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1 Johdanto

Usein hahmontunnistuksen sovellutuksissa päädytään tilanteeseen, jossa ei
ole tarjolla valmiiksi luokiteltua opetusdataa. Tähän ongelmaan pyritään vas-
taamaan käyttämällä klusterointia, jolla yritetään jakaa annettu data mie-
lekkäisiin joukkoihin, tai klustereihin, joista voidaan saada tietoa näihin klus-
tereihin kuuluvien alkioiden ominaisuuksista, yhtäläisyyksistä ja eroista. Tä-
män samankaltaisuuden määrittely on usein ongelmallista ja riippuu alasta,
jolla käsiteltävä ongelma on. Tätä varten klusteroinnissa käsiteltävä data esi-
tetään d ulotteisina piirrevektoreina joiden jokainen ulottuvuus vastaa tiettyä
datapisteen piirrettä.

Havainnollistetaan aluksi klusteroinnin ideaa käytännönläheisesti tarkas-
telemalla seuraavia eläimiä: lammas, koira, kissa (nisäkkäitä), kyykäärme,
lisko (matelijoita), kultakala, ahven, valkohai (kaloja), varpunen, lokki (lin-
tuja) ja sammakko (sammakkoeläin). Tällä listalla eläimistä on nyt taustal-
laan klusterointirakenne, sillä ne edustavat nisäkkäitä, matelijoita, kaloja ja
sammakoeläimiä. Jotta nämä eläimet saataisiin jaettua klustereihin, pitää
määritellä ehto, jonka perusteella jaottelu tehdään. Mahdollisia lajittelupe-
rusteita olisivat esimerkiksi synnytystapa, keuhkojen olemassaolo ja elääkö
eläin vedessä vai maalla. Lisäksi ehtoja voidaan myös yhdistellä. Esimerkiksi
voidaan muodostaa klusterointi synnytystavan ja keuhkojen olemassaolon pe-
rusteella, jolloin valkohai muodostaa oman klusterinsa, kissa, koira ja lammas
ovat yhdessä klusterissa, ahven ja kultakala ovat omassaan ja lokki, varpu-
nen, lisko, kyykäärme ja sammakko sijoittuvat yhdessä viimeiseen klusteriin.
Kuvassa 1 on edellä selitetyt klusteroinnit havainnollistettuna.

Kuva 1: Saatavat klusteroinnit, kun ehtona on (a) synnytystapa, (b) keuh-
kojen olemassaolo, (c) elinympäristö ja (d) synnytystavan ja keuhkojen ole-
massaolon yhdistelmä.
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Kuten edellä nähtiin, erilaiset ehdot klusteroinnille johtavat mahdollisesti
hyvin erilaisiin tuloksiin. Lisähaaste klusterointiongelmassa on se, että vaik-
ka oikea joukon rakenne olisi ihmiselle helposti nähtävillä, ei sen selvittämi-
nen algoritmisesti ole välttämättä helppoa tai mahdollista saatavilla olevilla
tiedoilla.

Käytännössä klusterointiongelman tarkasteluun käytetään yleensä seu-
raavia askeleita.

1. Piirteiden valinta. Tarkasteltavat piirteet tulee valita siten, että niistä
saadaan mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa liittyen tarkastelta-
vaan ogelmaan. Samalla tulee pyrkiä pitämään piirrevektorin ulottu-
vuus d mahdollisimman pienenä, koska suuri piirrevektorin ulottuvuus
kasvattaa onnistuneeseen klusterointiin tarvittavaa otoskokoa.

2. Läheisyysmitta. Valitaan tapa, jolla mitataan sitä, miten samankaltai-
sia tai erilaisia tarkasteltavat piirrevektorit ovat. Valinta tulee tehdä
siten, että piirrevektorien yksikään piirre ei yksin määrää tulosta tai
ole täysin merkityksetön.

3. Klusterointiehto. Tämä ehto tulee valita siten, että se vastaa käsitellyn
alan asiantuntijan kantaa mielekkäästä rakenteesta datajoukon taus-
talla. Esimerkiksi joillekin datajoukoille taustalla oleva rakenne voi ol-
la pisteiden ympärille jakautuneet klusterit, kun taas toiselle datajou-
kolle sopii paremmin rakenteeksi venytetyt klusterit. Klusterointiehto
voidaan esittää esimerkiksi kustannusfunktion tai muun ehdon avulla.

4. Klusterointialgoritmi. Algoritmi, jolla klusterointi toteutetaan tulee va-
lita siten, että se paljastaa tarkasteltavan joukon rakenteen.

5. Tulosten validointi. Kun klusterointialgoritmin tulokset saadaan tar-
kasteltavaksi, pitää tarkistaa klusteroinnin onnistuminen. Tämä suori-
tetaan tavallisesti jollakin sopivalla testillä.

6. Tulosten tulkinta. Monissa tapauksissa tarvitaan alan asiantuntijaa
analysoimaan klusteroinnin tuloksia, jotta päästään oikeisiin johtopää-
töksiin.

Monissa klusteroinnin vaiheissa on tehtävä valintoja, joihin ei välttämättä
ole yhtä selvästi oikeaa vaihtoehtoa. Esimerkiksi erilaisen läheisyysmitan ja
klusterointialgoritmin valinta voi johtaa täysin erilaisiin lopputuloksiin. Tar-
kastellaan esimerkiksi kuvassa 2 näkyvää kymmenen vektorin joukkoa, jossa
ei ole aluksi tehty mitään klusterointia.
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Kuva 2: Kymmenen vektorin joukko, jolle ei ole vielä suoritettu klusterointia.

Tämä joukko voidaan jakaa luontevasti kahteen tai useampaan klusteriin
vektoreiden sijainnin perusteella toisiinsa nähden. Esimerkiksi voidaan tehdä
kuvan 3 mukainen jaottelu.

Kuva 3: Tulos, joka saatiin kun määrättiin klusterien lukumäärä kahdeksi.

Toinen mahdollinen tapa suorittaa klusterointi on jakaa joukon vekto-
rit kolmeen klusteriin, jolloin voitaisiin saada esimerkiksi kuvan 4 mukainen
klusterointi.

•
• •

Kuva 4: Tulos, joka saatiin kun määrättiin klusterien lukumäärä kolmeksi.

Ilman käsiteltävän alan asiantuntijan osaamista ei voida sanoa mikä edel-
tävistä klusteroinneista on hyödyllisin, vai ovatko molemmat käyttökelvotto-
mia.

Lähestymistapana klusterointi tunnetaan monilla aloilla eri nimillä, ku-
ten valvomaton oppiminen hahmontunnistuksessa, numeerinen taksonomia
biologiassa ja ekologiassa, typologia yhteiskuntatieteissä ja partitiointi verk-
koteoriassa.

Käytännössä klusterointi voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla, riippuen
saatavilla olevan datan muodosta ja käytännön seikoista käsiteltävällä alalla.
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Kuten opetusaineistoon perustuvassa hahmontunnistuksessa, klusteroinnis-
sa tulee valikoida tarkkaan datasta käsiteltävät ominaisuudet, jotta voidaan
saavuttaa mielekkäitä tuloksia.

Tämän työn tarkoitus on esitellä, miten havaintoaineiston klusterointi
voidaan suorittaa käyttämällä EM-algoritmia. Työssä tarkastellaan aluksi
klusteroinnin perusteita, kuten erilaisia tapoja mitata pisteiden samankal-
taisuutta, puuttuvan datan käsittelyä ja joukkojen edustamista pisteinä. Tä-
män jälkeen käsitellään EM-algoritmia, annetaan tulokset sen konvergens-
sille, ja käsitellään sen soveltamista sekoitemalliongelmaan, josta päästään
tarkastelemaan miten EM-algoritmia sovelletaan klusterointiongelmaan. Lo-
puksi EM-algoritmilla suoritetaan klusterointi tilastotieteessä usein käytetyl-
le Iris-aineistolle.

Tätä työtä tehtäessä käytetyt Python-skriptit löytyvät liitteestä A. Liit-
teessä B esitellään Pythonilla toteutettu työkalu klusteroinnin toteuttami-
seen EM-algoritmilla.
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2 Klusteroinnin perusteita

Määritelmä 2.1. Olkoon X = {X1, ..., Xn} datajoukko, missä Xi on jokin
vektori ∀i = 1, . . . , n. Määritellään tällöin joukon X kova m-klusterointi sen
jaottelemiseksi osajoukkoihin C1, . . . , Cm siten, että seuraavat ehdot pätevät:

• Ci 6= ∅ ∀ i ∈ {1, . . . ,m}

•
⋃m
i=1 Ci =

⋃n
i=1 Xi

• Ci ∩ Cj = ∅ ∀ i, j ∈ {1, . . . ,m}, i 6= j.

Edeltävä määritelmä rajaa jokaisen klusteroitavan otoksen alkion kuu-
lumaan täsmälleen yhteen klusteriin. Tällaista klusterointia kutsutaan ko-
vaksi tai tarkaksi klusteroinniksi. Vaihtoehtoisesti voidaan määritellä sumea
klusterointi, jossa jäsenyysfunktiot määrittelevät asteen, jolla alkiot kuulu-
vat klustereihin. Mitä lähempänä arvoa 1 jäsenyysfunktion arvo on annetulla
vektorilla sitä suurempi vektorin jäsenyys on annettuun klusteriin.

Määritelmä 2.2. Olkoon X = {X1, . . . , Xn} datajoukko. Tällöin joukon X
sumea m-klusterointi määritellään jäsenyysfunktioilla uj : X → [0, 1],
j = 1, . . . ,m, joille pätee

m∑
j=1

uj(Xi) = 1, ∀i ∈ {1, 2, . . . , n}

ja

0 <
n∑
i=1

uj(Xi) < n, ∀j ∈ {1, . . . ,m}.

Huomautus 2.3. Kova klusterointi on sumean klusteroinnin erikoistapaus,
joka saadaan kun asetetaan jäsenyysfunktiot uj : X → {0, 1}, kun j =
1, 2, . . . ,m. Tällöin jokainen vektori kuuluu vain yhteen klusteriin ja jäse-
nyysfunktioita kutsutaan karakteristisiksi funktioiksi.

Määritelmä 2.4. Olkoon f koko datajoukon tiheysfunktio ja fj klusteriin
Cj kuuluvien datapisteiden tiheysfunktio. Lisäksi Pj on klusterin Cj priori-
todennäköisyys, eli todennäköisyys, että yksittäinen datapiste on klusterista
Cj. Tällöin posterioritodennäköisyys sille, että datapiste Xi kuuluu klusteriin
Cj on

P(Cj|Xi) =
fj(Xi)Pj
f(Xi)

.
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3 Etäisyyden mittaaminen

Tässä kappaleessa tarkastellaan erilaisia läheisyysmittoja, joiden ominaisuuk-
sien todistamiseen ei paneuduta tarkemmin. Lisätietoa näistä löytyy lähtees-
tä [1].

Määritelmä 3.1. Olkoon X datajoukko. Määritellään tällöin epäsimilaari-
suusmitta d tällä joukolla funktioksi

d : X ×X → R,

missä joukolle R ⊂ R pätevät seuraavat ehdot:

∃ d0 ∈ R : −∞ < d0 ≤ d(x, y) < +∞, ∀x, y ∈ X,

d(x, x) = d0, ∀x ∈ X

ja
d(x, y) = d(y, x), ∀x, y ∈ X

Jos näiden ehtojen lisäksi pätee myös

d(x, y) = d0 ⇐⇒ x = y

ja
d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z), ∀x, y, z ∈ X,

kutsutaan d:tä metriseksi epäsimilaarisuusmitaksi.

Epäsimilaarisuusmittaa voidaan ajatella etäisyysmittana, jossa matalin
saavutettava arvo on d0. Samankaltaisesti voidaan määritellä similaarisuus-
mitta.

Määritelmä 3.2. Olkoon X datajoukko. Määritellään tällöin similaarisuus-
mitta s joukolla X funktioksi

s : X ×X → R,

jolle pätevät ehdot

∃ s0 ∈ R : −∞ < s(x, y) ≤ s0 < +∞, ∀x, y ∈ X,

s(x, x) = s0, ∀x ∈ X

ja
s(x, y) = s(y, x), ∀x, y ∈ X.
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Jos näiden ehtojen lisäksi pätee myös

s(x, y) = s0 ⇐⇒ x = y

ja
s(x, y)s(y, z) ≤ [s(x, y) + s(y, z)]s(x, z), ∀x, y, z ∈ X,

kutsutaan funktiota s metrikseksi similaarisuusmitaksi.

Huomautus 3.3. Määritelmän 3.2 viimeinen ehto metrisyydelle voi vaikuttaa
aluksi oudolta ja ilman mitään vastaavuutta epäsimilaarisuusmitan vastaa-
vaan kolmioepäyhtälöön. Tämä vastaavuus saadaan hyödyntämällä helposti
todistettavaa tulosta, jolla saadaan muutettua epäsimilaarisuusmitta simi-
laarisuusmitaksi. Olkoon d : X × X → R metrinen epäsimilaarisuusmitta,
jolla pätee d(x, y) > 0, ∀x, y ∈ X. Tällöin saadaan metrinen similaarisuus-
mitta yhtälöllä

s(x, y) =
a

d(x, y)
, (1)

missä a ∈ R, a > 0.
Nyt, koska käsiteltävä epäsimilaarisuusmitta on metrinen, sille pätee kol-

mioepäyhtälö, eli kaikilla x, y, z ∈ X

d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z).

Nyt tehdään yhtälön (1) mukainen sijoitus, jolloin saadaan

a

s(x, z)
≤ a

s(x, y)
+

a

s(y, z)
,

missä a > 0. Tästä nähdään helposti laskutoimituksilla, että

s(x, y)s(y, z) ≤ [s(y, z) + s(x, y)]s(x, z).

Täten nähdään yhteys similaarisuusmitan ja epäsimilaarisuusmitan metri-
syyden ehtojen välillä.

Huomautus 3.4. Epäsimilaarisuus- ja similaarisuusmitasta käytetään termiä
läheisyysmitta, joka tarkoittaa, että yhteydessä voidaan käyttää kumpaa ta-
hansa määritelmää.

Esimerkki 3.5. Tarkastellaan euklidista etäisyyttä d2(x, y) =
√∑n

i=1(xi − yi)2,
missä x, y ∈ X, xi on vektorin x i:s koordinaatti ja yi on vektorin y i:s koor-
dinaatti.

