 2.3 43 10.62 3.18 0.113

Anodonta anatina 48.3 34.5 6.9 3.5 3.5 3.5 29 7.16 2.15 0.061

Sinanodonta woodiana 3.7 55.6 3.7 11.1 3.7 14.8 7.4 27 6.67 2.00 0.063

Pseudanodonta
complanata

88.9 11.1 9
2.22 0.67 0.008

Total habitate investigate 37 84 13 41 3 12 8 7 1 15 6 4 2
Total habitate = 405

Proporţia habitatelor (%) 9.14 20.7 3.21 10.1 0.74 2.96 1.98 1.73 0.25 3.70 1.48 0.99 0.49

Distribuţia speciilor de Unionidae din bazinele situate în interiorul arcului carpatic din 

România, pe categorii de habitate (extras după I. Sîrbu & A. Benedek, 2012)

Matricea de asemănare a NE ale speciilor de Unionidae din bazinul interior al 

arcului carpatic românesc, pe baza indicelui standardizat HS 

U.p.  U.t. U.c. A.c. A.a. S.w. P.c.

Unio pictorum 1.00                   

Unio tumidus 0.94 1.00       

Unio crassus 0.91 0.75 1.00       

Anodonta cygnaea 0.89 0.92 0.69 1.00     

Anodonta anatina 0.96 0.82 0.97 0.80 1.00

Sinanodonta woodiana 0.90 0.97 0.68 0.94 0.77 1.00

Pseudanodonta complanata 0.69 0.87 0.41 0.82 0.50 0.91 1.00

Exemplu (1 din 2):
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HS = standardized niche overlap or similarity index (Sîrbu, 2003)

pij, pik = proportion of habitats where the species j and respectively k were identified

ai = proportion or availability of habitat i within the researched area (Σai = 1)

Cluster analysis of the naiads habitats' dimension of ecological niches similarities

in the Transylvanian watershed

(Sîrbu, 2006; 

modified by 

Sîrbu and Benedek, 2012)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

HS Niches Measure of Similarity or Overlap

P. complanata

A. cygnaea

S. woodiana

U. tumidus

A. anatina

U. crassus

U. pictorum

1.0 0.5

Exemplu (2 din 2): 
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Aici găsiți (mai ușor, unele) detalii

Pe aceasta o puteți descărca de pe paginile
noastre din Research Gate
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Metode bazate pe similitudini și distanțe (continuare):

- Clasificări (Metode de Clasificare) 

- ierarhice

- non-ierarhice (”K-Means clustering”)

- Analiza coordonatelor principale (PCoA)

- Analize canonice ale coordonatelor principale (db-RDA,

db-MEM etc.) = sunt combinații sau intersecții între

metode bazate pe distanțe și metode de ordonare canonică. 

- Scalare non-metrică multidimensională (NMDS),

- Teste speciale (ex. testul Mantel)



Conceptul comunității / concepția integralistă / abordarea discontinuă
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Conceptul de continuum randomizat individualistic
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În realitate situațiile sunt intermediare și mai complicate

Modele de organizare a comunităților de-a lungul unui gradient
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Teoretic și originar:

• Conceptul integralist/ discontinuu / al comunității 
servește ca bază pentru clasificare

• Conceptul individualist / de continuum / este baza 
pentru analiza de gradient sau de ordonare

• Avem nevoie de o hartă a categoriilor de comunități - vom 

utiliza metode de clasificare

• Suntem interesați de modificarea structurii, funcțiilor, 

expresiilor etc. ale comunităților de-a lungul unor gradienți (de 

mediu, politici, sociali, economici, culturali etc.) - vom alege 

metode de ordonare

Practic:
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Deocamdată (...din motive de timp și spațiu) vom discuta despre analize de ordonare s. lat.

Terminologia analizei de ordonare (definiții și termeni)

Vom utiliza următoarele abrevieri:

A(S)MV = analiză (statistică) multivariată, simplificat AMV

(deoarece în materialul de față ne referim numai la modele și

analize stocatice sau statistice). Prin corespondență analizele

univariate vor fi desemnate prin acronimul AUV.

RV = variabile de răspuns (începem cu litera R pentru a

simplifica recunoașterea și pentru a relaționa abrevierea de

termenul corespunzător în limba engleză - response variable(s)).

EV = variabile explicative (explanatory variables)

DO = diagrame de ordonare (ordination diagrams)
Conf. dr. I. Sîrbu - Bazele AMV (2018) 33



Terminologia utilizată în ASMV sau AMV este destul de

complexă, la fel și categoriile de tehnici și de analize, care de

obicei sunt acronime ale construcțiilor lingvistice din limba

engleză:

PCA CA DCA NMDS

RDA CCA (DCCA) PcNM CoCA

SNC-CCA (RDA) dc-CA (PCA) RLQ db-MEM

Var-part-2(3)groups PCNM PRC CoIA (COIA)

PrCoord PCoA CVA CWM-RDA(CCA)

FS (FWS), forwsel FDR Partial...( ) Hybrid...( )

... și (foarte) multe altele ...
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Există (cel puțin) două seturi de termeni:

- Unul (general și abstract) conține termeni din statistică sau

relaționați, aplicabili în toate domeniile științei;

- Celălalt conține termeni din domeniul de aplicație (ecologie,

biologie etc.);
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În toate AMV există un set de date, organizate într-un tabel, care

se numesc date de răspuns (response data). Acest tabel de date

conține o colecție de observații sau rezultate ale unor

experimente/măsurători care se numesc articole (impropriu =

cazuri, cases). Fiecare articol (case) conține valori pentru mai

multe variabile de răspuns (RV, response variables). Mai

simplu: datele de răspuns sunt aranjate în tabele care conțin, de

obicei, variabilele de răspuns pe coloane și articolele pe linii.

Desemnăm celula ca valoarea inclusă la intersecția dintre o linie și

o coloană (dintre articol și variabilă). Într-o altă formulare datele

de răspuns și RV sunt cele asupra cărora se concentrează

cercetarea, cele pe care dorim să le înțelegem într-un fel

oarecare.

Categorii de variabile
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Exemple: liniile sunt chestionare și coloanele întrebări; specii biologice (coloane)

pe stații de probă sau eșantioane sau piețe de lucru (linii); dacă speciile sunt redate

în termeni de prezență-absență vom avea valori de 1/0, dacă sunt valori cantitative

acestea pot fi numerice sau numărători (counts = nr. de indivizi), date de biomasă,

scări semicantitative (clase de abundență, scara Braun-Blanquet cu modificări

pentru acoperirea relativă) etc.

Frecvent (și necesar în unele analize) este ca datele de răspuns,

respectiv articolele, să fie însumabile pe linie, adică prin însumarea

lor să rezulte un parametru care are înțeles, este logic și spune ceva.

Atunci, tabelul cu date de răspuns este definit drept compozițional.

Dacă datele NU sunt însumabile pe linii (pe articole) spunem că

tabelul este de tip general.

Exemple de tabele generale: tabel cu date de performanță ale antreprenorilor,

timpii obținuți de sportivi la diverse probe, tabel cu parametri fizico-chimici,

rezultatele analizelor noastre de sânge sau urină monitorizate în timp etc.
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În multe cercetări, tabelul cu variabile de răspuns nu este singur.

Poate fi însoțit de (cel puțin încă) un alt tabel care conține variabile

explicative (EV, explanatory variables) sau predictive (predictor

variables) pe care le utilizăm astfel încât să înțelegem, să explicăm și

să interpretăm datele de răspuns (în analizele de regresie acestea se

numesc variabile independente).

Exemple: date despre mediul de afaceri, caracteristicile firmelor, date

despre antreprenori, caracteristici ale habitatelor, indici ai impactului

antropic, parametri climatici etc.
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Atunci când studiem relațiile dintre două categorii de variabile (de

răspuns și cele de condiționare sau explicative) prin prisma analizei

de gradient, analiza se numește canonică (sau de ordonare

canonică), directă, dependentă, constrânsă, și se bazează pe

integrarea metodelor de ordonare cu cele de regresie multiplă.