Nyt pätee selvästi d2(x, x) = 0 ja d2(x, y) = d2(y, x), ∀x, y ∈ X. Joten
kun asetetaan d0 = 0, on d2 epäsimilaarisuusmitta.
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3.1 Läheisyysmitta kahden pisteen välillä

Reaaliarvoiset vektorit

Määritelmä 3.6. Olkoon X = {X1, . . . , Xn} datajoukko, jossa vektorit
Xi, ∀i = 1, . . . , n noudattavat jotakin d-ulotteista satunnaisjakaumaa. Nyt
määritellään painotettu lp-similaarisuusmitta

dp(x, y) =

(
d∑
i=1

wi|xi − yi|p
)1/p

, (2)

missä x, y ∈ X, xi ja yi ovat vektorien x ja y i:nnet koordinaatit ja wi ∈ R+.

Huomautus 3.7. Kun asetetaan wi = 1, i = 1, . . . , l, saadaan painottamaton
metrinen lp-epäsimilaarisuusmitta, joista yksi tunnettu esimerkki on euklidi-
nen etäisyys, joka saadaan, kun asetetaan p = 2.

On myös mahdollista laajentaa painotetun l2 metrisen epäsimilaarisuus-
mitan määritelmää asettamalla

d(x, y) =
√

(x− y)TB(x− y),

missä B on symmetrinen ja positiivisesti de�niitti matriisi.
Erikoistapaukset metrisestä lp-epäsimilaarisuusmitasta, joita kohdataan

käytännössä ovat (painotettu) l1, joka tunnetaan myös Manhattanin normina,
eli

d1(x, y) =
d∑
i=1

wi|xi − yi|

ja (painotettu) l∞ epäsimilaarisuusmitta,

d∞ = max
1≤i≤l

wi|xi − yi|.

Minkowskin epäyhtälön avulla läheisyysmittoja l1 ja l∞ voidaan ajatella
läheisyysmitan l2 yli- ja aliarviointeina.

Tarkastellaan seuraavaksi similaarisuusmittoja reaaliarvoisille vektoreille.

Määritelmä 3.8. Olkoon x ja y d-ulotteisia vektoreita. Tällöin näiden vek-
torien sisätulo määritellään seuraavasti

sinner(x, y) = xTy =
d∑
i=1

xiyi
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Sisätuloa käytettäessä vektorit x ja y ovat usein normalisoituja pituuteen
a ∈ R, jolloin molempien pituus on a ∈ R. Tällöin sisätulon yläraja on
+a2 ja alaraja on vastaavasti −a2 ja saatu arvo riippuu kokonaan kulmasta
annettujen vektorien välillä.

Määritelmä 3.9. Olkoon x, y ∈ Rd. Tällöin näiden vektorien Pearsonin
korrelaatiokerroin on

rPearson(x, y) =
xT[d]y[d]

‖x[d]‖‖y[d]‖
,

missä x[d] = [x1 − x, . . . , xd − x] ja y[d] = [y1 − y, . . . , yd − y]. x ja y ovat
vektorien x ja y keskiarvot. Vektoreita x[d] ja y[d] kutsutaan erovektoreiksi.

Nyt selvästi rPearson(x, y) saa arvoja väliltä [−1,+1]. Tämän lisäksi Pear-
sonin korrelaatiokerroin eroaa vektorien sisätulosta siinä ettei sen arvo riipu
suoraan annetuista vektoreista vaan näiden erovektoreista.

Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla voidaan myös määritellä epäsimi-
laarisuusmitta D(x, y) = 1−rPearson(x,y)

2
, joka saa arvonsa väliltä [0, 1]. Huoma-

taan myös, että tämä epäsimilaarisuusmitta ei ole metrinen, koska esimer-
kiksi

rPearson

([
1
3

]
,

[
3
5

])
= 1

ja tällöin D

([
1
3

]
,

[
3
5

])
= 0.

Esimerkki 3.10. Tarkastellaan vektoreiden x = (1, 3, 4) ja y = (3,−1, 2)
normitettua sisätuloa ja Pearsonin korrelaatiokerrointa. Vektorien normit
ovat ‖x‖ =

√
27 ja ‖y‖ =

√
14, joten normalisoiduiksi vektoreiksi saadaan

x̃ = 1√
27

(1, 3, 4) ja ỹ = 1√
14

(3,−1, 2).

Täten sisätuloksi saadaan sinner(x̃, ỹ) = x̃T ỹ = 8√
378
≈ 0.411.

Nyt Pearsonin korrelaatiokertoimen laskemista varten tarvitaan vektorien
x ja y keskiarvot ja erovektorit. Keskiarvot saadaan laskemalla x̄ = 1+3+4

3
= 8

3

ja ȳ = 3−1+2
3

= 4
3
, joiden avulla erovektoreiksi tulee x[d] = 1

3
(−5, 1, 4) ja y[d] =

1
3
(5,−7, 2). Erovektorien normit ovat ‖x[d]‖ =

√
1
9
· 42 ja ‖y[d]‖ =

√
1
9
· 78.

Pearsonin korrelaatiokertoimeksi lasketaan

rPearson(x, y) =
xT[d]y[d]

‖x[d]‖‖y[d]‖
=

1
9
· (−24)√

1
9
· 42
√

1
9
· 78
≈ −0.419.

Määritellään vielä vektori z = (0, 2, 5). Tällä vektorilla saadaan Pearsonin
korrelaatiokertoimiksi

rPearson(x, z) = 0.954
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ja
rPearson(y, z) = −0.127.

Määritelmä 3.11. Olkoon x, y ∈ Rd. Tällöin näiden vektorien Tanimotoe-
täisyys on

sT (x, y) =
xTy

‖x‖2 + ‖y‖2 − xTy
.

Tanimotoetäisyys voidaan myös esittää muodossa sT (x, y) = 1

1+
(x−y)T (x−y)

xT y

.

Tällöin nähdään, että Tanimotoetäisyys vektorien x ja y välillä on kääntäen
verrannollinen neliöön korotettuun euklidiseen etäisyyteen jaettuna niiden
sisätulolla.

Jos vektorit x ja y normalisoidaan, eli ‖x‖ = ‖y‖ = a ∈ R saadaan näiden
Tanimotoetäisyydeksi sT (x, y) = 1

−1+2 a2

xT y

. Nyt nähdään, että mitä enemmän

nämä vektorit korreloivat keskenään sitä suurempi niiden Tanimotomitta on.
Tätä mittaa on hyödynnetty esimerkiksi tietoturvasovellutuksissa [2].

Kokonaislukuarvoiset vektorit

Tarkastellaan seuraavaksi vektoreita, joiden komponentit saavat arvon-
sa äärellisestä joukosta F = 0, 1, . . . , k − 1, missä k ∈ Z+. Jos tarkasteltava
vektori on d-ulotteinen, niin erillisiä vektoreita tässä avaruudessa on kd kap-
paletta. Merkitään tällaista vektoriavaruutta F d. Tällaiset vektorit voidaan
hahmottaa pisteiksi d-ulotteisessa ruudukossa. Tapauksessa k = 2 saadaan
d-ulotteinen hyperkuutio.

Määritelmä 3.12. Olkoon x, y ∈ F d ja olkoon

A(x, y) = [aij], ∀i, j ∈ 0, 1, . . . , k − 1

k× k matriisi, missä alkio aij on niiden termien lukumäärä missä vektorin x
i arvoisen termin vastaavalla paikalla vektorissa y on arvo j. Tämä matriisi
tunnetaan nimellä contigency matrix, eli kontingenssimatriisi.

Esimerkki 3.13. Tarkastellaan tilannetta, missä d = 6, k = 3 ja x =
[0, 1, 0, 2, 1, 2], y = [1, 0, 2, 0, 2, 2]. Tällöin

A(x, y) =

0 1 1
1 0 1
1 0 1


Tarkastellaan seuraavaksi kontingenssimatriisin avulla määriteltyä epäsi-

milaarisuusmittaa.
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Määritelmä 3.14. Olkoon x, y ∈ F d ja A(x, y) vektorien x ja y kontingenssi-
matriisi. Tällöin Hammingin etäisyys dH(x, y) määritellään niiden paikkojen
lukumääräksi, joissa vektorien x ja y arvot eroavat, eli

dH(x, y) =
k−1∑
i=0

k−1∑
j=0,j 6=i

aij.

Esimerkki 3.15. Esimerkin 3.13 vektorien x ja y Hammingin etäisyys on
dH(x, y) = 5

Käytännössä siis Hammingin etäisyyttä laskettaessa summataan mitat-
tavien vektoreiden kontingenssimatriisissa kaikki elementit, jotka eivät ole
diagonaalilla.

Erikoistapauksessa k = 2 avaruuden F d vektorit ovat binääriarvoisia,
jolloin Hammingin etäisyys on

dH(x, y) =
d∑
i=1

(xi + yi − 2xiyi) =
d∑
i=1

(xi − yi)2.

Jos taas mitattavat vektorit kuuluvat avaruuteen F d
1 , missä F1 = {−1, 1}.

Tällöin Hammingin etäisyys voidaan esittää muodossa

dH(x, y) = 0.5

(
d−

d∑
i=1

xiyi

)
.

Hammingin etäisyydestä saadaan vastaava similaarisuusmitta
sH(x, y) = d− dH(x, y).

Huomautus 3.16. Hammingin etäisyyttä voidaan myös käyttää klusteroinnis-
sa onnistumisen mittaamiseen, kun saatavilla on alkuperäisen datan luokit-
telutieto c1 ∈ F n

k ja jollakin menetelmällä saatu klusterointi c2 ∈ F n
k . Tällöin

voidaan laskea Hammingin etäisyyden avulla suhdeluku

n− dH(c1, c2)

n
.

Tästä saadaan tulokseksi oikein klusteroitujen pisteiden osuus. Kontigens-
simatriisista käytetään hahmontunnistuksen yhteydessä matching matrix ja
confusion matrix.

Määritelmä 3.17. Olkoon X ja Y kaksi joukkoa, ja merkitään nX = |X|,
nY = |Y | ja nX∩Y = |X ∩ Y |. Tällöin joukkojen X ja Y Tanimotomitta on

nX∩Y
nX + nY − nX∩Y

=
nX∩Y
nX∪Y

.
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Tästä eteenpäin Tanimotomittaa tarkasteltaessa ajatellaan vektorin x ∈
F d i:nnen arvon kuvaavan sitä millä asteella vektoriin x kuuluu i:s ominai-
suus.

Määritelmä 3.18. Olkoon x, y ∈ F d ja A(x, y) näiden vektorien kontin-
genssimatriisi. Tällöin määritellään

nx =
k−1∑
i=0

k−1∑
j=0

aij ja ny =
k−1∑
i=0

k−1∑
j=0

aij,

missä aij:t ovat arvoja kontingenssimatriisista A(x, y). Nyt Tanimotomitta
vektoreille x ja y on

sT (x, y) =

∑k−1
i=1 aii

nx + ny −
∑k−1

i=1

∑k−1
j=1 aij

.

Kokonais- ja reaalilukuarvoja sisältävät vektorit

Kun klusteroidaan vektoreita, jotka sisältävät sekä kokonais- että reaalilu-
kuarvoja, naiivi tapa lähestyä tätä ongelmaa on käyttää reaaliarvojen lähei-
syysmitta kaikille vektorin arvoille. Tällöin saadaan mielekkäät arvot myös
kokonaislukuja käsiteltäessä, kun taas toisinpäin toimittaessa ei saada ylei-
sesti tulkintakelpoisia tuloksia. Yksi mahdollisuus tähän lähestymistapaan
on l1 etäisyys.

Esimerkki 3.19. Lasketaan vektorien x = [2, 0.4, 5]T ja y = [3, 0.2, 0]T

painottamattomat l1- ja l2-etäisyydet:

d1(x, y) = |2− 3|+ |0.4− 0.2|+ |5− 0| = 6.2

ja

d2(x, y) =
√
|2− 3|2 + |0.4− 0.2|2 + |5− 0|2 =

√
1 + 0.04 + 25 = 5.103

Tässä näkyy kuinka vektorien x ja y kolmansien koordinaattien etäisyys
määrää l2-etäisyyden arvon pääosin, kun taas l1-etäisyys määräytyy tasai-
semmin kaikkien arvojen mukaan.

Toinen tapa käsitellä näitä vektoreita on muuttaa reaaliarvot kokonais-
luvuiksi, eli diskretisoida ne. Jos vektorin x ∈ Rd ja i:s koordinaatti xi saa
arvoja väliltä [a, b], niin tämä väli voidaan jakaa k:hon osaväliin. Jos luku xi
kuuluu r:nnelle osavälille annetaan sille arvo r− 1. Näin saadaan muutettua
avaruuden Rd vektori avaruuden F d vektoriksi, jolloin voidaan käyttää edellä
kokonaislukuarvoisille vektoreille määriteltyjä etäisyysmittoja.
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Sumeat mitat

Sumeasta mittauksesta puhuttaessa käsitellään vektoreita x ∈ [0, 1]d.
Komponentin xi arvo hahmotetaan todennäköisyydeksi, jolla vektorilla x on
i:s ominaisuus. Tällöin selvästi mitä lähempänä komponentin arvo on lukua
1/2, sitä epävarmempaa on mikä on todellinen tilanne.

Määritelmä 3.20. Olkoon x, y ∈ [0, 1]d. Määritellään tällöin komponenttien
xi ja yi similaarisuus

s(xi, yi) = max(min(1− xi, 1− yi),min(xi, yi)). (3)

Huomautus 3.21. (3) on yleistys binaarisen logiikan kaavasta

(xi ≡ yi) =
(
(NOT xi) AND (NOT yi)

)
OR

(
xi AND yi

)
,

joka saadaan, kun asetetaan x, y ∈ {0, 1}d, korvataan 1−xi ja 1−yi binaarisen
logiikan funktioilla NOT xi ja NOT yi vastaavasti ja muutetaan min ja max
funktiot binaarisessa logiikassa toimivaksi erikoistapaukseksi.

Esimerkki 3.22. Havainnollistetaan määritelmää 3.20 esimerkillä. Otetaan
tarkasteltavaksi reaaliluvut x = 0.95 ja y = 0.1. Nyt saadaan similaarisuu-
deksi

s(x, y) = max(min(1− 0.95, 1− 0.1),min(0.95, 0.1))

= max(0.05, 0.1)

= 0.1

Määritelmä 3.23. Olkoon x, y ∈ [0, 1]d. Määritellään tällöin similaarisuus-
mitta

sqF (x, y) =

(
d∑
i=1

s(xi, yi)
q

)1/q

, (4)

missä s(xi, yi) saadaan kaavasta (3) ja q ∈ Z, q > 0.

Määritelmässä 3.23 mitattavien vektorien ulottuvuus d ja luku q määrää-
vät arvot joiden väliltä similaarisuusmitta sqF saa arvoja. Nähdään selvästi,
että maksimi on d1/q ja minimi on 0.

Esimerkki 3.24. Lasketaan vektoreille x =
(

1
2
, 2

8
, 3

4

)
ja y =

(
1
4
, 5

8
, 1

2

)
simi-

laarisuusmitta q:n arvolla 2

s2
F (x, y) =

((
1

2

)2

+

(
3

8

)2

+

(
1

2

)2
) 1

2

=

(
41

64

) 1
2

≈ 0.80.
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Tarkastellaan lisäksi vektoria z = (0, 1, 1
2
). Tällöin saadaan similaarisuudet

s2
F (x, z) = 0, 75

ja
s2
F (y, z) = 1, 10.

Tässä tapauksessa vektorien similaarisuus saa arvoja väliltä [0;
√

3 ≈ 1, 73].
Tuloksen perusteella vektorin x samankaltaisuudesta vektorien y ja z ei voida
päätellä paljoa, mutta vektori y ja z ovat jonkin verran samankaltaisia.

Puuttuva data

Käytännön sovelluksissa ongelmaksi nousee usein puuttuva data, eli joil-
takin vektoreista puuttuu osa komponenteista esimerkiksi mittausvirheen
vuoksi. Jos mittausvirheitä sisältävien vektorien määrä on pieni verrattu-
na koko otokseen, niin ratkaisu voi olla yksinkertaisesti hylätä virheelliset
vektorit. Muissa tapauksissa seuraavat keinot voivat olla käytännöllisempiä.

1. Jos vektorin i:s arvo puuttuu, korvataan se koko otoksesta lasketulla
i:nnen arvon keskiarvolla.

2. Olkoon x = [x1, . . . , xd], y = [y1, . . . , yd]. Määritellään tällöin

bi =

{
1, jos xi tai yi puuttuu

0, muulloin
(5)

Tällöin vektorien x ja y läheisyys voidaan määritellä

ρ(x, y) =
d

d−
∑d

i=1 bi

∑
∀i:bi=0

φ(xi, yi), (6)

missä φ(xi, yi) on arvojen xi ja yi läheisyys. Tähän tarkoitukseen vali-
taan käytettäväksi usein φ(xi, yi) = |xi − yi|.

3. Aloitetaan laskemalla etäisyyksien keskiarvot φavg(i), i = 1, . . . , d kai-
kista otoksen vektoreista, joissa tarvittavat arvot ovat saatavilla. Mää-
ritellään nyt läheisyysmitta

ψ(xi, yi) =

{
φavg(i), jos xi tai yi puuttuu

φ(xi, yi), muulloin
(7)
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missä φ on jokin etäisyysmitta skalaareille. Tällöin voidaan määritellä
vektorien etäisyys

ρ(x, y) =
d∑
i=1

ψ(xi, yi). (8)

Huomautus 3.25. Myös klusteroitavan datan luokkatieto voidaan mieltää
puuttuvaksi dataksi. Myöhemmin tässä työssä käsiteltävä EM-algoritmi so-
veltuukin erityisesti tällaiseen tilanteeseen.

3.2 Läheisyysmitta pisteen ja joukon välillä

Monissa klusterointimenetelmissä vektorin x määrääminen klusteriin C pe-
rustuu niiden etäisyydelle ρ(x,C). Tarkastellaan aluksi keinoja laskea lähei-
syysmittaa klusterin ja pisteen välille hyödyntäen jokaista klusterin pistettä.

Määritelmä 3.26. Olkoon x ∈ Rd, C klusteri ja ρ : Rd × Rd → R jokin
läheisyysmitta vektorien välillä. Tällöin maksimaalinen läheisyysmitta on

ρpsmax(x,C) = max
y∈C

ρ(x, y),

minimaalinen läheisyysmitta on

ρpsmin(x,C) = min
y∈C

ρ(x, y)

ja keskiarvoinen läheisyysmitta on

ρpsavg(x,C) =
1

nC

∑
x,y∈C

ρ(x, y),

missä nC on klusterin C alkioiden lukumäärä.

Piste-edustajat

Toinen tapa lähestyä klusterin C ja vektorin x läheisyyden mittaamis-
ta on konstruoida klusterille vektori piste-edustajaksi, jonka läheisyysmittaa
vektoriin x käytetään koko klusterin arvona.

Määritelmä 3.27. Olkoon C klusteri ja nC sen alkioiden lukumäärä. Mää-
ritellään tällöin klusterin C keskimääräinen vektori

mp =
1

nC

∑
y∈C

y,
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keskivertokeskus

mC ∈ C siten että
∑
y∈C

d(mC , y) ≤
∑
y∈C

d(z, y), ∀z ∈ C

ja mediaanikeskus

mmed ∈ C siten, että med({d(mmed, y)|y ∈ C}) ≤ med({d(z, y)|y ∈ C}), ∀z ∈ C

Esimerkki 3.28. Olkoon C = {(1, 4), (3, 4), (5, 4), (3, 1), (5, 1)} klusteri.

x

y

• •

• •

o mp

• mC

Kuva 5: Esimerkin 3.28 datajoukko ja sen piste-edustajat.

Tällöin saadaan laskettua klusterin C keskimääräiseksi vektoriksi mp =
(3.4, 2.8). Vektori mp näyttäisi sijaitsevan klusterin muodon ulkopuolella, jo-
ten mahdollisesti joku toinen piste-edustaja toimisi paremmin.

Keskivertokeskusta varten lasketaan jokaiselle klusterin pisteelle summa
etäisyyksistä muihin pisteisiin, joiksi saadaan pisteiden esittämisjärjestyk-
sessä 14.61, 10.61, 12.61, 12.21 ja 13.61. Täten valitaan klusterin C toinen
vektori, eli (3, 4), keskivertokeskukseksi mC .

Mediaanikeskus klusterille saadaan laskemalla jokaiselle pisteelle etäisyy-
det kaikkiin muihin pisteisiin ja ottamalla se piste, jonka etäisyyksien medi-
aani on pienin. Myös tällä tavoin tulee valituksi piste (3, 4). Kuva 5 havain-
nolistaa näiden pisteiden sijaintia toisiinsa nähden.
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Hypertaso- ja hyperpalloedustajat

Klusterin muodosta riippuen voidaan saada parempia tuloksia käyttämäl-
lä esimerkiksi hypertasoa tai -palloa klusterin edustajana yksittäisen pisteen
sijasta.

Määritelmä 3.29. Olkoon x ∈ Rd, a ∈ Rd ja a0 ∈ R. Tällöin hypertaso H
määräytyy yhtälöstä

d∑
j=1

ajxj + a0 = 0.

Määritelmä 3.30. Olkoon x ∈ Rd ja H d-ulotteinen hypertaso. Vektorin x
etäisyys hypertasosta H on

d(x,H) = min
z∈H

d(x, z), (9)

missä d(x, z) on jokin kahden vektorin välille määritetty epäsimilaarisuus-
mitta.

Huomautus 3.31. Euklidista etäisyyttä käytettäessä saadaan (9) johdettua
muotoon

d(x,H) =
|aTx+ a0|
‖a‖

,

missä ‖a‖ =
√∑d

j=1 a
2
j .

Määritelmä 3.32. Olkoon Q = {z : (z − c)T (z − c) = r2} d-ulotteinen
hyperpallo, missä c on hyperpallon Q keskipiste ja r sen säde. Tällöin pisteen
x ∈ Rd etäisyys hyperpallosta Q määritellään

d(x,Q) = min
z∈Q

d(x, z),

missä pisteiden välisenä epäsimilaarisuusmittana d(x, z) käytetään usein eukli-
dista etäisyyttä.

3.3 Läheisyysmitta kahden joukon välillä

Määritelmä 3.33. Olkoon ρ läheisyysmitta kahden pisteen välillä, jaDi, Dj ⊂
Rd kaksi vektorijoukkoa. Määritellään yleisimmin käytettyjä läheisyysmitto-
ja näiden joukkojen välille. Määritellään maksimaalinen läheisyysmitta

ρssmax(Di, Dj) = max
x∈Di,y∈Dj

ρ(x, y),
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minimaalinen läheisyysmitta

ρssmin(Di, Dj) = min
x∈Di,y∈Dj

ρ(x, y),

keskiarvoinen läheisyysmitta

ρssavg(Di, Dj) =
1

|Di||Dj|
∑
x∈Di

∑
x∈Dj

ρ(x, y),

ja keskimääräinen läheisyysmitta

ρssmean(Di, Dj) = ρ(mDi
,mDj

),

missä mDi
ja mDj

ovat jotkin joukkojen Di ja Dj edustajat.
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4 EM-algoritmi

Tässä kappaleessa käsitellään EM-algoritmia, jonka nimi tulee sanoista expec-
tation ja maximization. Yleisessä muodossa EM-algoritmin esittelivät Arthur
Dempster, Nan Laird ja Donald Rubin vuonna 1977 teoksessa [3]. Tätä ennen
EM-algoritmin kaltaista menettelyä oli käytetty erikoistilanteissa. Tällä al-
goritmilla pyritään saamaan mahdollisimman hyvä arvio datajoukolle, jonka
kaikki mittaustieto ei ole käytettävissä, maksimoimalla tälle datajoukolle ole-
tetun jakauman logaritminen tiheysfunktio. EM-algoritmin nimen mukaisesti
tähän pyritään lähtemällä liikkeelle sopivista alkuarvoista ja toistamalla loga-
ritmisen tiheysfunktion odotusarvon laskemista ja sen maksimointia kunnes
konvergenssi saavutetaan. Tässä työssä EM-algoritmia sovelletaan datapis-
teiden luokkatietojen löytämiseen, joten EM-algoritmilla pyritään saamaan
aikaiseksi m-klusterointi annetulle joukolle.

Algoritmin tarkemman esittelyn jälkeen tutustutaan yleistettyyn EM-
algoritmiin (Generalized EM Algorithm), jossa vaihdetaan tavoite odotusar-
von maksimoinnista sen kasvattamiseen, koska maksimointi on joissakin ta-
pauksissa laskennallisesti liian raskasta.

4.1 Algoritmin esittely

EM-algoritmi on parhaiten sopiva tilanteisiin joissa saatavilla oleva data-
joukko ei ole kokonainen. Olkoon X = {X1, . . . , Xn}, missä Xi ∈ Rm, i =
1, . . . , n, datajoukko, joka on kokonainen, eli siitä ei puutu yhtään mittaus-
tuloksia. Datajoukon X alkiot on poimittu jakaumasta, jonka tiheysfunktio
on fX(x; θ). Olkoon tilanne kuitenkin se, että datajoukkoa X ei voida suo-
raan tarkastella vaan käytössä on datajoukko Y = {Yi : g(Xi) = Yi ∈ Rl ∀i =
1, . . . , n}, missä l < m, jollakin kuvauksella g : Rm → Rl. Tällöin datajoukon
Y alkiot on otettu jakaumasta, jonka tiheysfunktio on fY (y; θ). Nyt g kuvaa
monet alkiot yhdeksi, joten yksi datajoukon X alkio voi vastata useampaa
datajoukon Y alkiota. Voidaan siis määritellä alijoukko X(Yk) ⊆ X, jossa
X(Yk) = {Xi : g(Xi) = Yk}, joka on siis joukko datajoukon X alkioita, jotka
kuvautuvat tietyksi datajoukon Y alkioksi Yk. Tällöin puutteellisen datajou-
kon Y jakauman tiheysfunktio saadaan kaavalla

fY (y; θ) =

∫
X(Y )

fX(X; θ).

Nyt suurimman uskottavuuden estimaatti parametrille θ saataisiin yhtälöstä

θML :
n∑
i

∂ ln fX(Xi; θ)

∂θ
= 0,
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mutta nyt datajoukkoX ei ole saatavilla. Täten voidaan soveltaa EM-algoritmia,
joka maksimoi logaritmisen tiheysfunktion odotusarvon, riippuen tarkastel-
tavasta otoksesta ja parametrin θ nykyisestä iteraatiosta. Algoritmissa on
kaksi vaihetta, jotka ovat

1. E-vaihe: Askeleella t+ 1, missä parametrin θ estimaatti θ(t) on saata-
villa, lasketaan ehdollisen odotusarvon avulla

Q(θ, θ(t)) ≡ E

[
n∑
i=1

ln fX(Xi; θ)
∣∣∣Y ; θ(t)

]
. (10)

Tätä algoritmin vaihetta kutsutaan nimellä expectation step.

2. M-vaihe: Lasketaan estimaatti θ(t + 1) maksimoimalla Q(θ; θ(t)), eli
laskemalla

θ(t+ 1) = arg max
θ
Q(θ; θ(t)) (11)

missä oletetaan, ettäQ(θ; θ(t)) on di�erentioituva. Tätä algoritmin vai-
hetta kutsutaan nimellä maximization step.

Algoritmi suoritetaan aloittamalla parametrin θ alkuarviosta θ(0), jonka
jälkeen toistetaan algoritmin kahta vaihetta kunnes ‖θ(t + 1) − θ(t)‖ ≤ ε,
jollakin sopivasti valitulla vektorinormilla ja luvulla ε.

Esimerkki 4.1. Käsitellään tapausta, jossa n = 241 eläintä on jakautunut
viiteen luokkaan multinomiaalisesti. Olkoon luokkien prioritodennäköisyydet

(P1, P2, P3, P4, P5) =

(
2

3
,
1

3
θ,

1

6
(1− 2θ),

1

6
(1− 2θ),

1

3
θ

)
, (12)

missä θ ∈ [0, 1]. Merkitään luokkaan kuuluvien eläinten lukumäärää Xi, mis-
sä i = 1, 2, 3, 4, 5. Täten tiheysfunktio on

f(x; θ) =
n!

X1!X2!X3!X4!X5!

(
2

3

)X1
(

1

3
θ

)X2
(

1

6
(1− 2θ)

)X3
(

1

6
(1− 2θ)

)X4
(

1

3
θ

)X5

.

Nyt kuitenkaan ei ole saatavilla oikeaa otosta vaan käsiteltävä data on
puutteellista ja kaksi ensimmäistä luokkaa ovat yhdistyneet. Olkoon havaittu
otos

Y = (Y1, Y2, Y3, Y4) = (187, 7, 10, 37)

ja luokkatodennäköisyydet ovat tällöin

(P1 + P2, P3, P4, P5) =

(
2

3
+

1

3
θ,

1

6
(1− 2θ),

1

6
(1− 2θ),

1

3
θ

)
,
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missä θ ∈ [0, 1].
Havaitun datan tiheysfunktioksi tulee tällöin

g(y; θ) =
n!