Când caracterizăm modificările, de-a lungul unui gradient, a

tabelului de date de răspuns, respectiv numai relațiile dintre

variabilele de răspuns (fără a lua în considerare, sau nu dispunem

de, variabile explicative), vorbim de analiză de ordonare în sens

strict, necanonică, neconstrânsă, independentă sau indirectă.
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Variabilele explicative la rândul lor vor servi pentru a studia și

testa relațiile dintre ele și cu variabilele de răspuns. În analiza

canonică vom analiza, detecta, reprezenta grafic și testa

modul în care variația EV se reflectă în cea a RV (modul în

care variația EV explică pe cea a RV). Reamintim că de obicei

aceste relații sunt de tip corelativ și nu de tip cauză-efect (sau,

cel puțin, ultima parte nu poate fi demonstrată direct prin

aceste metode!

În majoritatea cazurilor (oricât nu ne place sau nu vrem să

recunoaștem) vom studia relații despre care putem numai spera că

poate sunt și cauzale; dacă dorim să demonstrăm cauzalitatea, din

păcate singura metodă indiscutabilă rămâne cea a experimentelor

manipulative, dar care are limitări și este la rândul ei (frecvent,

dar nu obligatoriu) supusă posibilității criticilor și interpretărilor

alternative (excepție fac designurile experimentale imbatabile).
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Post hoc ergo propter hoc

(„după asta, iată că din cauza asta”)

”succesiunea implică legătură cauzală”,

este un exemplu tipic de eroare logică, la care

suntem frecvent supuși (și) în analizele noastre,

fie că este vorba de timp (implicit în expresia

precedentă) sau un alt gradient la care raportăm

relația dintre fenomenele studiate!



Variabilele (și implicit datele) explicative pot fi la rândul lor folosite

direct în analize canonice (vor avea rol de predictori, deci de a explica

și interpreta variația variabilelor de răspuns) sau pot fi de alte două

categorii cu tot atâtea roluri: variabile suplimentare (supplementary

variables) și covariate (covariates).

Covariatele permit detectarea structurii datelor de răspuns după ce

efectul acestora a fost îndepărtat (deci variația în RV explicată de

către covariate este extrasă). Covariatele au o influență sau un efect

cunoscut sau presupus asupra RV, dar din diverse motive dorim să

îndepărtăm efectul lor (to account for their effect, to factor-out, to

partial-out) înainte de a ne concentra asupra efectului altor EV de

prim interest. Covariatele sunt declarate înainte de AMV iar

rezultatul se va numi o analiză de ordonare constrânsă (canonică)

parțială.
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Exemplu 1: Dacă aflăm sau bănuim că o EV (de exemplu altitudinea într-un studiu de

ecologie, vârsta subiecților într-un studiu de comportament, valoarea salariului clienților

într-un studiu de marketing) are o influență determinantă asupra RV, putem să ne punem

problema care este efectul celorlalți factori, respectiv EV, asupra variabilelor de răspuns,

după ce am îndepărtat efectul dominant și predictibil al celei definite anterior? Când

analizăm efectul îndepărtării acesteia, trebuie să ne imaginăm că aceasta dispare cu toată

variabilitatea în RV care este explicată de ea și ceea ce rămâne poate fi investigat sub

aspectul relațiilor cu EV rămase (îndepărtarea efectului sau a părții de variație explicat de

către covariată se numește ”partialled-out” în engleză)

Exemplu 2. Putem presupune că răspunsul persoanelor intervievate, a speciilor analizate

sau a comunităților, este influențat printre altele și de proximitatea lor (adica faptul că se

întâlnesc, intersectează, se influențează reciproc, respectiv că trăiesc în aceleași condiții).

Am putea defini o covariată chiar distanța dintre subiecți (în termeni spațiali, de exemplu

metri sau km dintre piețele de probă sau ridicările fitocenologice, distanța dintre obiectivele

sociale, economice sau locuințele indivizilor), pentru a îndepărta similitudinile în răspunsuri

datorate învecinării. Rezultatul va explica ce alți factori sunt responsabili de asemănările și

deosebirile între subiecți, după ce am îndepărtat efectul proximității.
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Exemplu 3. O altă aplicație a covariatelor este în cazul designurilor experimentale

non-triviale, respectiv în blocuri, transecte sau serii de timp, ierarhice etc. Diferențele

dintre RV (de exemplu compoziția în specii sau diversitatea opiniilor oamenilor

chestionați) care sunt datorate apartenenței articolelor (piețe de probă, comunități

ecologice, oameni) la același tip de tratament sau categorie de probă, respectiv la

același bloc, pot fi eliminate (partialled-out) din model prin utilizarea unui factor

care identifică blocurile experimentale drept o covariată.

EV suplimentare nu sunt folosite pentru a relaționa sau a

condiționa efectul lor asupra celor de răspuns (RV) ci sunt de

obicei reprezentate grafic (proiectate) în mod pasiv pe spațiul de

ordonare al diagramelor. Sunt folosite în analize independente

sau necanonice, sau canonice parțiale, și au rol de a ajuta la

interpretarea rezultatelor (de obicei expresiile grafice ale

acestora prin DO).
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Până acum ne-am ocupat de clasificarea variabilelor după

semnificație și rol în analiză. După conținut sau formă expresivă,

atât EV cât și RV pot fi:

1 - Cantitative sau numerice (valoarea glicemiei din sângele

subiecților, indicele RA% la speciile din probe, masele indivizilor,

costurile de întreținere ale apartamentelor studiate, salariile, masa

sau diversitatea de produse ale conținutului coșului de cumpărături).

2 - Semi-cantitative sau ordinale (evaluarea durerii pe o scară de

la 1 la 5, a acoperirii vegetației prin scara modificată Braun-

Blanquet, aprecierea impactului antropic pe o scară de la 1 la 3) care

sunt folosite în mod similar cu cele cantitative.

3 - Binare sau factor cu două niveluri (1/0, de exemplu sex

masculin/feminin, ceva se întâmplă sau nu, un om cumpără sau nu

un anumit produs).
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4 - Factoriale sau factori, se mai numesc și variabile nominale,

de categorie sau categoriale, o formă mai complexă a celor

binare, care includ mai multe niveluri, fiecare cu un cod specific.

Factorii cu mai multe niveluri sau valori reprezintă un mod

natural de expresie a clasificării subiecților, a indivizilor, a

speciilor, articolelor etc. pe care le studiem.

De exemplu clasificarea produselor cumpărate de o gospodină se

poate face în produse cu carne, legume, fructe, paste făinoase etc.

Habitatele terestre în care analizăm comunități de ... animale pot fi

de tip pădure închegată (Hab= P), pădure rară (Hab=PR), tufărișuri

(Hab= T), pășune (Hab=PS), fâneață (Hab=F) etc. Cât timp petrec

oamenii într-o zi; la servici, acasa, la sala de sport, crâșmă, la casa

altuia (alteia) etc. Tipul de management, clasificarea apartenenței la

un tip de tratament și multe altele se fac astfel.
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În versiunile mai vechi (Canoco 4x) factorii se descompuneau în

variabile substitutive sau elementare (dummy variables,

ATENȚIE: ori de câte ori am considerat necesar, am tradus pe

sensuri, căutând un termen în română care să reflecte cel mai bine

înțelesul cuvântului din engleză asociat cu metoda). Adică: o

variabilă factorială cu mai multe niveluri era împărțită astfel încât

fiecare nivel se transformă într-o nouă variabilă care are valoarea 1

sau 0.

De exemplu un produs (PROD) poate fi galben (Y), roșu (R) sau albastru

(B). În Canoco 5 putem să definim ca atare și variabila și nivelurile, respectiv

apartenența unui anumit produs la o anumită clasă. În versiunile anterioare trebuia

să definim trei variabile binare, astfel: PROD.Y, PROD.R, PROD.B, fiecare putând

lua fie valoarea 1, fie 0. Dar, evident, dacă un anumit articol avea culoare roșie,

numai PROD.R primea valoarea 1, restul erau obligatoriu 0. Această desfacere a

variabilelor factoriale în variabile substitutive binare este încă aplicată în unele

metode și în versiunea superioară, dar aceasta se poate face atât automat (o va face

programul în locul nostru) sau se poate solicita printr-o comandă specifică.
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O variantă este codificarea ponderată (fuzzy coding) care în

loc de 1/0 folosește o valoare a ponderii fiecărei variabile

elementare sau a stării corespunzătoare.

De exemplu într-un studiu de alimentație, urmărim care este

structura mesei de prânz a unor oameni: un individ oarecare va

consuma carne în proporție de un sfert din totalul cantitativ al

mesei (Variabila CARNE va primi valoarea 0.25), paste cam

jumătate (PASTE = 0.50), fructe cca. o zecime (FRUCTE =

0.10) și restul legume (LEGUME = 0.15) împreună alcătuind

spectrul complet al mesei. Dimpotrivă o vegetariană poate

avea valorile astfel distribuite: PASTE=0.20, LEGUME =

0.50, FRUCTE=0.30 iar o fructistă poate va fi clasificată

astfel: CARNE=0, PASTE=0, LEGUME=0, FRUCTE=1.
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Un produs esențial al analizelor de ordonare sunt

diagramele de ordonare (DO).

Acestea reprezintă grafic în manieră sintetică și

rezumativă structura principală a datelor de răspuns,

iar în analizele canonice sau directe (care reprezintă

o intersecție între metode de ordonare neconstrânse

și regresiile multiple) reprezintă răspunsul RV la

valorile și variația EV.



Semnificația relațiilor dintre cele două categorii de variabile este

determinată printr-o familie particulară de teste care se numesc

teste de permutări Monte-Carlo. Designul experimental și cel de

eșantionare va determina și particularitățile permutărilor, respectiv

algoritmul utilizării acestora. Se poate testa efectul și semnificația

relațiilor dintre RV și unele (anumite) EV, după ce s-a îndepărtat

variabilitatea explicată de către anumite covariate.

Mai testăm axele de ordonare canonice și în general testele de

permutări Monte Carlo pot verifica virtual semnificația oricărei

relații. Testele de semnificație ne păzesc de suprainterpretarea

diagramelor de ordonare și în schimb testele pot fi ferite de efectele

testărilor multiple prin procedurile de valori-P ajustate, cum ar fi

corecțiile Bonferroni și Holm sau a Ratei de Detecție Falsă (False

Discovery Rate = FDR), ultima fiind cea pe care o vom reține și

utiliza cu precădere. Conf. dr. I. Sîrbu - Bazele AMV (2018) 50



Transformarea este o funcție algebrică ce este aplicată

unei (unor) variabile, independent de celelalte valori.

Standardizarea este realizată pe valorile tuturor RV din

fiecare articol (standardizare a articolelor sau pe rânduri)

sau este realizată pe valorile unei (unor) RV în toate

articolele (standardizare a valorilor variabilelor de

răspuns sau pe coloane)

Ce (mai) facem cu datele cantitative?

Centrarea semnifică scăderea mediei (valori minus valoarea

medie aritmetică) pe coloane sau pe rând, astfel încât variabila

rezultată RV, sau articolul rezultat, vor avea media zero.

Standardizarea înseamnă de obicei împărțirea fiecărei valori

la norma articolului (sau a RV) (norma = radical din suma

valorilor pătrate), sau la suma tuturor valorilor dintr-un articol

(sau dintr-o variabilă).
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Tabelul cu valori explicative este întotdeauna standardizat

(deoarece este de tip general, producând valori comparabile 

și, la fel, reprezentarea proiecției variabilelor în 

spațiul de ordonare, produce segmente sau coordonate 

cu localizare comparabilă).

Variabilele de răspuns (RV) în analizele unimodale 

(CA, CCA) sunt oricum centrate și standardizate, în

plus probele nule (toate RV = 0) sunt eliminate (!)

Variabilele de răspuns (RV) în analizele liniare (PCA, RDA)

pot fi opțional centrate (se recomandă asta) - și atunci 

lungimea segmentelor care indică în diagrame RV sunt 

proporționale cu amplitudinea variației, sau pot fi (și)

standardizate și atunci indică modificarea relativă 

(rata, proporția).
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De ce transformăm datele? (Explicațiile....

sunt complicate ... ca multe altele în AMV).

Spus (f.f.) simplu: transformarea (de exemplu cea

logaritmică) nu are nici o legătură cu tipul de distribuție

de frecvențe a variabilelor ci cu relația dintre acestea.

Deoarece (frecvent) relația dintre RV ~ EV este de tip

multiplicativ, pentru a fi analizată și ilustrată în

manieră aditivă, se recomandă înlocuirea datelor reale (Y)

cu valorile transformate: Y’ = log(A*Y + B), unde

A și B pot fi amândoi = 1 (în cazul în care Y este zero,

log(1)=0, altfel devine imposibil de utilizat în analiză)

sau pot lua alte valori pentru a permite comparațiile.

Asistentul expert din Canoco 5.x ne sfătuiește 

de bine! Faceți cum vreți voi sau ascultați de el!!!



Fig. 1. Poziția stațiilor de investigare a structurii comunităților de 

Unionidae (Sîrbu & Benedek, 2018)

Un alt exemplu: datele și lucrarea se pot descărca de pe pagina amintită anterior

(acesta este un caz de cercetare reală, setul de date suportă ipoteze clare și simple)
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Unio pictorum (Linnaeus 1758)

Unio tumidus Philipsson 1788
Unio crassus Philipsson 1788

Anodonta cygnaea (Linnaeus 1758)

Anodonta anatina (Linnaeus 1758)

Sinanodonta woodiana (Lea 1834)Pseudanodonta complanata (Rossmässler 1835)
(strictly protected by the Romanian legislation)

Annexes II and IV of the European Council Directive 92/43/EEC

on the conservation of natural habitats, wild fauna and 

flora (Habitats Directive): (II) species of community interest, requiring 

the designation of special areas of conservation and (IV) species in 

need of strict protection.

(alien invasive species)

Probabil NU vă interesează, dar ca să nu muriți ....

Acestea sunt Unionidae-le: scoici mari de apă dulce



Stație 1
Localizare / bazin hidrografic și

toponime (localitate învecinată)

Latitu-

dine2

Longitu-

dine2

Altitu-

dine3
Habitat4

Curge-

re5

Impact 

antropic
6

Substrat

albie7

Stare 

mal8
Vegetație9

Baraj în

amonte10

Defileu/ 

chei11

Impact 

precedent12

ST LAT LONG ELEV HAB FLOW IMP SED BANK VEG DAM NARR FORMER

1 Râul Prut la Bogdănești, în 2014 46.24472 28.11083 14 RL 3 2 7 1 0 0 0 0

2 Râul Prut la Oancea, în 2015 45.9389 28.11541 11 RL 3 2 7 1 0 0 0 0

3
Dunărea, Brațul Măcin la localitatea 

Măcin, 2015
45.24799 28.12028 3 D 3 3 6 3 1 0 0 0

4 RBDD13, Canalul Caraorman, 2015 45.14926 29.3663 3 D 2 2 6 5 1 0 0 0

Tab. 1. Localizarea și codurile stațiilor de investigare a comunităților de Unionidae din România

(2011 - 2015), variabile de mediu evaluate, abrevieri și niveluri de ordonare.  