Y1!Y2!Y3!Y4!

(
2

3
+

1

3
θ

)Y1 (1

6
(1− 2θ)

)Y2 (1

6
(1− 2θ)

)Y3 (1

3
θ

)Y4
.

Oikean otoksen estimointiin havaitun puutteellisen datan avulla voidaan so-
veltaa EM-algoritmia. Jotta algoritmi tälle tapaukselle, on muodostettava
kaavat, joilla voidaan laskea θ(t + 1) mistä tahansa algoritmin iteraation
t arvosta θ(t). Algoritmin E-vaiheessa on arvioitava odotusarvo kokonaiselle
datalle X. Koska nyt arvot X3, X4 ja X5 ovat tiedossa, iteraatiolla t tarvitsee
laskea vain estimaatit arvoille X1(t) ja X2(t) käyttäen parametriestimaattia
θ(t). Saadaan

Xi(t) = Y1
Pi

P1 + P2

,

josta kaavan (12) avulla saadaan

X1(t) = 187
2
3

2
3

+ 1
3
θ(t)

ja X2(t) = 187
1
3
θ(t)

2
3

+ 1
3
θ(t)

. (13)

Yhtälö (13) muodostaa täten algoritmin E-vaiheen. Nyt käytettävissä on
oikean otannan t:s estimaatti (X1(t), X2(t), 7, 10, 37), joiden vastaavat luok-
katodennäköisyydet ovat

(
2
3
, 1

3
θ, 1

6
(1− θ), 1

6
(1− θ), 1

3
θ
)
. Nyt θ voidaan esti-

moida suurimman uskottavuuden menetelmällä, jolloin saadaan

∂

∂θ
ln f(x; θ) = 0

⇐⇒ θ(t+ 1) =
1

2

X2(t) +X5

X2(t) +X3 +X4 +X5

. (14)

Sijoittamalla yhtälöön (14) luvun X2(t) paikalle yhtälöstä (13) saatava arvo
ja arvoihin X3, X4 ja X5 niitä vastaavat arvot, voidaan muodostaa algoritmin
M-vaiheeksi

θ(t+ 1) =
X2(t) + 37

X2(t) + 7 + 10 + 37
. (15)

Täten EM-algoritmi saadaan toistamalla yhtälöitä (13) ja (15) ja lähte-
mällä liikkeelle jostakin sopivasta arvosta θ(0).

Suoritetaan edellä määritelty algoritmi siten, että asetetaan alkuarvoksi
θ(0) = 1

2
ja lopettamisehdoksi |θ(t + 1)− θ(t)| < 0.001. Taulukosta 1 löytyy

tämän menettelyn kunkin iteraation arviot luvuille X1 ja X2, parametrille θ
ja nykyisen ja edellisen iteraation parametrien erotuksen itseisarvo.
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t X1 X2 θ(t) |θ(t+ 1)− θ(t)|
0 149.6 37.4 0.5 0.5
1 155.38 31.62 0.407 0.093
2 155.78633 31.21367 0.40072 0.00628
3 155.81705 31.18295 0.40025 0.00047

Taulukko 1: Esimerkin 4.1 algoritmin suorittamisesta saadut tulokset.

Tuloksia tarkastelemalla nähdään, että algoritmi konvergoitui neljällä ite-
raatiolla parametrin θ arvoon 0.40025, jolla saatiin luvuille X1 ja X2 estimaa-
tit 156 ja 31.

4.2 Algoritmin ominaisuuksia

Tässä kappaleessa todistetaan EM-algoritmille ominaisuuksia. Päätuloksena
saadaan ehdot, joilla logaritminen tiheysfunktio konvergoi lokaaliin maksi-
miin. Lisäksi esitellään tulos, josta on hyötyä algoritmin konvergointinopeu-
den laskemisessa.

Nämä tulokset ovat peräisin lähteistä [3], [4] ja [6]. Lauseita varten teh-
dään merkintä L(θ) = ln fY (y, θ). Määritellään lisäksi parametrivektorien
avaruus θ(t) ∈ Ω.

Määritelmä 4.2. Olkoon fX(x; θ) ja fY (y; θ) tiheysfunktioita. Määritellään
tällöin ehdollinen tiheysfunktio

fX|Y (x|y; θ) = fX(x; θ)/fY (y; θ).

Lemma 4.3. Merkitään tämän lisäksi

H(θ′; θ) = E
(
ln fX|Y (x|y, θ′)|y; θ

)
.

Tämän funktion avulla voidaan kirjoittaa funktio Q(θ′; θ) muotoon

Q(θ′; θ) = L(θ′) +H(θ′; θ). (16)

Todistus. Lähtemällä käsittelemään kuvauksenH(θ′; θ) määritelmää saadaan

H(θ′; θ) = E(ln fX|Y (X|Y, θ′)|Y ; θ)

= E(ln fX(X, θ′)|Y ; θ)− E(ln fY (Y, θ′)|Y ; θ)

= Q(θ′; θ)− L(θ′).

Tästä saadaan haluttu tulos.
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Lemma 4.4. Olkoon θ ja θ′ parametrivektoreita EM-algoritmissa. Tällöin

H(θ′; θ) ≤ H(θ; θ),

missä yhtäsuuruus pätee jos ja vain jos fX|Y (x|y; θ) = fX|Y (x|y; θ′) melkein
kaikkialla.

Edeltävän lemman todistusta varten esitellään lause (1e.6.6) lähteestä [7].

Lause 4.5. Olkoot f ja g ei-negatiivisia ja mitan µ suhteen integroituvia
funktioita. Olkoon lisäksi S se alue, jolla pätee f > 0. Tällöin jos∫
S
(f − g)dµ ≥ 0, niin ∫

S

f ln
f

g
dµ ≥ 0. (17)

Yhtäsuuruus pätee vain kun f = g melkein kaikkialla mitan µ suhteen.

Todistus. Todistus löytyy lähteestä [7].

Seuraavaksi esitellään todistus lemmalle 4.4.

Todistus. Asetetaan kaavaan (17) f = fX|Y (X|Y, θ) ja g = fX|Y (X|Y, θ′). Nyt
pätee

∫
S
(f(X)− g(X))dX ≥ 0, koska

∫
S
f(X)dX = 1 ja

∫
S
g(X)dX ≤ 1.

Täten∫
S

f(X) ln
f(X)

g(X)
dX =

∫
S

fX|Y (X|Y, θ) ln
fX|Y (X|Y, θ)
fX|Y (X|Y, θ′)

≥ 0

Ja nyt saadaan

H(θ; θ)−H(θ′; θ) = E
[

ln fX|Y (X|Y, θ)|Y ; θ
]
− E

[
fX|Y (X|Y, θ′)|Y ; θ

]
=

∫
S

fX|Y (X|Y, θ) ln fX|Y (X|Y, θ)

−
∫
S

fX|Y (X|Y, θ) ln fX|Y (X|Y, θ′)

=

∫
S

fX|Y (X|Y, θ) ln
fX|Y (X|Y, θ)
fX|Y (X|Y, θ′)

≥ 0

jossa yhtäsuuruus pätee vain kun fX|Y (x|y, θ) = fX|Y (x|y, θ′) melkein kaik-
kialla.

Huomautus 4.6. Käsitettä melkein kaikkialla ei määritellä tarkasti tässä. Tar-
kemman määritelmän voi lukea teoksesta [8].
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Yleistetty EM-algoritmi

Joskus EM-algoritmin M-askeleen suorittaminen ei ole mahdollista tä-
män vaatiman laskentatehon vuoksi. Tätä varten määritellään yleistetty EM-
algoritmi, jolla laskennan vaikeutta voidaan vähentää poistamalla vaatimus
maksimoinnista jokaisella M-askeleella ja tyydytään vain kasvattamaan ku-
vauksen Q arvoa. Tälle yleistetylle versiolle todistetut tulokset pätevät sel-
västi myös EM-algoritmille.

Määritelmä 4.7. Lukujono θ(0) → θ(1) → . . . on iteratiivinen algoritmi,
jos on olemassa funktio M , jolle pätee θ(t+ 1) = M(θ(t)).

Määritelmä 4.8. Iteratiivinen algoritmi funktiolla M(θ) on yleistetty EM-
algoritmi, jos

Q(M(θ); θ) ≥ Q(θ; θ)

jokaisella θ(t), t = 0, 1, 2, . . .

Lause 4.9. Jokaiselle yleistetylle EM-algoritmille pätee

L(M(θ(t))) ≥ L(θ(t)) (18)

kaikilla θ(t), t = 0, 1, 2, . . . . Lisäksi epäyhtälö on yhtäsuuruus jos ja vain jos

Q(M(θ(t); θ(t)) = Q(θ(t); θ(t))

ja
fX|Y (x|y;M(θ(t))) = fX|Y (x|y; θ(t))

melkein kaikkialla.

Todistus. Kirjoitetaan aluksi yhtälö (18) muotoon

L(M(θ(t)))− L(θ(t)) = Q(M(θ(t)); θ(t))−Q(θ(t); θ(t)) (19)

+H(θ(t); θ(t))−H(M(θ(t)); θ(t)). (20)

Nyt yleistetyn EM-algoritmin määritelmän mukaan nähdään, että erotus
(19) on sama tai suurempi kuin nolla, ja lauseesta 4.4 nähdään, että (20) on
sama tai suurempi kuin nolla ja yhtäsuuruus pätee vain jos fX|Y (x|y;M(θ)) =
fX|Y (x|y; θ) melkein kaikkialla.

Huomautus 4.10. Edeltävän lauseen mukaan siis funktio L(θ) on kasvava
jokaisella yleistetyn EM-algoritmin iteraatiolla ja aidosti kasvava jokaisella
iteraatiolla, jolla pätee

Q(M(θ(t)); θ(t)) > Q(θ(t); θ(t)).
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Tästä lauseesta saadaan suoraan seurauksia, jotka auttavat tulevissa to-
distuksissa.

Seuraus 4.11. Olkoon θ∗ yleistetyn EM-algoritmin iteraatio siten, että L(θ∗) ≥ L(θ)
kaikilla algoritmin arvoilla θ. Tällöin yleistetylle EM-algoritmille pätee

• L(M(θ∗)) = L(θ∗)

• Q(M(θ∗); θ∗) = Q(θ∗; θ∗)

• fX|Y (x|y;M(θ∗)) = fX|Y (x|y; θ∗) melkein kaikkialla.

Seuraus 4.12. Jos on olemassa θ∗ siten, että L(θ∗) > L(θ) kaikille θ 6= θ∗,
niin jokaiselle yleistetylle EM-algoritmille pätee

M(θ∗) = θ∗

Logaritmisen tiheysfunktion L konvergenssi

Teoksen [3] kaksi seuraavaa lausetta olisivat antaneet tuloksen yleiste-
tyn EM-algoritmin parametrin konvergoinnille, mutta ensimmäisen lauseen
todistuksessa on virhe (katso esimerkiksi [4]), jonka vuoksi näitä lauseita
ei tarkastella tässä työssä. Vaihtoehtoinen tarkastelu EM-algoritmin konver-
genssille saadaan teoksesta [4].

Jatkossa oletetaan seuraavat asiat.

1. θ ∈ Ω ⊂ Rr

2. Ωθ(0) = {θ ∈ Ω : L(θ) ≥ L(θ(0))} on kompakti kaikilla L(θ(0)) > −∞

3. L on jatkuva joukossa Ω ja di�erentioituva joukon Ω sisäpisteiden jou-
kossa.

Seuraus 4.13. Edeltävien oletusten nojalla saadaan tulokseksi

{L(θ(t))}t≥0 on ylhäältä rajattu kaikilla θ(0) ∈ Ω

Seuraavan tarkastelun kannalta hyödyllinen tulos saadaan lähteestä [5].

Lause 4.14 (Global Convergence Theorem). Olkoon {xk}∞k=0 lukujono, jo-
ka saadaan xk+1 ∈M(xk), missä M on kuvaus pisteeltä joukoksi joukossa
X. Olkoon ratkaisujoukko Γ ⊂ X annettu ja oletetaan, että seuraavat ehdot
pätevät:

1. Jokainen piste xk kuuluu kompaktiin joukkoon S ⊂ X.
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2. M kuva on suljettu joukon Γ komplementissa.

3. On olemassa jatkuva funktio α joukolla X, jolle pätee (a) jos x /∈ Γ,
niin α(y) > α(x) ∀ y ∈ M(x) ja (b) jos x ∈ Γ, niin α(y) ≥ α(x)
∀ y ∈M(x).

Tällöin kaikki lukujonon {xk} kasautumispisteet ovat ratkaisujoukossa Γ ja
α(xk) konvergoi monotonisesti arvoon α(x) jollakin x ∈ Γ.

Tarkastellaan nyt tilannetta, jossa kuvaus M on yleistetty EM-algoritmi
ja olkoon α(x) logaritminen todennäköisyysfunktio L. Asetetaan tämän li-
säksi ratkaisujoukko Γ olemaan joko

M = Lokaalit maksimit joukon Ω sisäpisteiden joukossa.

tai

S = Pisteet, joissa funktion L derivaatta on nolla joukossa Ω.

Lause 4.15. Olkoon {θ(t)} yleistetty EM-algoritmi, joka saadaan kuvauksel-
la θ(t+ 1) ∈M(θ(t)). Oletetaan lisäksi

1. M on suljettu kuvaus pisteeltä joukoksi joukon S komplementilla.

2. L(θ(t+ 1)) > L(θ(t)) kaikilla θ(t) /∈ S .

Tällöin kaikki joukon {θ(t)} kasautumispisteet ovat funktion L derivaatan
nollakohtia ja L(θ(t)) konvergoi monotonisesti arvoon L∗ = L(θ∗) jollakin
θ∗ ∈ S .

Todistus. Lause on seuraus tuloksesta 4.14.

Lause 4.16. Olkoon {θ(t)} yleistetty EM-algoritmi, joka saadaan kuvauksel-
la θ(t+ 1) ∈M(θ(t)). Oletetaan lisäksi

1. M on suljettu kuvaus pisteeltä joukoksi joukonM komplementilla.

2. L(θ(t+ 1)) > L(θ(t)) kaikilla θ(t) /∈M.

Tällöin kaikki joukon {θ(t)} kasautumispisteet ovat funktion L lokaaleja mak-
simeja ja L(θ(t)) konvergoi monotonisesti arvoon L∗ = L(θ∗) jollakin θ∗ ∈
M.