(EXTRAS)

Stație

investigată

(cod)1

Unio

tumidus

Unio

pictorum

Unio

crassus

Anodonta

cygnea

Anodonta

anatina

Sinanodonta

woodiana

Pseudanodonta

complanata

Nr. 

specii

Nr. de 

indivizi 

colectați

Indice 

Shannon-

Wiener 

Metodă de 

eșantionare2

ST U. tumi U. pict U. cras A. cygn A. anat S. wood P. comp NSP NOTOT H

1 6.780 0.000 93.220 0.000 0.000 0.000 0.000 2 59 0.248 1

2 95.310 0.390 3.920 0.000 0.000 0.390 0.000 4 256 0.216 1

3 70.681 19.895 0.524 0.000 0.000 0.000 8.900 4 191 0.809 1

4 43.130 29.380 0.000 13.740 0.000 9.480 4.270 5 211 1.354 1

5 29.270 30.490 0.000 18.290 0.000 21.950 0.000 4 82 1.366 1

6 91.180 0.000 0.000 0.000 0.000 5.880 2.940 3 34 0.354 1

Tab. 2 Structura comunităților de Unionidae (în termeni de abudență relativă - RA%) 

în stațiile investigate și parametri relaționați (EXTRAS)

Conf. dr. I. Sîrbu - Bazele AMV (2018) 56



VARIABILE UTILIZATE ÎN ANALIZA COMUNITĂȚILOR DE UNIONIDAE

- ST = 35 de stații investigate în perioada 2011-2015,

9 stații au fost studiate atât în această perioadă cât și în urmă cu două decenii.

9 VARIABILE DE RĂSPUNS:

- Abundențele relative ale speciilor în fiecare stație (RA%):  șapte variabile

- Numărul de specii (NSP) în fiecare stație

- Valoarea indicelui de diversitate Shannon-Wiener (H) pentru fiecare comunitate/stație.

10 VARIABILE DE MEDIU (INDEPENDENTE SAU DE CONDIȚIONARE):

- Altitudinea (ELEV) (în m)

- Tip de habitat (HAB) codificat ca: D Dunărea și brațele acesteia, L lacuri, 

RL sectoare de câmpie ale râurilor și RH tronsoane de podiș sau dealuri.

- FLOW curgerea apei, ordonare de la: 0 = apă stagnantă ... până la 7 = curgere foarte rapidă 

și turbulentă.

- Impact antropic (IMP) ordonare în conformitate cu: 1 = impact absent, condiții naturale, 

..... până la, 6 = habitate complet distruse, denaturate sau grav poluate.

- Substratul albiei (SED) de la 1 (galeți, bolovani) ... , până la 6 (mâl profund, organic). 

- Maluri (BANK) ordonare de la 1 = maluri în condiții naturale, acoperite cu vegetație 

caracteristică..... până la 8 = maluri artificiale din beton sau alte materiale. 

- Prezența vegetației acvatice caracteristice (VEG): 1 Da, 0 Nu. 

- Sunt baraje în amonte (DAM)?: 1 Da, 0 Nu. 

- Stația este într-un defileu sau în chei (GORGE)?: 1 Da, 0 Nu. 

- Râul sau lacul a fost supus unui impact puternic anterior (FORMER)? 1 Da, 0 Nu.Conf. dr. I. Sîrbu - Bazele AMV (2018) 57



(1) Care variabile de mediu explică compoziția comunităților de

Unionidae? (analiză de ordonare canonică, testarea semnificației,

evaluarea variației explicate, analize suplimentare și evaluarea

predictorilor)

(2) Care sunt relațiile dintre diversitate (bogăția în specii și

heterogenitatea) și gradienții de mediu? (analize de regresie liniară și

neliniară)

(3) Sunt modificări semnificative ale structurii comunităților de

Unionidae în ultimele două decenii? În caz afirmativ, care sunt tendințele și

cauzele posibile? (teste, ANOVA, interpretări și ... speculații)

Căutăm răspunsuri (și în lucrare am răspuns) la următoarele întrebări:
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Alegerea și caracteristicile metodelor de ordonare multivariate

- Cum se modifică RV cu EV?

- Cum răspunde o RV (cum variază valoarea acesteia) de-a lungul 

gradientului (variația treptată, continuă a) unui (unor) EV?

Exemple:

- Cum variază (ce formă are funcția dintre) cantitatea de produse (alimentare sau 

nealimentare) cumpărate cu salariul?

- Cum variază abundența speciei cu altitudinea sau distanța față de o sursă de 

poluare?

- Cum variază performanța studiului sau a elaborării lucrărilor cu stresul la care este 

supus un individ? 
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- dacă segmentul de variație al gradientului este scurt, presupunem că abundența

RV variază liniar. APLICĂM MODELE LINIARE  (PCA, RDA)

- dacă segmentul este lung, presupunem că valorile RV variază după o curbă

unimodală (adică are o singură valoare maximă, un singur peak/maxim).

APLICĂM MODELE UNIMODALE (CA, DCA, CCA)

Analiza de gradient pe baza modelului liniar, 
se pretează la segmente scurte ale domeniului 
de variație al variabilei explicative EV (stânga), 
nu însă și dacă segmentul este lung (dreapta). 

Răspunsul (și modelul) unimodal
este mult mai corect atunci când
domeniul de variație al factorului
cuprinde amplitudinea domeniului RV.
(gradient lung)
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(flow state)
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Când este stresul ”bun” și când e ”rău”?



1. Găsim o configurație a articolelor în spațiul de ordonare,

astfel încât distanța dintre acestea să corespundă cu

disimilaritățile (neasemănările) dintre structurile lor (a

compoziției lor în RV). Aceasta este realizată în mod explicit

de metodele de scalare multidimensională (metrice și non-

metrice de ex. NMDS). Necesită o măsură a disimilarității

dintre articole. = METODE BAZATE PE DISTANȚE

2. Găsim variabile ”latente” (i.e. axe de ordonare) care

reprezintă cei mai buni predictori pentru valorile tuturor RV.

Această abordare necesită specificarea explicită a relației RV

cu aceste variabile latente (axe). Metodele din această clasă

lucrează pe datele variabilelor și nu pe distanțe sau

similarități.

Două formulări ale problemei de ordonare



Reformularea celei de-a 2-a probleme de ordonare

Identificarea și reprezentarea unor axe care reflectă (modelează)

gradienții la care se raportează modificarea structurii sistemelor

de RV (ale comunităților în sens larg). Relația RV cu axele de 

ordonare (gradienții) este ilustrată prin amplasarea articolelor

și/sau a RV în funcție de aceștia într-un spațiu de ordonare.

Interpretările diagramelor de ordonare (DO) pot fi diverse, dar

în toate cazurile un principiu de bază este: ”proximitatea înseamnă

similaritate” (ceea ce este aproape, seamănă sau sunt relații strânse).

Scopul analizei de ordonare indirecte (unconstrained) este să se 

găsească axele de maximă variabilitate în (care explică cel mai bine)

compoziția articolelor (structura acestora) și pe care le nimim axe de

ordonare și să vizualizăm cu ajutorul diagramelor de ordonare

modele de similitudine dintre articole și dintre RV. 
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Axele de ordonare într-o analiză indirectă (neconstrânsă)

corespund unor gradienți imaginari, lăsând interpretarea

la latitudinea cercetătorului despre care se presupune că

are cunoștințe suficiente despre variabilele de răspuns și

semnificația acestora.

Axele de ordonare într-o analiză directă (constrânsă) sunt

expresia relației dintre variabilele explicative (EV) și axe, 

precum și dintre EV și variabilele de răspuns, 

interpretarea lor, precum și a poziției relative a RV, 

atât cu axele (care se mai numesc canonice) cât și 

cu EV, seamănă cu analiza modelelor de regresie, 

respectiv a graficelor corespunzătoare. 



Să facem ordine ...
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Tipuri de modele, respectiv de metode statistice

CVA = canonical variate analysis

DCA = detrended correspondence analysis

NMDS = non-metric multidimensional scaling

PCA = principal components analysis

RDA = redundancy analysis

CCA = canonical correspondence analysis

Variabila(e) de răspuns...
(RV)

Variabila(e) de prognoză sau independente, sunt...
(EV)

absente prezente
... lipsesc - mergeți acasă și faceți ceva util cu viața voastră

... este una - rezumat de distribuţie (al 
proprietăţilor de distribuţie, 
adică grafice, frecvenţe, 
histograme, statistică 
descriptivă, inferențială etc.)