Todistus. Lause on seuraus tuloksesta 4.14.
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Huomautus 4.17. Riittävä ehto sille, että M on suljettu kuvaus on, että
Q(θ′|θ) on jatkuva muuttujien θ′ ja θ suhteen.

Tämän ehdon pitäisi päteä valtaosassa käytännön sovellutuksista.

Lauseiden 4.15 ja 4.16 oletuksien osoittaminen voi kuitenkin olla käytän-
nössä vaikeaa. Toisaalta koska kuvauksen Q(θ′|θ) jatkuvuus muuttujien θ′ ja
θ suhteen pätee valtaosassa käytännön sovellutuksista, seuraava lause osoit-
taa yleistetyn EM-algoritmin konvergoituvan johonkin logaritmisen tiheys-
funktion L derivaatan nollakohtaan valtaosassa käytännön sovellutuksissa.

Olkoon D di�erentiaatio-operaattori. Kun on epäselvää, minkä funktion
muuttujan suhteen di�erentiointi tapahtuu, merkitään sitä yläindeksillä. Eli
esimerkiksi

D10Q(θ1; θ2) =
∂

∂θ1

Q(θ1; θ2).

Lause 4.18. Oletetaan, että Q(θ′|θ) on jatkuva muuttujien θ′ ja θ suhteen.
Tällöin lauseen 4.15 ehdot pätevät, kun tarkastellaan joukon S suhteen.

Todistus. Funktion Q jatkuvuus on riittävä ehto lauseen 4.15 ensimmäiselle
ehdolle, pitää todistaa vain toisen ehdon paikkansapitävyys kaikille θ(t) /∈ S .

Tarkastellaan pistettä θ(t), joka on joukon Ω sisäpisteiden joukossa. Koska
θ(t) maksimoi funktion H(θ; θ(t)) parametrin θ ∈ Ω suhteen lemman 4.4
mukaan, niin D10H(θ(t); θ(t)) = 0.

Tällöin DL(θ(t)) = D10Q(θ(t); θ(t)) 6= 0 kaikilla θ(t) /∈ S joukon S
määritelmän mukaan. Täten θ(t) ei ole kuvauksen Q(θ; θ(t)) lokaali maksimi.

Nyt M-askeleen määritelmän perusteella Q(θ(t+ 1); θ(t)) > Q(θ(t); θ(t)).
Täten saadaan lopulta tulos L(θ(t+ 1)) > L(θ(t)) kaikilla θ(t) /∈ S .

Täten lauseen 4.15 ehdot pätevät.

Samaa todistusta ei voida toteuttaa lauseelle 4.16, joten edeltävä lause ei
takaa funktion L konvergointia lokaaliin maksimiin. Seuraava lause antaa eh-
dot, joilla L konvergoi lokaaliin maksimiin. Nämä ehdot ovat kuitenkin han-
kalia todentaa käytännön sovellutuksissa, joten tämän tuloksen hyödyllisyys
käytännössä on rajallista.

Lause 4.19. Olkoon Q(θ′; θ) jatkuva molempien muuttujien suhteen ja

sup
θ′∈Ω
Q(θ′; θ) > Q(θ; θ) ∀ θ ∈ S \M.

Tällöin kaikki EM-algoritmin {θ(t)} instanssin kasautumispisteet ovat funk-
tion L lokaaleja maksimeja ja L(θ(t)) konvergoi monotonisesti johonkin L∗ =
L(θ∗) jollakin lokaalilla maksimilla θ∗.
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Parametrivektorin θ konvergenssi

Kun tarkastellaan EM-algoritmin konvergenssia, parametrivektorin θ kon-
vergenssi ei ole numeerisesti yhtä merkittävä kuin logaritmisen tiheysfunktion
L konvergenssi. Tarkastellaan kuitenkin parametrin θ konvergenssia, koska si-
tä käytetään joskus algoritmin konvergointiehdossa. Nämä tulokset on saatu
lähteistä [4] ja [6].

Merkitään
S (a) = {θ ∈ S : L(θ) = a}

ja
L (a) = {θ ∈ Ω : L(θ) = a}.

Lause 4.20. Olkoon {θ(t)} yleistetty EM-algoritmi, joka täyttää lauseen 4.15
ehdot. Oletetaan lisäksi, että joukko S (L∗) koostuu yhdestä pisteestä θ∗. Täl-
löin θ(t) konvergoi arvoon θ∗.

Todistus. Koska S (L∗) on yksittäinen piste, tulos seuraa suoraan lauseesta
4.15.

Nyt, jos oletetaan ehto

‖θ(t+ 1)− θ(t)‖ → 0, kun t→∞, (21)

voidaan lieventää ehtoja, joilla algoritmi konvergoi.

Lause 4.21. Olkoon {θ(t)} yleistetty EM-algoritmi, joka täyttää lauseen 4.15
ehdot. Jos lisäksi ehto (21) pätee, niin kaikki joukon {θ(t)} kasautumispisteet
ovat yhtenäisessä ja kompaktissa joukon S (L∗) osajoukossa. Erityisesti, jos
S (L∗) on diskreetti, niin θ(t) konvergoi johonkin arvoon θ∗ ∈ S .

Todistus. Todistuksen voi löytää lähteestä [6].

Esitetään vielä lopuksi lause, joka antaa konvergenssituloksen ilman lauseen
4.15 raskaita oletuksia. EM-algoritmi täyttää tämän lauseen vaatiman ehdon
D10Q(θ(t+ 1); θ(t)) = 0.

Lause 4.22. Olkoon {θ(t)} yleistetty EM-algoritmi, jolle pätee D10Q(θ(t +
1); θ(t)) = 0. Oletetaan lisäksi, että D10Q(θ′, θ) on jatkuva parametrien θ′ ja θ
suhteen. Tällöin θ(t) konvergoi stationaaripisteeseen θ∗, jolle pätee L(θ∗) = L∗,
jos

1. L (L∗) = {θ∗} tai

2. ‖θ(t+ 1)− θ(t)‖ → 0, kun t→∞ ja L (L∗) on diskreetti.

Todistus. Todistuksen voi löytää lähteestä [4].
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EM-algoritmin konvergointinopeus

Esitellään lisäksi lause lähteestä [3], joka on hyödyllinen EM-algoritmin
konvergointinopeuden laskemiseen, koska se antaa kaavan kuvauksen M de-
rivaatan laskemiselle, kun lähestytään arvoa θ∗. Tarkemman selvityksen voi
lukea lähteestä [3].

Lemma 4.23. Kaikilla θ ∈ Ω pätee,

E

[
∂

∂θ
ln fX|Y (x|y; θ)

∣∣∣Y, θ] = D10H(θ; θ) = 0.

Todistus. Todistus on saatavilla lähteestä [3].

Lause 4.24. Oletetaan, että θ(t), t = 0, 1, 2, . . . on yleistetty EM-algoritmi,
jolle pätee

1. θ(t) konvergoi arvoon θ∗ joukon Ω sulkeumassa.

2. D10Q(θ(t+ 1); θ(t)) = 0

3. D20Q(θ(t+1); θ(t)) on negatiivisesti de�niitti ominaisarvoilla, jotka on
rajattu pois nollasta.

Tällöin
DL(θ∗) = 0,

D20Q(θ∗; θ∗)on negatiivisesti de�niitti

ja

DM(θ∗) = D20H(θ∗; θ∗)
(
D20Q(θ∗; θ∗)

)−1

Todistus. Yhtälöstä (16) saadaan

DL(θ(t+ 1)) = −D10H(θ(t+ 1); θ(t)) +D10Q(θ(t+ 1); θ(t)).

Yhtälön oikealla puolella jälkimmäinen termi on nolla toisen oletuksen
mukaan. Ensimmäinen termi on nolla, kun lähestytään raja-arvoa t → ∞
lemman 4.23 nojalla. Täten saadaan ensimmäinen lauseen tulos.
Nyt D20Q(θ∗; θ∗) on yhtälön D20Q(θ(t + 1); θ(t)) raja-arvo, kun θ → θ∗.
Oletuksen kolme nojalla siisD20Q(θ∗; θ∗) on negatiivisesti de�niitti ja lauseen
toinen väite pätee.
Lopuksi laajentamalla Taylorin sarjaksi saadaan yhtälö

D10Q(θ2; θ1) = D10Q(θ∗; θ∗)+(θ2−θ∗)D20Q(θ∗; θ∗)+(θ1−θ∗)D11Q(θ∗; θ∗)+. . . ,
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johon voidaan sijoittaa θ1 = θ(t) ja θ2 = θ(t+ 1), jolloin saadaan

0 = (θ(t+ 1)− θ∗)D20Q(θ∗; θ∗) + (θ(t)− θ∗)D11Q(θ∗; θ∗) + . . .

Koska θ(t+1) = M(θ(t)) ja θ∗ = M(θ∗) saadaan raja-arvossa edeltävästä
yhtälöstä

0 = DM(θ∗)D20Q(θ∗; θ∗) +D11Q(θ∗; θ∗).

Täten lauseen viimeinen tulos saadaan osoitettua.

4.3 Algoritmin alkuarvojen valinta

Koska EM-algoritmin konvergointi globaaliin maksimiin lokaalin maksimin
tai jopa satulapisteen sijasta ei ole varmaa, alkuarvojen valinnalla on suuri
merkitys algoritmia sovellettaessa. Alkuarvojen valintaan on kehitetty monia
erilaisia tapoja, jotka ovat hyödyllisiä erilaisissa sovellutuksissa [10].

Yksi mahdollisuus on valita EM-algoritmin aloitusarvot satunnaisesti,
mutta se ei aina ole paras mahdollinen vaihtoehto. Satunnaisen alkuarvo-
jen valinnan lisäksi tässä työssä sovelletaan k-Means-algoritmia [1](s.742-745)
EM-algoritmin alkuarvojen valintaan. Tämä algoritmi lähtee liikkeelle joista-
kin arvioista datassa sijaitsevien klusterien keskiarvoille ja iteroi pisteiden si-
joittamista lähimpään keskiarvoon ja näiden keskiarvojen päivittämistä suh-
teessa niille sijoitettuihin pisteisiin, kunnes muutosta ei enää tapahdu. Täten
saadut tulokset syötetään EM-algoritmin aloitusarvoiksi.

Lisäksi toinen mahdollinen tapa EM-algoritmin konvergoinnin paranta-
miseen on suorittaa monta aloitusta erilaisilla aloitusarvoilla, jotka keskey-
tetään verrattain pienen iteraatiomäärän jälkeen. Näistä valitaan se, jonka
logaritminen tiheysfunktio on suurin, ja suoritetaan algoritmi määrättyyn
lopetusehtoon. [11]

5 Sekoitemallin estimointi EM-algoritmilla

5.1 Sekoitemalli

Tarkastellaan satunnaismuuttujaaX, jolla on tiheysfunktio f(x). Tällöin voi-
daan pyrkiä mallintamaan tiheysfunktiota lineaarisena yhdisteenä m kap-
paleesta muita tiheysfunktioita fj(x) ja niiden todennäköisyyksiä Pj, j =
1, . . . ,m, jolloin saadaan

f(x) =
m∑
j=1

fj(x)Pj, (22)
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missä
m∑
j=1

Pj = 1,

∫
x

fj(x)dx = 1, j = 1, . . . ,m. (23)

Kun tiheysfunktiota mallinnetaan tällä tavalla, oletetaan, että jokainen
piste x tulee mistä tahansa lineaarisen yhdisteen jakaumasta todennäköisyy-
dellä Pj, j = 1, 2, . . . ,m.

Tämän estimoinnin ominaisuuksia ei tarkastella tässä työssä muuten kuin
toteamalla, että tällä tavoin voidaan mallintaa tarkasti mielivaltaisia jakau-
mia. Sekoitemallista voi lukea teoksesta [12].

Nyt ongelmaksi muodostuu tämän lineaarisen yhdisteen tiheysfunktioi-
den fj ja näiden todennäköisyyksien Pj valinta oikein. Suosittu ratkaisu tä-
hän on EM-algoritmi.

5.2 Sovellutus sekoitemalliongelmaan

Edellisistä kappaleista poiketen tästä eteenpäin hylätään notaatio, jossaX on
kokonainen data ja Y on havaittu ja siirrytään notaatioon, jossa X1, . . . , Xn

on havaittu data, joista jokaisella on luokittelu j1, . . . , jn. Tämä luokkatieto
on tuntematon.

Olkoon saatavilla oleva datajoukko k:sta eri jakaumasta (Xi, ji), i =
1, . . . , n, missä ji ∈ {1, . . . , k} määrittää mistä jakaumasta Xi on saatu.
Tällöin saadaan havainnon (Xi, ji) jakauman tiheysfunktiolle kaava

f(Xi, ji; θ) = f(Xi|ji; θ)Pji .

Jos oletetaan otokset toisistaan riippumattomiksi datajoukossa, saadaan lo-
garitmiselle tiheysfunktiolle kaava

L(θ) =
n∑
i=1

ln f(Xi|ji; θ)Pji .

Olkoon P = [P1, . . . , Pk]
T . Nyt, vaikka datapisteet X1, . . . , Xn on ha-

vaittu, datan taustalla olevat jakaumat ja mahdollisesti myös vektori ji,
i = 1, . . . , n ovat tuntemattomia, joten saadaan parametrivektori ΘT =
[θT ,PT ], joka voidaan estimoida EM-algoritmilla. Nyt kun tarkastellaan EM-
algoritmin E-vaihetta ja oletetaan käytössä olevan tuntemattomien paramet-
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rien estimaatti Θ(t) saadaan

Q(Θ; Θ(t)) = E

[
n∑
i=1

ln f(Xi|ji; θ)Pji

]

=
n∑
i=1

E[ln f(Xi|ji; θ)Pji ]

=
n∑
i=1

k∑
ji

P(ji|Xi; Θ(t)) ln f(Xi|ji; θ)Pji (24)

Kaavaa (24) voidaan nyt yksinkertaistaa pudottamalla indeksit i arvoista
ji, koska jokaisella i:n arvolla kaikki k ji:n arvoa käydään läpi ja ovat siis
samoja jokaisella i. Tällöin yhtälö saadaan muotoon

Q(Θ; Θ(t)) =
n∑
i=1

k∑
j=1

P(j|Xi; Θ(t)) ln f(Xi|j; θ)Pj. (25)

EM-algoritmin M-vaihe saadaan kaavasta (11). Parametrivektorin Θ pa-
rametri θ riippuu käytetyistä tiheysfunktioista ja tilanteesta johon algorit-
mia sovelletaan, joten sille ei kirjoiteta tässä sievennettyä muotoa kuten E-
vaiheelle. Parametri P on kuitenkin yleisesti käytettävissä, joten johdetaan
sen maksimoinnille kaava.

Nyt parametrin P suhteen optimointi on optimointiongelma rajoitteilla,
koska

Pk ≥ 0, k = 1, . . . ,m ja
m∑
k=1

Pk = 1, (26)

missä tähän liittyvä Lagrangen funktio1 on

Q(P, λ) = Q(Θ; Θ(t))− λ
( m∑

k=1

Pk − 1

)
.

Kun lasketaan funktion Q(P, λ) osittaisderivaatta prioritodennäköisyy-

1Lagrangen fuktioon ja optimointiongelmiin liittyvää teoriaa ei käsitellä tarkemmin
tässä tutkielmassa. Asiasta voi lukea lähteestä [13].
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den Pj suhteen ja määrätään sen arvoksi nolla, saadaan

∂

∂Pj

n∑
i=1

m∑
j=1

P(j|Xi; Θ(t)) ln f(Xi|j; θ)Pj − λ
( m∑

k=1

Pk − 1

)
= 0 (27)

n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t))
1

Pj
− λ = 0 (28)

⇐⇒ Pj =
1

λ

n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t)). (29)

Sijoitetaan tämä tulos yhtälöön (26) ja saadaan

λ =
n∑
i=1

m∑
j=1

P(j|Xi; Θ(t)) = n,

jolloin yhtälöstä (29) saadaan

Pj =
1

n

n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t)) ∀ j = 1, . . . ,m (30)

Esimerkki 5.1. Tarkastellaan esimerkkinä algoritmin sovellutusta tapauk-
seen, jossa luokkakohtaiset jakaumat ovat tuntemattomia Gaussin jakaumia,
joiden kovarianssimatriisit ovat muotoa Σj = σ2

j I, missä I on identiteetti-
matriisi muotoa d× d. Tällöin tiheysfunktioksi saadaan

f(xi|j; θ) =
1

(2πσ2
j )
d/2

exp

(
−‖Xi − µj‖2

2σ2
j

)
. (31)

Oletetaan nyt, että Gaussin jakaumien prioritodennäköisyydet Pj, odotusar-
vot µj ja varianssit σ

2
j ovat tuntemattomia jokaisella j = 1, . . . , k. Lisäksi ole-

tetaan, että havaittu otos on satunnaismuuttujasta X. Tällöin θ on k(d+ 1)-
ulotteinen vektori, koska jokainen θj sisältää vektorin µj d-komponenttia ja
luvun σj. Sijoittamalla (31) kaavaan (25) saadaan algoritmille E-vaiheeksi

Q(Θ; Θ(t)) =
n∑
i=1

k∑
j=1

P(j|xi; Θ(t))

(
−d

2
lnσ2

j −
1

2σ2
j

‖xi − µj‖2 + lnPj

)
.

(32)
M-vaihe: Kun maksimoidaan yhtälöä (32) parametrien µj, σ

2
j ja Pj suhteen
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saadaan t+ 1:nnet estimaatit

∂Q(Θ; Θ(t))

∂µj
=

n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t))(
1

2σ2
j

(2Xi − 2µj))

=
n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t))Xi −
n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t))µj = 0

⇐⇒ µj(t+ 1) =

∑n
i=1 P(j|Xi; Θ(t))Xi∑n
i=1 P(j|Xi; Θ(t))

, (33)

∂Q(Θ; Θ(t))

∂σ2
j

=
n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t))

(
− d

2σ2
j

+
1

2(σ2
j )

2
‖Xi − µj(t+ 1))‖2

)
=

n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t))‖Xi − µj(t+ 1)‖2 − σ2
jd

n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t)) = 0

⇐⇒ σ2
j (t+ 1) =

∑n
i=1 P(j|Xi; Θ(t))‖Xi − µj(t+ 1)‖2

d
∑n

i=1 P(j|Xi; Θ(t))
(34)

ja

Pj(t+ 1) =
1

n

n∑
i=1

P(j|Xi; Θ(t)). (35)

Näiden estimaattien laskemiseen tarvitaan todennäköisyyttä P(j|Xi; Θ(t)),
joka saadaan kaavasta

P(j|Xi; Θ(t)) =
f(xi|j; θ(t))Pj(t)

f(xi; Θ(t))
, (36)

missä

f(xi; Θ(t)) =
k∑
j=1

f(xi|j; θ(t))Pj(t). (37)

Yhtälöillä (32) - (37) voidaan suorittaa EM-algoritmilla sekoitejakauman
estimointi Gaussin jakaumilla, kun aloitetaan alkuarvoilla, joilla prioritoden-
näköisyydet summautuvat yhteen.

5.3 GMDAS-algoritmi (Generalized Mixture Decompo-
sition Algorithmic Scheme)

Nyt voidaan soveltaa edellä esiteltyä EM-algoritmia klusterointiin. Muoka-
taan aluksi edellä esitetty notaatio yhteensopivaksi aiemmin käytettyjen klus-
teroinnin määritelmien kanssa. Olkoon X = {X1, . . . , Xn} datajoukko, jolle
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on olemassam-klusterointi, eliX:n vektorit kuuluvat klustereihin C1, . . . , Cm,
joilla on tiheysfunktiot fCj

ja prioritodennäköisyydet Pj, j = 1, . . . ,m. Lä-
hestytään luokittelua Bayesilaisella tavalla, jolloin vektoriXi sijoitetaan klus-
teriin Cj, jos

P(Cj|Xi) > P(Ck|Xi), ∀ k = 1, . . . , n, k 6= j.

Kun yhtälöön (25) korvataan klusterointiin sopivia merkintöjä saadaan
E-vaihe muotoon

Q(Θ; Θ(t)) =
n∑
i=1

m∑
j=1

P(Cj|Xi; Θ(t)) ln fCj
(Xi; θ)Pj, (38)

missä θ = [θT1 , . . . , θ
T
m], θj:n ollessa klusterin Cj parametrivektori,P = [P1, . . . , Pm]T

Pj:n ollessa klusterin Cj prioritodennäköisyys ja Θ = [θT ,PT ]T . M-vaiheeksi
saadaan

Θ(t+ 1) = arg max
Θ
Q(Θ; Θ(t)). (39)

Jos oletetaan, että parametrivektorit θj ja θk ovat toisistaan riippumat-
tomia kaikilla j, k = 1, . . . ,m ja j 6= k, voidaan estimoida θj yhtälöstä (39)
seuraavasti:

n∑
i=1

m∑
j=1

P(Cj|Xi; Θ(t))
∂

∂θj
ln fCj

(Xi; θj) = 0 (40)

Nyt yhtälöiden (38), (40) ja (30) avulla saadaan EM-algoritmi määritel-
lylle tapaukselle, kun muutetaan viimeisen notaatio sopivaksi klusterointiin.

• Valitaan rajoitteet täyttävät alkuarvot parametreille θ = θ(0) ja P =
P(0).

• Asetetaan t = 0

• Toistetaan seuraavia askelia, kunnes konvergenssi parametrin Θ suh-
teen on saavutettu.

� Lasketaan posterioritodennäköisyydet

P(Cj|Xi; Θ(t)) =
fCj

(Xi; θj(t))Pj(t)∑m
k=1 fCk

(Xi; θk(t))Pk(t)
, (41)

missä i = 1, . . . , n ja j = 1, . . . ,m.
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� Asetetaan θj(t+ 1):n arvo yhtälön

n∑
i=1

m∑
j=1

P(Cj|Xi; Θ(t))
∂

∂θj
ln fCj

(Xi; θj) = 0

ratkaisuksi.

� Asetetaan

Pj(t+ 1) =
1

n

n∑
i=1

P(Cj|Xi; Θ(t)), ∀ j = 1, . . . ,m.

� Asetetaan t = t+ 1

Sopiva kriteeri algoritmin keskeyttämiselle on

‖Θ(t+ 1)−Θ(t)‖ < ε,

missä ‖ · ‖ on jokin sopiva vektorinormi ja ε on vakio. Lopuksi sijoitetaan
vektori Xi klusteriin Cj, jolle pätee

P(Cj|Xi) > P(Ck|Xi), ∀ k = 1, . . . , n, k 6= j,

kaikilla i = 1, . . . , n.

5.4 Pisteen ympärille keskittyneet ja hyperellipsoidiset
klusterit

Oletetaan, että datajoukon X klusterit muodostavat pisteiden ympärille kes-
kittyneitä klustereita. Tällöin klusterointiin voidaan käyttää normaalijakau-
maa, jolloin klusterin Cj tiheysfunktio on

fCj
(x; θj) =

1

(2π)d/2|Σj|1/2
exp

(
−1

2
(x− µj)TΣ−1

j (x− µj)
)
,

tai kirjoitettuna toiseen muotoon

ln fCj
(x; θj) = ln

|Σj|−1/2

(2π)d/2
− 1

2
(x− µj)TΣ−1

j (x− µj).

Tällöin parametrivektorit θj, ∀ j = 1, . . . ,m koostuvat keskiarvon µj
d:stä elementistä ja kovarianssimatriisin Σj d(d+ 1)/2:sta riippumattomasta
elementistä.
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Näillä oletuksilla GMDAS-algoritmista posterioritodennäköisyyden kaava
(41) muotoon

P(Cj|x; Θ(t)) =
|Σj(t)|−1/2 exp

(
−1

2
(x− µj(t))TΣ−1

j (t)(x− µj(t))
)
Pj(t)∑m

k=1 |Σk(t)|−1/2 exp
(
−1

2
(x− µk(t))TΣ−1

k (t)(x− µk(t))
)
Pk(t)

.

Nyt saadaan M-vaiheen parametrien laskemiselle kaavat

µj(t+ 1) =

∑n
k=1 P(Cj|Xk; Θ(t))Xk∑n
k=1 P(Cj|Xk; Θ(t))

ja

Σj(t+ 1) =

∑n
k=1 P(Cj|Xk; Θ(t))(Xk − µj(t))(Xk − µj(t))T∑n

k=1 P(Cj|Xk; Θ(t))
,

missä j = 1, . . . ,m.

Huomautus 5.2. Algoritmi on laskennallisesti raskas, koska jokainen iteraatio
vaatiim kappaletta kovarianssimatriisien käänteismatriiseja arvon P(Cj|Xi; Θ(t))
laskemiseen. Laskennallista taakkaa voidaan keventää olettamalla jokainen
kovarianssimatriisi diagonaaliseksi, tai vaihtoehtoisesti jokaisen klusterin ja-
kauman kovarianssimatriisi yhtä suureksi. Tällöin jokainen parametrivektori
θj sisältää vain oman keskiarvonsa µj d elementtiä ja yhdistettyyn para-
metrivektoriin θ sijoitetaan yhteisen kovarianssimatriisin Σ muodostukseen
tarvittavat d(d+ 1)/2 elementtiä.

6 Esimerkkejä klusteroinnista GMDAS-algoritmilla

6.1 Simuloituja esimerkkejä

Esimerkki 6.1. Otetaan tarkasteltavaksi 300 vektorin otos, johon on otettu
100 datapistettä kustakin kolmesta jakaumasta, joilla on odotusarvot

µ1 =

[
1
1

]
, µ2 =

[
3, 5
3, 5

]
, µ3 =

[
5
1

]
ja vastaavasti kovarianssimatriisit

Σ1 =

[
1 −0, 3
−0, 3 1

]
, Σ2 =

[
1 0, 3

0, 3 1

]
, Σ3 =

[
1 −0, 6
−0, 6 1

]
.

Tällöin luokkatodennäköisyydet ovat

P =

1
3
1
3
1
3

 .
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Tämän kolmensadan vektorin otos on datajoukko X. Valitaan alkuarvot
satunnaisesti ja asetetaan konvergenssiehdoksi ‖L(θ(t + 1)) − L(θ(t))‖ <
10−3. Syöttämällä tämä data GMDAS-algoritmiin saadaan seuraavanlainen
klusterointi, jota voi tarkastella kuvasta 6.

P =

0, 334
0, 353
0, 313


µ1 =

[
0, 93
0, 91

]
, µ2 =

[
3, 63
3, 50

]
, µ3 =

[
5, 16
0, 79

]
ja

Σ1 =

[
1, 10 −0, 244
−0, 244 1, 09

]
, Σ2 =

[
0, 87 0, 22
0, 22 0, 83

]
, Σ1 =

[
1, 08 −0.48
−0.48 0, 90

]
.

Kuva 6: Esimerkin 6.1 datan oikea luokkarakenne (vasemmalla) ja GMDAS-
algoritmilla saatu klusterointi. Rastit kuvaavat luokkaa 1, ympyrät luokkaa
2 ja ristit luokkaa 3.

Vertailemalla todellisia ja GMDAS-algoritmin antamia odotusarvoja ja
kovarianssimatriiseja voidaan todeta, että algoritmilla saatiin verrattain hy-
vin todellista tilannetta vastaava klusterointi.

Kuten huomautuksessa 3.16 mainittiin, edellä saadun klusteroinnin onnis-
tumista voidaan mitata kontingenssimatriisin avulla. Kontingenssimatriisiksi
saadaan

A =

97 2 1
3 94 3
0 12 88

 .
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Tästä voidaan laskea, että algoritmi sijoitti vektorit oikeisiin klustereihin
93 % tapauksista.

Esimerkki 6.2. Tarkastellaan tilannetta, johon GMDAS-algoritmi yhdis-
tettynä normaalijakaumaoletukseen ei suoraan sovellu. Käsitellään tätä esi-
merkkiä varten kahta joukkoa kaksiulotteisia reaalivektoreita, jotka molem-
mat asettuvat oman ympyränsä kehälle.

Nämä datajoukot on saatu asettamalla joukolle keskipiste ja ottamalla
kahdesta tasaisesta jakaumasta vektoreille kulmat (väliltä [0, 2π]) ja etäisyy-

det (väliltä [r
(j)
0 , r

(j)
1 ], missä j = 1, 2), joiden avulla vektori sijoitetaan koor-

dinaatistoon suhteessa oman joukkonsa keskipisteeseen. Kuvasta 7 nähdään
tämän generoinnin tulos.

Kuva 7: Esimerkin 6.2 havainnollistavat kuvat. Vasemmalla datan oikea klus-
terirakenne ja oikealla GMDAS-algoritmilla saatu tulos.