- modele de regresie sensu 
lato

... sunt mai multe - analiza indirectă de 
gradient (PCA, (D)CA, 
NMDS), analiză de corelații..
- analiză ierarhică 
(dendrograme, KMeans etc)

- analiză directă de gradient 
(RDA, CCA)
- analiza discriminantă 
(CVA)
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Nr. EV Nr.

RV

Cunoștințe 

a priori 

asupra

relațiilor

RV~EV?

Metoda Rezultate

1, n 1 NU Regresie s. lat. Dependența sau relația dintre variabile de 

răspuns (RV) cu cele explicative (EV)

Nici 

una

n DA Calibrare Estimarea valorilor EV din valorile RV

Nici 

una

n NU Ordonare

necanonică

(independentă)

Axele de variabilitate în compoziția RV; 

analiza indirectă de gradient.

1, n n NU Ordonare

canonică

(condiționată)

(dependentă)

Variabilitatea din RV explicată de EV.

Relațiile EV cu axele canonice. Analiza 

directă de gradient.

METODE DE ANALIZĂ A GRADIENTULUI 

Observație: în tabelul de mai sus n este un număr natural mai mare sau egal cu 2
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METODE LINIARE METODE 

UNIMODALE (MEDII 

PONDERATE)

NECANONICE,

INDEPENDENTE 

(nu se ține seama sau nu 

avem variabile 

explicative; analiza 

indirectă a gradientului) 

(Unconstrained analysis)

Analiza componentelor 

principale (PCA = 

Principal components 

analysis)

- Analiza de 

corespondență (CA = 

Correspondence analysis)

- DCA = Detrended 

correspondence analysis

= Analiza de 

Corespondență 

Staționarizată

CANONICE, DIRECTE

DEPENDENTE (există și 

sunt considerate EV;  

analiza directă a 

gradientului

(Constrained analysis)

Analiza de redundanță 

(RDA = Redundancy 

analysis)

Analiza de corespondență 

canonică (CCA = 

Canonical 

correspondence analysis)

Metode fundamentale de ordonare 

(analize, modele și expresia lor prin diagrame de ordonare)
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CLASIFICAREA DUPĂ MEO (din Evanghelia ...):

- METODE CARE POT PRODUCE LUCRĂRI BUNE

ȘI INTERESANTE = cele canonice (cu RV ~ EV+...) inclusiv regresii (multiple),

care pot fi folosite la cercetări ipotetic-deductive și produc rezultate

funcționale care pot relaționa și explica fenomene și procese...

- METODE CARE NU (PREA) POT PRODUCE LUCRĂRI BUNE 

ȘI NICI INTERESANTE = cele necanonice (NMDS,

PCA, (D)CA etc.) cele derivate din clasificare și/sau (multe) altele

care nu permit aflarea și testarea relațiilor cu posibile 

variabile explicative și care conțin (mai ales sau exclusiv) date ilustrative,

evaluative, descriptive, respectiv se referă numai la RV.

PORUNCA 11 (DE PE TABLA SCĂPATĂ DE MOISE, GĂSITĂ

DE MEO):

CĂUTAȚI SĂ AVEȚI IDEI ȘI DATE BUNE: REALIZAȚI

CERCETĂRI IPOTETIC-DEDUCTIVE ȘI LUCRAȚI CU

METODE CANONICE (s. lat.); EXPLICAȚI ȘI INTEGRAȚI 

REZULTATELE ÎN CÂMPUL CUNOAȘTERII. 
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Metodele liniare

- potrivite pentru analiza gradienților scurți de mediu sau EV, pentru analiza 

experimentelor manipulative cu mulți factori, analiza seturilor de date 

omogene, pentru RV atât compoziționale cât și necompoziționale.

Metodele unimodale

- potrivite pentru analiza gradienților lungi de mediu sau EV, a seturilor de 

date heterogene, a variabilelor explicative numerice continue, a RV de tip

atât cantitativ cât și binar.

CUM DETECTĂM HETEROGENITATEA DATELOR 

(CUM SELECTĂM METODA? GHID SUCCINT ȘI PRACTIC!!!

1. Realizăm o analiză de tip DCA și ne uităm la valoarea celui mai 

lung segment (a lungimii maxime a gradientului);

2. Dacă lungimea este sub valoarea 3 S.D., utilizați metode liniare;

3. Dacă lungimea este peste 4 S.D., utilizați metode unimodale;

4. Dacă lungimea este între 3 și 4, puteți utiliza oricare dintre metode. 

(Canoco 5 vă sfătuiește de bine în timp ce lucrați)Conf. dr. I. Sîrbu - Bazele AMV (2018) 70



În cele mai multe cazuri, nici modelele liniare și nici cele 

unimodale nu sunt descriptori suficient de buni pentru 

răspunsul tuturor RV.

În analizele de gradient (de ordonare) când lucrăm în mod 

uzual cu multe RV în același timp, alegem una dintre metode nu 

pentru că ne vom imagina că toate RV se comportă în 

consecință, ci pentru că vom considera că aceasta reprezintă un 

compromis rezonabil între realitate și simplitate. 

Compromisul necesar între realitate și model
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René Magritte, 1929

Muzeul de Artă din Los Angeles



Scopul analizei de ordonare directe (constrained ordination) este de a 

găsi variabilitatea în compoziția articolelor care poate fi explicată de 

către variabilele măsurate (explicative, EV), precum și ilustrarea 

relațiilor dintre RV și EV, între acestea fiind legături determinate prin 

metode de regresie (axele de ordonare sunt constrânse sau canonice).

Fiecare axă canonică este o combinație liniară a variabilelor explicative

măsurate (combinație liniară = a X1 +b X2 + c X3 )

În sau pe spațiile de ordonare pot fi proiectate (reprezentate grafic) și

variabilele suplimentare, care nu au valoare explicativă, nu sunt 

relaționate prin metode de regresie, dar, fiind corelate cu proiecțiile

celorlalte elemente (articole, alte variabile), pot fi utilizate în interpretare.
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Ordonările pot fi utilizate și în combinație cu covariate, 

atunci fiind denumite ordonări parțiale care pot fi 

canonice și necanonice. În analizele parțiale (ne 

reamintim) mai întâi îndepărtăm variabilitatea în 

compoziția articolelor explicată de covariate, după care 

realizăm o analiză de ordonare pe variabilitatea reziduală. 

În analizele hibride (hybrid ordination methods), primele 

x axe sunt canonice iar celelalte sunt necanonice 



Diagrame de ordonare în analize unimodale

Environmental variable 

Sp
eci

es 
ab

un
da

nce

0

1

2

3

4

5

0 20406080100120140160180200

 

Optimumul – corespunde la 

media artimetică a distribuției

Toleranța - lățimea curbei - poate fi 

caracterizată prin abaterea standard 

(s.d.) a distribuției

Optimumul și Toleranța RV la domeniul de variație al EV

Răspunsul are forma unei densități de probabilități ale unei distribuții normale

R
VRV

EV
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În toate diagramele de ordonare canonice articolele sunt reprezentate 

prin puncte (simboluri, de formă și culoare aleasă de voi sau implicită)

În metode liniare RV sunt reprezentate prin săgeți, indicând sensul în 

care crește valoarea variabilei.

În metode unimodale (ale mediilor ponderate) RV sunt reprezentate prin 

puncte (simboluri), semnificând estimate ale optimumului speciei. 

Variabilele explicative cantitative sunt reprezentate prin săgeți, indicând 

creșterea valorilor acestora.