Jos yritetään sovittaa tätä dataa GMDAS-algoritmilla normaalijakau-
miin, saadaan tulos, joka ei vastaa taustalla olevan datan rakennetta. Ku-
vasta 7 ja kontingenssimatriisilla

A =

[
60 40
39 61

]
tehtävästä tarkastelusta, josta saadaan laskettua, että vain 60, 5% vektoreista
klusteroitiin oikein, nähdään, että klusterointi ei onnistunut näillä mittaustu-
loksilla hyvin. Tämän tyyppisen datan käsittelyyn voisi soveltua paremmin
AFCS (Adaptive Fuzzy C-Shells)- tai FCES (Fuzzy C Ellipsoidal Shells)-
algoritmi, jotka molemmat soveltuvat hyperellisoidien muotoisten klusterien
löytämiseen. Lisää tietoa näistä algoritmeista voi lukea lähteestä [1] (s. 722-
728).
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6.2 Esimerkki Iris-datajoukolla

Analysoidaan seuraavaksi klassinen Iris-datajoukko, joka on brittiläisen tilas-
totieteilijän ja biologin Ronald Fisherin vuonna 1936 julkaisema datajoukko
[15]. Toteuksessa on käytetty Scikit-Learn Python-kirjaston tarjoamaa data-
joukkoa.

Datassa käsitellään kolmea kurjenmiekkalajia Iris setosa, Iris virginica ja
Iris versicolor. Jokaisesta lajista on kerätty 50 mittausta, joissa jokaisessa on
mitattu peite- ja terälehden pituus ja leveys. Esimerkin havainnollistamisen
kannalta on kuitenkin vaikeaa käsitellä neliulotteisia piirrevektoreita, joten
yritetään saavuttaa mielekäs tulos pienemmällä määrällä piirteitä.

Valitaan tarkasteltavaksi kaksi paria piirteitä. Olkoon ensimmäinen tar-
kasteltava pari terälehden pituus ja leveys ja toinen pari verholehden pituus
ja terälehden leveys.

Mittaustulokset ovat reaalilukuja, joten läheisyysmitaksi valitaan eukli-
dinen etäisyys, ja oletetaan mittaustulosten jakautuvan lajikkeille moniulot-
teisten normaalijakaumien mukaan keskiarvojen ympärille. Kuvaa 8 tarkas-
telemalla tämä oletus voidaan todeta riittävän päteväksi.

Näillä oletuksilla sovelletaan EM-algoritmia muuten satunnaisilla aloi-
tusarvoilla, lukuunottamatta klusterien todennäköisyyksiä, jotka sen sijaan
asetetaan arvoon 1

3
. Tämän lisäksi jokaiselle klusteroinnille suoritetaan 5 aloi-

tusta, joista paras valitaan.

Kuva 8: Esimerkin 6.2 datan oikea luokittelu (vasemmalla) ja GMDAS-
algoritmilla saatu klusterointi (oikealla), kun tarkastellaan verholehden pi-
tuuden ja terälehden leveyden suhteen. Rastit ovat lajiketta Iris setosa, pal-
lot lajiketta Iris virginica ja ristit lajiketta Iris versicolor. Molempien akselien
asteikkoja ovat senttimetrit.

Kuten kuvasta 8 voidaan nähdä klusterointi saadaan suoritettua suhteel-
lisen hyvin, kun piirteiksi valitaan terälehden leveys ja verholehden pituus.
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Kontingenssimatriisiksi saadaan49 1 0
0 41 9
0 3 47


josta voidaan laskea oikein luokiteltujen mittausten osuudeksi 91, 33%.

Kuva 9: Esimerkin 6.2 datan oikea luokittelu (vasemmalla) ja GMDAS-
algoritmilla saatu tulos (oikealla), kun tarkastellaan terälehden pituuden ja
leveyden suhteen. Merkinnät ovat samat kuin kuvassa 8.

Kun käsiteltäviksi piirteiksi valitaan terälehden leveys- ja pituus, ei saavu-
teta yhtä onnistunutta tulosta, kun käytetään samoja oletuksia. Tämän voi
johtua Iris Virginica (kuvassa raksit) ja Iris versicolor (kuvassa pallot) klus-
terien läheisyydestä toisiinsa nähden, jolloin GMDAS-algoritmi tekee toden-
näköisemmin virheellisen klusteroinnin. Tämän tuloksen kontingenssimatrii-
sin avulla tehtävä tarkastelu on50 0 0

0 39 11
0 16 34


josta voidaan laskea oikein luokiteltujen mittausten osuudeksi 82 %. Jos kui-
tenkin asetetaan rajoitteeksi, että kovarianssimatriisit Σj ovat muotoa σ

2
j I

jokaisella klusterila j = 1, 2, 3, saadaan klusterointia parannettua huomatta-
vasti ja klusteroitiin oikein 96% datapisteistä. Tämä johtuu todennäköisesti
klustereiden muodosta.

Tässä vaiheessa herää kysymys saisiko aikaiseksi tarkemman klusteroin-
nin käyttämällä kahden mittaustuloksen sijasta kolmea tai jopa jokaista nel-
jää.
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Valitaan tarkasteltavaksi kolmen piirteen yhdistelmäksi verholehden pi-
tuus ja terälehden leveys ja pituus. Todellinen klusterointirakenne ja GMDAS-
algoritmilla saatu tulos tälle yhdistelmälle nähdään kuvassa 10. Klusteroin-
nille saadaan kontingenssimatriisi50 0 0

0 46 4
0 16 34


josta voidaan laskea oikein klusteroitujen datapisteiden osuudeksi 86, 67 %.
Tämä tulos ei anna parempaa tulosta kuin verholehden pituuden ja teräleh-
den leveyden perusteella suoritettu klusterointi, vaikka antaakin paremman
tuloksen kuin terälehden pituuden ja leveyden perusteella suoritettu kluste-
rointi, joka saatiin ilman diagonaalioletusta kovarianssimatriisille.
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Kuva 10: Esimerkin 6.2 datan oikea luokittelu (ylempi) ja GMDAS-
algoritmilla saatu tulos (alempi), kun tarkastellaan verholehden pituuden ja
terälehden leveyden ja pituuden suhteen. Merkinnät ovat samat kuin kuvassa
8.

Vertailun vuoksi jos käytetään jokaista neljää mittaustulosta saadaan
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klusteroitua oikein 78, 67 % datapisteistä. Tämä tuloksen huonontuminen
dataa lisätessä voi mahdollisesti johtua datapisteiden läheisyydestä joiden-
kin piirteiden suhteen.

Huomautus 6.3. Edellisen esimerkin datalla testatessa saatiin parempia arvo-
ja valikoimalla klusterien aloitusarvot k-Means-algoritmilla. Esimerkiksi jo-
kaista neljää mittaustulosta hyödyntäessä GMDAS-algoritmi klusteroi oikein
96, 67% datasta. Tämä havainnollistaa miten suuri merkitys klusteroinnissa
on alkuarvojen valinnalla.
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7 Loppusanat

Tässä työssä esiteltiin klusteroinnin perusteita ja erilaisia läheisyysmitto-
ja, joiden avulla klusterointia voitaisiin suorittaa. Tämän jälkeen tarkastel-
tiin EM-algoritmia ja sen konvergenssia yleistetyn EM-algoritmin tarkaste-
lun kautta. Lisäksi EM-algoritmista johdettiin klusterointiin soveltuva versio,
GMDAS-algoritmi, jolla suoritettiin muutamia numeerisia esimerkkianalyy-
sejä, jotka havainnollistivat minkälaisiin tilanteisiin algoritmi soveltuu sekä
jakaumaoletusten ja alkuarvojen valinnan tärkeyttä.

Edellä esiteltyjen EM-algoritmin versioiden lisäksi on olemassa monia va-
riantteja EM-algoritmista, jotka soveltuvat erilaisiin tilanteisiin [11]. EM-
algoritmia on mahdollista soveltaa myös tilanteisiin, joissa klusterit eivät
ole keskittyneet pisteiden ympärille multinormaalin jakauman tyyliin. EM-
algoritmista on myös mahdollista tehdä versio sumealle klusteroinnille. Ai-
heesta voi lukea lisää esimerkiksi lähteestä [14].
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A Python-skriptit

A.1 Esimerkin 4.1 skriptit

observed = [187, 7, 10, 37]

n = sum(observed)

# Prioritodennäköisyydet ovat muotoa (2/3+1/3T, 1/6(1-T), 1/6(1-2T), 1/6T)

theta_star = 0.865003293

def e_step(theta):

class_prob = [2 / 3, theta / 3]

y_1 = observed[0] * class_prob[0] / sum(class_prob)

y_2 = observed[0] * class_prob[1] / sum(class_prob)

return y_1, y_2

def m_step(y_2):

theta_t = (y_2 + observed[3]) / (y_2 + observed[1] + observed[2] + observed[3])

return theta_t

def main():

dec_precision = 5 # Kuinka monta desimaalia näytetään tulostuksessa

# Asetetaan aloitusarvo parametrille

theta = 0.5

iterations = []

prev_theta = 0

# Asetetaan kriteerit iteroinnin keskeyttämiselle

epsilon = 0.001

iter_limit = 20

for t in range(iter_limit):

print('---')

print('Iteration t:', t)

y_1, y_2 = e_step(theta)

print('X1:', y_1)

print('X2:', y_2)

print('Theta(t):', theta)

theta_d = abs(theta - prev_theta)
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print('|Theta(t+1)-Theta(t)|:', theta_d)

iterations.append([str(t), str(round(y_1, dec_precision)),

str(round(y_2, dec_precision)),

str(round(theta, dec_precision)),

str(round(theta_d, dec_precision))])

if theta_d < epsilon:

break

prev_theta = theta

theta = m_step(y_2)

for iteration in iterations:

print(' & '.join(iteration), '\\\\')

main()

A.2 Esimerkin 6.1 skriptit

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import sklearn.mixture.gaussian_mixture

import sys

import sklearn.metrics

import helper_func as helper

import os

folder = 'figures'

def generate_data(distributions=None, class_markers=['kx', 'ko', 'k+']):

if distributions is None:

distributions = []

distributions.append([[1, 1], [[1, -0.3],

[-0.3, 1]]])

distributions.append([[3.5, 3.5], [[1, 0.3],

[0.3, 1]]])

distributions.append([[5, 1], [[1, -0.6],

[-0.6, 1]]])
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full_data = None

plt.figure()

for distribution, marker in zip(distributions, class_markers):

mean = np.asarray(distribution[0])

covariance = np.asarray(distribution[1])

data = np.random.multivariate_normal(mean, covariance, 100)

plt.plot(*data.T, marker)

if full_data is None:

full_data = data

else:

full_data = np.concatenate((full_data, data), axis=0)

plt.savefig(folder + '/real_classification.png')

plt.figure()

plt.plot(*full_data.T, 'kx')

plt.savefig(folder + '/no_classification.png')

return full_data

def main():

os.mkdir(folder)

if len(sys.argv) > 1:

if sys.argv[1] == 'new_data':

data = generate_data()

np.savetxt(folder + '/cluster_data.txt', data)

else:

print('Invalid command line argument')

return

else:

data = np.loadtxt('cluster_data.txt')

em = sklearn.mixture.gaussian_mixture.GaussianMixture(n_components=3, verbose=2,

verbose_interval=1)

em.fit(data)

helper.draw_clusters(data, em.predict(data), 'x', 'y', figure_loc=folder)

print('Weights: \n', em.weights_)

print('Covariances: \n', em.covariances_)

print('Means: \n', em.means_)

print('Class data: \n', em.predict(data))

plt.show()

print(sklearn.metrics.confusion_matrix([0] * 100 + [1] * 100 + [2] * 100,

em.predict(data)))
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if __name__ == '__main__':

main()

A.3 Esimerkin 6.2 materiaalit

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import sklearn.mixture.gaussian_mixture

import sklearn.metrics

import helper_func as helper

folder = 'ring figures/'

def pol2cart(angle, r):

x = r * np.cos(angle)

y = r * np.sin(angle)

return x, y

def generate_ring_cluster(center=None, r=15, n=100, max_deviation=0.10):

if center is None:

center = [3, 3]

data = []

for i in range(n):

angle = np.random.rand() * 2 * np.pi

dx, dy = pol2cart(angle, np.random.uniform(r * (1 - max_deviation),

r * (1 + max_deviation)))

data.append([center[0] + dx, center[1] + dy])

return data

def main():

data1 = generate_ring_cluster(center=[3, 3], r=10, n=100, max_deviation=0.15)

plt.plot(*np.asarray(data1).T, 'kx')

data2 = generate_ring_cluster(center=[3, 10], r=10, n=100, max_deviation=0.15)

plt.plot(*np.asarray(data2).T, 'ko')

plt.savefig(folder + 'real_clustering.png')

plt.figure()

full_data = np.asarray(data1 + data2)

np.savetxt(folder + 'data.txt', full_data)
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plt.plot(*full_data.T, 'kx')

plt.savefig(folder + 'no_classification.png')

plt.figure()

em = sklearn.mixture.gaussian_mixture.GaussianMixture(n_components=2,

verbose=2,

verbose_interval=1)

em.fit(full_data)

print(em.predict(full_data))

helper.draw_clusters(full_data, em.predict(full_data), 'x', 'y', figure_loc=folder)

print(sklearn.metrics.confusion_matrix([0] * 100 + [1] * 100,

em.predict(full_data)))

if __name__ == '__main__':

main()

A.4 apufunktiot kuvaajien piirtämiseen

import collections

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

def fix_pred_labels(m, prediction):

"""

Yrittää korjata datalle saatujen klusterien luokkamerkinnät.

Oikean datan oletetaan olevan luokkien mukaisessa järjestyksessä

ja, että otoskoko on jakautunut tasaisesti jokaiselle luokalle.

"""

amount_per_class = len(prediction) // m

class_mapping = {}

for i in range(m):

counter = collections.Counter(

prediction[i * amount_per_class:(i + 1) * amount_per_class])

class_mapping[counter.most_common(1)[0][0]] = i

if len(class_mapping) == m:

fixed_pred = [class_mapping[i] for i in prediction]

return fixed_pred

else:
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# Muutosta ei onnistuttu tekemään. Palautetaan alkuperäinen ennuste.

print(class_mapping, 'Luokkamerkintöjen korjaus ei onnistunut')

return prediction

def draw_clusters(data, class_info, xlabel, ylabel, figure_loc=None,

class_markers=['x', 'o', '+'], name=None):

"""

Piirtää luokkatietojen mukaan datapisteet kaksiulotteiseen kuvaan.