Pentru EV factoriale în spațiul de ordonare sunt proiectați centroizii 

(sub forma unor puncte - simboluri) fiecărui nivel al acestora. 
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- Numărul de axe nu poate fi mai mare decât nr. de EV (atenție 

și la faptul că fiecare variabilă factorială contează cât numărul

nivelurilor ei minus 1)

- Dacă numărul de EV este mai mare decât numărul de articole 

minus 2, ordonarea devine indirectă (necanonică)

-Se recomandă ca numărul de articole să fie de 10 x nr. de EV

(DE 20 X? ...)
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Diagramă de ordonare CCA pe datele din exemplul Unionidae
pentru simplificare s-a folosit o selecție a variabilelor de mediu

Relația este semnificativă (P=0.001 pentru prima și pentru toate axele), variabilele selectate
de mediu explică 38.4% din variația în compoziția comunităților studiate.
În diagrama CCA speciile individuale sunt reprezentate prin amplasarea punctelor de optim
ale curbelor de răspuns la factorii de mediu (simboluri triunghiulare albastre).
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Citirea și Interpretarea Diagramelor de Ordonare - Metode Liniare
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Regula ”biplotului”: PROIECTAȚI! Sa = probe (articole, eșantioane), Spc = RV

Proiectăm (de ex.) punctele probelor pe vectorul RV (Spc2) într-o diagramă provenită

dintr-o ordonare liniară. Valorile cele mai mari ale Spc2 sunt în probele Sa2 și Sa4,

în Sa3 are valoare apropiată de medie, valori mici fiind înregistrate în Sa1 și minima în Sa5.

(graficele sunt după 

Lepš & Šmilauer, 2003)
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Distanțe dintre punctele (centroizii) probelor (articolelor) într-o DO liniară. Distanța 

(euclidiană = pitagoreană) dintre probe indică măsura de  ”neasemănare” (disimilaritate) 

dintre probe. Probele asemănătoare sunt mai apropiate decât cele mai îndepărtate. 

Probele/articolele Sa1 și Sa5 sunt cele mai diferite (disimilaritate maximă).
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Unghiuri dintre săgețile RV într-o DO dintr-o metodă liniară. Interpretați

unghiul dintre săgețile RV. Dacă unghiul este ascuțit (sau cu cât este mai ascuțit ...)

RV sunt (mai) pozitiv corelate (ex. au cerințe, relații, comportamente etc.

mai asemănătoare). Invers dacă unghiul este obtuz. În imagine unghiul este de 

aproximativ 90 de grade, indicând o corelație aproape de zero (independența RV).  
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Unghiuri dintre săgețile RV și ale EV într-o diagramă de ordonare obținută

printr-o metodă liniară. Analizând unghiurile EV B și cele două RV, observăm 

că B este corelat ușor negativ cu RV=Spc.1, adică aceasta tinde să scadă cu

creșterea lui B (sau să crească cu scăderea lui B), pe când cu Spc.2 este într-o corelație

pozitivă; cu creșterea lui B și Spc.2 tinde să crească. Regula biplotului 

sau proiectarea vârfului săgeții RV pe săgeata unei EV va oferi o aproximare mult mai 

bună a cerințelor sau a legăturii dintre cele două variabile. 
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Proiectarea punctelor probelor (articolelor) pe săgețile EV cantitative.

Valoarea variabilei explicative A este maximă în proba 1 și minimă în

proba 5. Probele 3 și 4 au valori similare pentru A, deși

sunt localizate la distanțe diferite de vectorul lui. Reținem că în DO

originea nu este zero ci un indicator central (media); prelungirea vectorului

dincolo de origine indică scăderea valorii variabilei. 
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Măsurarea unghiului dintre două variabile cantitative explicative (EV).

Așa cum am discutat anterior unghiul evaluează corelația (legătura): ascuțit

semnifică corelație pozitivă, obtuz - negativă, unghi drept = corelație zero.

În imagine A și B sunt relativ independente (variază independent una de cealaltă)
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Proiectarea centroizilor nivelurilor EV factoriale pe săgețile RV într-o DO

provenită dintr-o metodă liniară. Aici prognozăm că cea mai mare valoare 

a RV Spc2 este înregistrată în probele din clasa (nivelul) n.II, în timp ce în

probele din nivelurile sau clasele n.I și n.III are valori reduse și asemănătoare

(mici și aproximativ similare)
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Măsurarea distanței dintre punctele articolelor (probelor, eșantioanelor) și centroizii unor niveluri ai unei 

variabile factoriale sau ai unor variabile substitutive (dummy) respectiv binare (valori de 0,1). Aici 

prognozăm că proba Sa1 are cea mai mare  probabilitate să aparțină clasei nI (nivelului nI al EV factoriale 

respective) și cea mai mică probabilitate să aparțină clasei nIII. 

Proiectarea centroizilor nivelurilor  unei EV factoriale 

pe săgeata unei EV cantitative. Articolele care aparțin clasei 

(probele din) nII sunt prognozate să prezinte cea mai mare

valoare medie a variabilei A, urmate de cele din clasa nI, 

iar nIII au cea mai mică valoare medie a variabilei A.
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Citirea diagramelor din ordonări unimodale

Distanța dintre punctele RV și punctele probelor (articolelor). RV Spc.2 are cele mai

mari valori în probele Sa3 și Sa4 și cea mai mică valoare în proba Sa5 (foarte probabil

este absentă din această probă).
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Regula biplotului aplicată la RV și probe (articole) într-o DO provenită dintr-o

metodă de ordonare unimodală. RV Spc2 probabil va avea cea mai mare frecvență

(sau valoare cantitativă, sau probabilitate de prezență dacă sunt date de tip 1/0) în

probele Sa4 și Sa2 și cea mai mică valoare în articolul/ proba Sa5. RV Spc2 va avea

probabil o valoare medie în probele Sa3 și Sa1. 
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Proiectarea punctelor RV pe săgețile EV cantitative. Putem interpreta graficul

(și) astfel: optimumul RV Spc2 este (se află) la o valoare mai mare  a EV B decât 

valoarea optimă a RV Spc1 (cerințele lui Spc2 față de B sunt mai mari decât Spc1,

sau Spc2 consumă mai mult din B etc.). Prin contrast, cele două RV (Spc1 și Spc2)

au cerințe sililare (poziție a optimumului aprox. identice) față de EV A.  
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Măsurarea distanțelor dintre punctele RV și centroizii nivelurilor unei EV factoriale,

(sau variabile substitutive - dummy - sau binare). Valoarea relativă a RV Spc.1 (adică

intensitatea răspunsului, abundența, frecvența etc.)  este mai mare în nivelul (sau clasa)

nI, urmată de nII și cea mai mică valoare este în nIII. 
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Evaluarea calității modelului canonic

Proporția din variația RV explicată de EV =

= ”echivalentul” coeficientului de determinare 𝑹𝟐

din analiza de regresie (proporția explicată din variația VR)

Regresia liniară = Modelul Regresia liniară = Calitatea Modelului

TSS = Suma totală de pătrate =

MSS = Suma de pătrate a modelului =

RSS = Suma de pătrate a rezidualelor =

𝑹𝟐 = 𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓𝒆

 − 2)( YYi

 − 2)ˆ( YYi

 − 2)ˆ( ii YY

TSS

MSS
R =2

Regresia liniară = Calitatea Modelului

res

mod

df

RSS

df

MSS

F =
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Interpretare: coeficientul de determinare în analiza de regresie

are ca echivalent în Canoco valoarea care apare în dreptul expresiei

explanatory variables account for ..... %

cu aceeași semnificație: cât la sută din variația  în compoziția 

RV este explicată de către EV. 

DAR - mai este o problemă: sub această expresie mai apare

(în paranteză) încă una, urmată de o valoare:

(adjusted explained variation is ... %)

Dintr-un exemplu anterior:

Această valoare este (aproape) întotdeauna mai mică decât prima,

deoarece conține ajustări legate de numărul de probe, variabile,

condiții experimentale etc. Aceasta este cea care se recomandă a

fi raportată - în expresia redată mai sus, chiar dacă nu ne place

(fiind mai mică)!
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Evaluarea calității modelului

În testul clasic (parametric) valoarea calculată F (statistic) este 

comparată cu valoarea din tabelul de distribuție Fdf1, df2

Valoarea F 

calculată din 

datele noastreDistribuția 

teoretică

Fdf1,df2

Această arie 

este valoarea-P



Testarea semnificației relațiilor în analize canonice

Testarea primei axe și a tuturor axelor canonice (trace)

Conf. dr. I. Sîrbu - Bazele AMV (2018) 94

)/(
1

1
qpnRSS

F
−−

=


)/(

/
1

qpnRSS

p

F

p

i

i

trace
−−

=

=



λ1, ..., i = rădăcini latente 

(Eigenvalues)

n = nr. total de axe

p = nr. de EV

q = nr. de Covariate

Dacă există o variație puternică univariată în date, testul primei axe este 

mai puternic decât testul pe toate axele. Dacă, dimpotrivă, nu există o axă 

dominantă, atunci testul primei axe va fi mai slab, și poate rezultatul va fi 

nesemnificativ, în timp ce testul pe toate axele va fi mai puternic și, poate, 

rezultatul va fi semnificativ. 
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Deoarece în analizele canonice F din formulele precedente seamănă, 

dar nu sunt identici, cu cei din analiza F clasică (parametrică),

pentru a nu avea probleme (cu recenzorii) autorii i-au denumit

pseudo-F.

De aici înainte: simplificăm cât de mult se poate!

Sunt relațiile dintre RV și EV semnificative sau numai aparente?

H0 : Relațiile sunt nesemnificative (RV sunt independente de EV)

H1 : Relațiile sunt semnificative

Alegerea nivelului critic: α = 0.05

Softul (Canoco) calculează valoarea pentru F (pseudo-F) 

- la alegerea noastră - pentru prima axă (F1), pentru toate axele (Ftrace)

sau ambele valori (opțiunea preferată de începători - în timp vom știi 

ce vrem și ce idee anume testăm, așa că vom alege numai pe una 

dintre acestea...)
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𝑷 =
𝟏 + 𝒏𝒓. 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒕ă𝒓𝒊 î𝒏 𝒖𝒓𝒎𝒂 𝒄ă𝒓𝒐𝒓𝒂 𝒂 𝒓𝒆𝒛𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 𝒖𝒏 𝑭 ≥ 𝑭∗

𝟏 + 𝒏𝒓. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒖𝒕ă𝒓𝒊 𝑵

scris mai simplu: 𝑷 =
𝟏+𝒏𝒙

𝟏+𝑵

De acum înainte se întâmplă ceva interesant: dacă relația dintre

EV și RV (exprimată sau măsurată prin valoarea lui F*) este 

nesemnificativă adică cele două categorii sunt independente 

(ipoteza nulă), atunci nu contează care set de observații, sau care

valori ale unui articol de RV sunt puse în corespondență cu care

valori ale unui articol de EV. 

În consecință valorile RV sunt asociate randomizat (prin permutări

aleatoare) articolelor individuale ale EV, și valorile testului statistic

(pseudo-F) sunt calculate pentru fiecare combinație de permutări.

Se raportează (vezi mai jos) numărul de permutări în care am găsit

o valoare F mai mare decât cea din setul original (F*), la nr. total 

de permutări, aceasta fiind probabilitatea ca ipoteza nulă să fie 

adevărată!



Testarea ipotezei nule: dacă P < 0.05 respingem 
ipoteza nulă și afirmăm semnificația relației dintre RV 
și EV (adică acestea nu sunt independente) 

Dacă avem o singură EV sau un singur set de predictori

• Similar cu o (one-way) ANOVA simplă sau regresie simplă

• Permutăm articolele (rândurile) RV, menținem EV intact 

• Pentru fiecare permutare softul calculează parametru statistic 
F, exprimând ”calitatea” ordonării selectate: se construiește 
”distribuția” de frecvențe și se poziționează F-originar. 
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Încă odată: probabilitatea ca ipoteza nulă să fie adevărată (P) 

este calculată ca raportul dintre nx adică nr. de permutări ale EV,

în urma cărora a rezultat un F mai mare plus 1 și numărul N total 

de permutări plus 1. Nr. total de permutări este ales de noi (ex. 499

sau 999 etc.).

Aceasta înseamnă că testul pe care îl numim testul de 

permutări Monte Carlo nu este dependent de nici o distribuție 

(distribution free) nu (prea) are condiții de aplicare, nu se bazează 

pe presupuneri, nefiind nici parametric și nici neparametric.

Limitările se referă însă la modul în care utilizăm permutările:

în exemplele noastre anterioare am utilizat varianta Unrestricted

permutations - fără nici o restricție; permutările se pot realiza oricum.

Dar, în multe designuri experimentale non-triviale, permutările

trebuie să reflecte concepția experimentului și logica acestuia.  
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Selecția tipurilor de permutări

„Infamă“, dar opțiune frecvent 

utilizată - ambele teste de sus
Opțiuni multiple 

pentru 

permutări 

în funcție de 

designul 

experimental:
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Selecția și testarea predictorilor (EV) - se face progresiv

Exemplu 2 - Unionidae

- Selectăm ambele tabele (specii și mediu)

- Din meniul de analize alegem Constrained...

- Lungimea gradientului fiind între 3 și 4 s.d

putem alege oricare dintre metode;

acum vom cere o RDA,

- ”expertul” recomandă logaritmarea datelor

și centrarea RV

În Analysis Setup Wizard: 

Testing and Stepwise selection

vom opta acum pentru

Summarize effects of expl. variables

Rămâne selecția de 999 permutări 

nerestricționate
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Fereastra de rezultate arată altfel: pentru a vedea rezultatele testării variabilelor, 
le vom copia (clic pe Copy atât la Simple effects cât și la Conditional effects 
și le vom afișa separat.

Aflăm calitatea modelului (echivalentul lui 𝑅2 = adjusted explained variation) = 34.29%, 

copiem și redăm efectele variabilelor explicative ... 
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Analiza progresivă a efectelor termenilor simpli și condiționali ai 

variabilelor explicative (de mediu) în exemplul 2. Unionidae

Efectele termenilor simpli (stânga) se referă la fiecare variabilă, ca și cum ar acționa singură,

independent de celelalte. În dreapta softul evaluează variabila (prima) cu cel mai mare efect 

asupra compoziției specifice (RV), după care extrage toată variabilitatea explicată de aceasta

și evaluează variabilitatea explicată de celelalte pe ceea ce a mai rămas, și așa mai departe.

Se evalueză importanța variabilelor explicative în funcție de ce explică fiecare variabilă inclusă

în listă, în plus sau pe lângă ce a explicat deja variabila (sau variabilele) deja selectate

(acestea fiind efectele condiționale).
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Mai observăm ceva în tabelul anterior, fie că este vorba de efecte simple

sau condiționale: două probabilități, dintre care prima P crește mai încet, 

și pare a fi mai tolerantă cu evaluarea semnificației EV, în timp ce a doua 

( P adj) sau probabilitate ajustată prin rata de detecție falsă este (mai, sau foarte) 

severă. Deși nu ne place, se recomandă a fi utilizată, fie în această variantă, 

fie prin corecțiile Holm sau Bonferroni, care pot fi selectate ca alternative. 

Această probabilitate ajustată se calculează pentru a combate efectul combinat al

testărilor multiple, care cresc șansa de rezultat eronat. 

Dacă ne oprim cu selecția variabilelor la domeniul verde (în tabelul precedent) unde

atât p cât și p-ajustat sunt sub 0.05, sau permitem includerea în model și a 

domeniului roz, cu p-ajustat mai mare (dar în general marginal semnificativ) și cu 

p < 0.05, este o problemă discutabilă. Indiferent ce alegeți: scrieți ce ați făcut sau cum 

(după ce criterii) ați ales variabilele în raport/lucrare. Referenții au ultimul cuvânt...(?)

Din ceea ce știm și ni s-a spus este excelent daca reușiți să lucrați numai cu 

criteriul p-ajustat mai mic de 0.05! Există și opinii alternative!
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La ce ajută selecția și testarea EV? 