"""

if not name:

name = '/em_result.png'

else:

name = '/' + name

if figure_loc is None:

figure_loc = ''

classified_data = []

for i in range(max(class_info) + 1):

classified_data.append([])

for point, cluster in zip(data, class_info):

classified_data[cluster].append(point)

plt.figure()

plt.xlabel(xlabel)

plt.ylabel(ylabel)

for cluster, mark in zip(classified_data, class_markers):

x_axis, y_axis = np.asarray(cluster).T

plt.scatter(x=x_axis, y=y_axis, c='black', marker=mark)

plt.savefig(figure_loc + name)

def draw_clusters_3d(data, class_info, xlabel, ylabel, zlabel, figure_loc=None,

class_markers=['x', 'o', '+'], name=None):

"""

Piirtää luokkatietojen mukaan datapisteet kolmiulotteiseen kuvaan.

"""

if not name:

name = '/em_result.png'

else:

name = '/' + name

if figure_loc is None:

figure_loc = ''
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classified_data = []

for i in range(max(class_info) + 1):

classified_data.append([])

for point, cluster in zip(data, class_info):

classified_data[cluster].append(point)

fig = plt.figure()

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.set_xlabel(xlabel)

ax.set_ylabel(ylabel)

ax.set_zlabel(zlabel)

for cluster, mark in zip(classified_data, class_markers):

ax.scatter(np.asarray(cluster)[:, 0], np.asarray(cluster)[:, 1],

zs=np.asarray(cluster)[:, 2], c='black',

marker=mark)

plt.savefig(figure_loc + name)
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B Työkalu klusterointiin EM-algoritmilla

Tässä liitteessä esitellään Pythonilla toteutettu graa�sella käyttöliittymällä
varustettu työkalu, jolla voidaan suorittaa klusterointi annetulle datajoukol-
le EM-algoritmilla. Työkalu piirtää kuvaajat kaksi- ja kolmiulotteisiin ta-
pauksiin ja tulostaa haluttaessa tulokset käyttäjän määräämään tiedostoon.
Työkalu tukee klusterointia kahdesta viiteen klusteriin.

Data annetaan työkalulle tekstitiedostona, jossa jokainen datapiste on
omalla rivillään ja jokainen piirrevektorin komponentti on erotettu välilyön-
nillä. Data on myös mahdollista antaa myös siten, että kaikkien datapisteiden
piirrevektorin komponentit ovat samalla rivillä ja kääntää sen jälkeen data
"Transpose" napista.

Mikäli datan luokkatieto on saatavilla se voidaan ladata tekstitiedostosta,
jossa jokaisen datapisteen luokka on ilmoitettu yhtenä kokonaislukuna väliltä
[0, 4] omalla rivillään. Työkalu olettaa, että luokkatiedot käytetään numero-
järjestyksessä, eli kolmen klusterin datajoukko ei esimerkiksi sisällä datapis-
teitä joiden luokittelut ovat 0, 1 ja 3, vaan datapisteet tulevat klustereista 0,
1 ja 2.

Kuva 11: Kuva Pythonilla toteutetun työkalun käyttöliittymästä.

Seuraavaksi listataan tiedostot, jotka tarvitaan ohjelman suorittamiseen.
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Nämä kaikki sijoitetaan samaan kansioon. Ohjelma suoritetaan suorittamalla
Pythonilla tiedosto "controller.py".

Tämä tiedosto on nimeltään "controller.py".

import em_gui

import tkinter as tk

import sklearn.mixture.gaussian_mixture

import sklearn.metrics

import numpy as np

import helper_func

import matplotlib.pyplot as plt

class EMController:

def __init__(self):

self.data = None

self.class_info = None

self.class_predict = None

self.em = None

self.output_file = None

root = tk.Tk()

self.gui = em_gui.MainWindow(self, root)

self.gui.pack()

root.mainloop()

def fit_em(self, em_options, draw, labels):

self.em = sklearn.mixture.gaussian_mixture.GaussianMixture(**em_options)

self.em.fit(self.data)

if self.class_info is not None:

self.class_predict =

helper_func.fix_pred_labels(self.em.predict(self.data),

self.class_info)

else:

self.class_predict = self.em.predict(self.data)

if draw:

if self.data.shape[1] == 2:

if self.class_info is not None:

helper_func.draw_clusters(self.data, self.class_info, labels[0],

labels[1])

helper_func.draw_clusters(self.data, self.class_predict, labels[0],

labels[1])
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if self.data.shape[1] == 3:

if self.class_info is not None:

helper_func.draw_clusters_3d(self.data, self.class_info, labels[0],

labels[1], labels[2])

helper_func.draw_clusters_3d(self.data, self.class_predict, labels[0],

labels[1], labels[2])

plt.show()

self.gui.write_em_result(em_gui.CLUSTERING_DONE)

def print_to_file(self, file_path):

with open(file_path, 'w') as f:

f.write("Results after " + str(self.em.n_iter_) + " iterations:\n")

cluster_num = 0

for mean, covariance, weight in zip(self.em.means_, self.em.covariances_,

self.em.weights_):

f.write("Cluster " + str(cluster_num))

f.write("\nMean:\n")

f.write(str(mean))

f.write("\nCovariance:\n")

f.write(str(covariance))

f.write("\nWeight\n")

f.write(str(weight))

f.write("\n#########################\n")

cluster_num = cluster_num + 1

if self.class_info is not None:

f.write(str(sklearn.metrics.confusion_matrix(self.class_info,

self.class_predict))

+ "\n#########################\n")

f.write("Clustering for data:\n")

for cluster in self.class_predict:

f.write(str(cluster))

f.write("\n")

def set_output(self, file_path):

self.output_file = file_path

def read_data(self, file_path):
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data = []

with open(file_path, 'r') as f:

for line in f:

data.append([float(value) for value in line.split(" ")])

data = np.asarray(data)

self.gui.set_data_dimensions(*data.shape)

self.data = data

self.gui.write_em_result(em_gui.CLUSTERING_NOT_DONE)

def read_clustering(self, file_path):

class_info = []

with open(file_path, 'r') as f:

for line in f:

class_info.append(int(line))

self.class_info = class_info

self.gui.write_clustering_loaded(len(self.class_info))

def transpose_data(self):

if self.data is not None:

self.data = self.data.T

self.gui.set_data_dimensions(*self.data.shape)

if __name__ == '__main__':

controller = EMController()

Tämä tiedosto on nimeltään "em_gui.py".

import collections

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

CLASS_MARKERS = ['x', 'o', '+', 'D', '^']

def fix_pred_labels(prediction, class_info):

if max(prediction) != max(class_info) or len(prediction) != len(class_info):

return prediction

mapping_list = []

for i in range(max(prediction)+1):
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mapping_list.append([])

mapping_list[i] = [0 for j in range(max(prediction)+1)]

for true, pred in zip(prediction, class_info):

mapping_list[true][pred] += 1

class_mapping = {}

for i in range(max(prediction)+1):

class_mapping[str(i)] = mapping_list[i].index(max(mapping_list[i]))

if len(set(class_mapping.values())) == max(prediction)+1:

fixed_pred = [class_mapping[str(i)] for i in prediction]

return fixed_pred

else:

# Muutosta ei onnistuttu tekemään. Palautetaan alkuperäinen ennuste.

print(class_mapping, 'Luokkamerkintöjen korjaus ei onnistunut')

return prediction

def draw_clusters(data, class_info, xlabel, ylabel, class_markers=None):

"""

Piirtää luokkatietojen mukaan datapisteet kaksiulotteiseen kuvaan.

"""

if class_markers is None:

class_markers = CLASS_MARKERS

classified_data = []

for i in range(max(class_info) + 1):

classified_data.append([])

for point, cluster in zip(data, class_info):

classified_data[cluster].append(point)

plt.figure()

plt.xlabel(xlabel)

plt.ylabel(ylabel)

for cluster, mark in zip(classified_data, class_markers):

x_axis, y_axis = np.asarray(cluster).T

plt.scatter(x=x_axis, y=y_axis, c='black', marker=mark)

def draw_clusters_3d(data, class_info, xlabel, ylabel, zlabel, class_markers=None):

"""
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Piirtää luokkatietojen mukaan datapisteet kolmiulotteiseen kuvaan.

"""

if class_markers is None:

class_markers = CLASS_MARKERS

classified_data = []

for i in range(max(class_info) + 1):

classified_data.append([])

for point, cluster in zip(data, class_info):

classified_data[cluster].append(point)

fig = plt.figure()

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

ax.set_xlabel(xlabel)

ax.set_ylabel(ylabel)

ax.set_zlabel(zlabel)

for cluster, mark in zip(classified_data, class_markers):

ax.scatter(np.asarray(cluster)[:, 0], np.asarray(cluster)[:, 1],

zs=np.asarray(cluster)[:, 2], c='black', marker=mark)

Tämä tiedosto on nimeltään "helper_func.py".

import tkinter as tk

from tkinter import ttk

import tkinter.filedialog

CLUSTER_AMOUNT = 5

CLUSTERING_DONE = "Data fitted"

CLUSTERING_NOT_DONE = "Data not fitted"

class MainWindow(tk.Frame):

def __init__(self, controller, parent, *args, **kwargs):

tk.Frame.__init__(self, parent, *args, **kwargs)

self.controller = controller

# Frame for data entry

# ///////////////////////////////

data_frame = tk.LabelFrame(self, text="Data")

data_frame.grid(row=0, column=0, sticky=("N", "S", "E", "W"))
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tk.Button(data_frame, text="Load Data", command=self.load_data).grid(row=0,

column=0)

tk.Button(data_frame, text="Transpose data", command=

self.controller.transpose_data).grid(row=0, column=1)

self.data_shape_text = tk.StringVar()

tk.Label(data_frame, textvariable=self.data_shape_text).grid(row=1, column=0)

self.data_shape_text.set("No data loaded yet.")

tk.Button(data_frame, text="Load Clustering info",

command=self.load_clustering_data).grid(row=2, column=0)

self.cluster_info_text = tk.StringVar()

tk.Label(data_frame, textvariable=self.cluster_info_text).grid(row=2, column=1)

self.cluster_info_text.set("No clustering info loaded.")

tk.Label(data_frame, text="Number of Clusters").grid(row=3, column=0)

self.cluster_num_var = tk.IntVar()

ttk.OptionMenu(data_frame, self.cluster_num_var, 2,

*[i + 2 for i in range(CLUSTER_AMOUNT - 1)]

).grid(row=3, column=1)

self.tol = tk.DoubleVar(value=0.001)

tk.Label(data_frame, text="Convergence Threshold").grid(row=4, column=0)

tk.Entry(data_frame, textvariable=self.tol).grid(row=4, column=1)

# Frame for initialization options

# ///////////////////////////////

init_frame = tk.LabelFrame(self, text="Initialization")

init_frame.grid(row=1, column=0, sticky=("N", "S", "E", "W"))

self.init_var = tk.StringVar()

self.init_var.set("kmeans")

tk.Radiobutton(init_frame, text="k-means", variable=self.init_var,

value="kmeans").grid(row=0, column=0)

tk.Radiobutton(init_frame, text="Random", variable=self.init_var,

value="random").grid(row=1, column=0)

self.n_init_var = tk.IntVar()

tk.Label(init_frame, text="# of initializations").grid(row=2, column=0)

tk.Entry(init_frame, textvariable=self.n_init_var).grid(row=2, column=1)

self.n_init_var.set(1)
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# Frame for covariance matrix options

# ///////////////////////////////

cov_frame = tk.LabelFrame(self, text="Covariance type")

cov_frame.grid(row=0, column=1, sticky=("N", "S", "E", "W"))

self.cov_var = tk.StringVar()

self.cov_var.set("full")

tk.Radiobutton(cov_frame, text="Full", variable=self.cov_var,

value="full").grid(row=0, column=0)

tk.Radiobutton(cov_frame, text="Tied", variable=self.cov_var,

value="tied").grid(row=1, column=0)

tk.Radiobutton(cov_frame, text="diagonal", variable=self.cov_var,

value="diag").grid(row=2, column=0)

tk.Radiobutton(cov_frame, text="spherical", variable=self.cov_var,

value="spherical").grid(row=3, column=0)

# Frame for graph settings

# ///////////////////////////////

graph_frame = tk.LabelFrame(self, text="Graphs")

graph_frame.grid(row=1, column=1, sticky=("N", "S", "E", "W"))

self.x_label = tk.StringVar()

self.y_label = tk.StringVar()

self.z_label = tk.StringVar()

graph_list = [["x", self.x_label], ["y", self.y_label], ["z", self.z_label]]

row_counter = 0

for label, var in graph_list:

tk.Label(graph_frame, text=label + ":").grid(row=row_counter, column=0)

tk.Entry(graph_frame, textvariable=var).grid(row=row_counter, column=1)

var.set(label)

row_counter += 1

self.graph_var = tk.IntVar()

tk.Checkbutton(graph_frame, text="Draw Graphs",

variable=self.graph_var).grid(row=3, column=0, columnspan=2)

# Frame for output options

# ///////////////////////////////

output_frame = tk.LabelFrame(self, text="Output Options")

output_frame.grid(row=2, column=0, columnspan=2, sticky=("N", "S", "E", "W"))

tk.Button(output_frame, text="Fit Data",
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command=self.fit_data).grid(row=0, column=0)

self.em_status = tk.StringVar(value="No data fitted")

tk.Label(output_frame, textvariable=self.em_status).grid(row=0, column=1)

tk.Button(output_frame, text="Output results to file",

command=self.output_results).grid(row=1, column=0)

def load_data(self):

f_path = tk.filedialog.askopenfilename()

if f_path:

self.controller.read_data(f_path)

def load_clustering_data(self):

f_path = tk.filedialog.askopenfilename()

if f_path:

self.controller.read_clustering(f_path)

def fit_data(self):

options_dict = {"n_components": self.cluster_num_var.get(),

"init_params": self.init_var.get(),

"covariance_type": self.cov_var.get(),

"n_init": self.n_init_var.get(),

"tol": self.tol.get()}

self.controller.fit_em(options_dict, self.graph_var.get(), [self.x_label.get(),

self.y_label.get(),

self.z_label.get()

])

def output_results(self):

f_path = tk.filedialog.askopenfilename()

if f_path:

self.controller.print_to_file(f_path)

def write_em_result(self, text):

self.em_status.set(text)

def write_clustering_loaded(self, n, loaded=True):

if loaded:

self.cluster_info_text.set("Loaded class info of " + str(n)

+ " data points.")

else:

self.cluster_info_text.set("No clustering info loaded.")
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def set_data_dimensions(self, n, d):

self.data_shape_text.set("Loaded " + str(n) + " " + str(d)

+ "-dimensional data points.")
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