La selecția variabilelor care explică cel mai bine RV și 

asupra cărora merită să ne concentrăm atenția.

La salvarea de timp și bani în continuarea studiului, prin

eliminarea observațiilor/măsurătorilor inutile.

La oprirea studiului sau refacerea acestuia când vedem

că nu avem rezultate (ne ajută și coeficientul de determinare

în acest sens).

Putem să selectăm variabilele explicative înainte de analize 

și de construirea sau utilizarea modelului? Da! Recomandabil!
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Probleme ale metodelor de selecție a predictorilor:

Aparent sunt imbatabile (în realitate nu e chiar așa, dar nu avem acum 

timp să discutăm pe larg), exceptând ”obiectivitatea” acceptată de

oprire (deci condiția: când să ne oprim, nu e chiar așa de clară). 

Există următoarea sursă de erori care se integrează la ”lucru manual”:

softul și implicit calculatorul va selecta câte o variabilă după un 

algoritm impersonal, iar după ce voi includeți variabila, toate celelalte 

cu care aceasta este corelată vor fi eliminate (deoarece ceea ce spun 

ele a fost deja extras de către cea deja inclusă). Vă puteți trezi că

ați selectat (cu ajutorul programului) o variabilă auxiliară, 

neimportantă sau greu de măsurat și explicat, pe când variabile foarte

semnificative și pline de înțeles, au fost eliminate ca fiind

redundante. Este numai vina voastră că vă distrugeți studiul!
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Ce-i de făcut: înainte de a introduce la grămadă variabilele în

procedura automată de selecție, faceți analize de corelație

(Pearson pentru cantitative, Gamma pentru ordinale/categorii etc.)

și selectați un prag (ex. 0.5 - 0.7) pentru a identifica grupele de

variabile corelate (care zic sau explică același lucru). Nu uitați:

pentru calculator ele sunt numere sau factori și nu au rolul atribuit

de voi. Uitați-vă bine, apoi, la grupele de variabile corelate (unele

vor fi chiar puternic corelate) și extrageți voi, cu mintea și mâna

voastră, pe cele care nu spun multe în context sau sunt

redundante (sau habar nu aveți cum să le interpretați dacă cumva

vor fi selectate).

Spuneți (scrieți în lucrare, raport etc) la ce nivel și de ce le-ați

scos sau tăceți din gură, e treaba voastră.

După ce ați selectat dintre grupele de variabile corelate pe cele

mai sugestive, importante din punctul vostru de vedere, sau orice

alt criteriu logic, introduceți-i-le numai pe acestea în procesul

de selecție și evaluare.
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Comparație între metoda constrânsă și neconstrânsă 
(directă și indirectă)

- evaluați robustețea variabilelor voastre explicative prin comparație cu 
rezultatul ordonării indirecte (neconstrânse)
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Testarea semnificației axelor de ordonare canonice

- care și câte axe de ordonare sunt statistic semnificative?

- cât explică fiecare axă din variația extrasă?

- de câte axe avem nevoie pentru a ilustra diagrama? 
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Curbele de răspuns ale variabilelor RV

• Ilustrează relația dintre variația RV și câte o EV

• De fapt este o analiză de regresie (de diferite 

tipuri)

•Alegerea modelului (a tipului de relație) este

lăsată la latitudinea cercetătorului (softul nu vă

spune ce să faceți, dar evaluează ceea ce ați

propus sau ales)



Summary of fitted Generalized Linear Models:
Predictors IMP

Distribution Poisson

Link function log

GLM fitted for 6 response variables:

Response Type R2[%] F p Optimum Tolerance

U. tumi quadratic 34.2 241.1 <0.00001 2.30 0.741

U. cras quadratic 16.1 161.2 <0.00001 2.53 1.69

A. cygn quadratic 21.7 87.7 <0.00001 ?? ??

A. anat quadratic 26.1 31.4 <0.00001 3.02 0.759

S. wood quadratic 16.5 118.0 <0.00001 6.06 2.37

P. comp quadratic 45.1 112.8 <0.00001 2.25 0.422

Curbe de răspuns ale speciilor

de-a lungul  gradientului 

Impactului antropic (IMP)
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Exemplu: Unionidele

Curbele RV = SRC

(Species Response Curves)



Summary of fitted Generalized Linear Models:
Predictors FLOW; Distribution Poisson; Link function log
GLM fitted for 7 response variables:
Response Type R2[%] F p Optimum Tolerance
U. tumi quadratic 22.1 155.6 <0.00001 2.02 0.965
U. pict quadratic 32.1 95.1 <0.00001 1.54 0.881
U. cras quadratic 25.9 258.8 <0.00001 6.65 2.64
A. cygn linear 28.9 234.1 <0.00001 NA NA
A. anat quadratic 15.8 19.1 <0.00001 6.13 2.03
S. wood quadratic 29.1 208.0 <0.00001 0.444 1.78
P. comp quadratic 31.3 78.3 <0.00001 2.58 0.265

0 7FLOW
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Species response curves 
along the flow gradient (FLOW)

SRC de-a lungul gradientului

curgerii apei (FLOW)

ALTERNATIVA: CĂUTAȚI

ȘI CONSTRUIȚI VOI

REGRESIILE DINTRE RV

ȘI EV (NU ÎN Canoco ci în ...R?)
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Testarea semnificației axelor de ordonare canonice

Testați semnificația axelor pentru capacitatea lor de 

prognoză dar și pentru a afla câte axe sunt necesare în analiză sau

în studiul vostru. Faptul că sunteți obișnuiți să vedeți 2 axe în DO, nu 

înseamnă nimic: pot fi nesemnificative, numai una poate fi semnificativă

sau sunt și alte axe care vă pot oferi un alt punct de vedere asupra DO!

Din meniul de Standard Analysis
alegeți (păstrând exemplul precedent)
Test-constr-axes (...)

Voi selecta numai variabilele explicative
definite prin analiza precedentă (D48, D47)
în fereastra următoare.

Și iată rezultatul: în timp ce prima axă este
foarte semnificativă (p=0.001) și explică
23% din variația în RV, a doua explică foarte
puțin (sub 3%) și este numai marginal
semnificativă. 
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Compararea rezultatelor analizei de ordonare directe 

(canonice) cu cea indirectă (necanonică)

Se recomandă să se realizeze atât o analiză de ordonare necanonică

(pentru a surprinde toată variabilitatea reflectată în RV) cât și una

canonică (pentru a analiza variabilitatea din RV care este explicată de

EV care depind practic de designul nostru experimental). În plus o idee

bună este să comparăm cele două analize. Aceasta ne poate da idei noi

și ne indică cât am reușit să surprindem prin analizele noastre (diferența

dintre ce explică și nu explică EV măsurate de noi în variația RV).

Din exercițiul 1 (comportamental) selectăm RV_timpii și secțiunea C 

(date despre subiect) și păstrăm primul tabel (cu RV) ca central. Apoi din

meniul de Standard Analysis selectăm Compared - constrained-unconstrained

Lăsăm toate variabilele selectate (sau, la alegere, puteți decide asupra unei selecții,

de exemplu cea rezultată prin procedura de alegere progresivă descrisă anterior). 
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În timp ce în rezumatul rezultatelor (Summary)

găsiți, separat, ceea ce a rezultat din RDA și PCA,

în fereastra de comparație aflați cât explică fiecare

axă necanonică, axa corespondentă canonică și 

eficiența axei canonice. Vedem că în problema

noastră prima axă are o eficiență de aproape 80%,

după care următoarele scad dar rămân valori

ridicate, semn că nu sunt foarte mari diferențe

între ce am evaluat noi și ce nu (răspunsuri 

datorate altor cauze decât cele măsurate de noi).

Vedeți și un tabel de corelații între axele canonice

(pe rânduri) și cele necanonice (pe coloane)

(Stânga) 

rezultatele pentru studiul de Unionidae 
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Mulțumesc pentru atenție!


