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Klasteru atklāšanas uzdevums
Sk. arī Vikipēdijā Cluster analysis.

Bildes iedvesmai sk. Google attēlos: clustering.

Klasteru meklēšanu sauc arī par unsupervised classification – tās 
rezultātā var iegūt objektu iedalījumu klasēs, kas iepriekš nav 
bijis zināms.
Vien- vai divdimensiju datos, ja tie attēloti kā punkti uz taisnes vai plaknē, cilvēks klasterus 
ierauga uzreiz. Trīsdimensiju datos tas vairs nav tik viegli – jāizmanto īpaša vizualizācijas 
programmatūra, vai vismaz – jāskata secīgi datu "griezumi" divās dimensijās. Bet ja dimensiju ir 
vēl vairāk – cilvēks nonāk situācijā, kurā dators atrodas jau vienas dimensijas gadījumā – "acis 
vairs nepalīdz", ir jāizdomā kāds algoritms!

Kas ir klasteris? 
Dota n objektu kopa D={x1 , ... xn} , katram objektam x i  ir p 
atribūti xik , skaitliski un/vai nomināli.

Kādai jābūt objektu kopai (D apakškopai), lai mēs to sauktu par 
klasteri?

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis
http://www.amazon.com/Principles-Machine-Learning-Springer-Statistics/dp/0387981349
http://www.amazon.com/Principles-Machine-Learning-Springer-Statistics/dp/0387981349
http://www.amazon.com/Principles-Adaptive-Computation-Machine-Learning/dp/026208290X
https://www.r-bloggers.com/
http://www.rdatamining.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0


1.definīcija. Neformāli (“idejas līmenī”) klasteris ir kopas D 
apakškopa, kurā esošie objekti kaut kādā ziņā ir līdzīgi viens 
otram, bet atšķiras no objektiem ārpus klastera.

Tik neprecīzu “definīciju”, protams, var izmantot tikai 
orientācijai.

Precizēšanas pirmais solis – objektu līdzības mērīšana ar tādas 
vai citādas attāluma funkcijas palīdzību. 
Ja visi objektu atribūti skaitliski – var izmantot Eiklīda attālumu attiecīgajā p-

dimensiju telpā: d (x i , x j)=√∑
k=1

p

( xik−x jk)
2 (atceramies Pitagora teorēmu). 

Ja daļa no atribūtiem ir nomināla, tos var iekļaut kopējā objektu attāluma formulā, 
piemēram, kā Heminga attālumu (Vikipēdijā).

Svarīgāko attālumu mēru katalogu sk. Vikipēdijā Similarity and distance measures. 
Ar to ir vērts iepazīties, jo katram mēram ir savi mērķi, ko tas ļauj sasniegt. Kursa 
beigās mēs dažus no tiem apskatīsim.

2.definīcija. Klasteris ir kopas D apakškopa, kurā esošie objekti 
attāluma ziņā ir tuvāk viens otram, salīdzinot ar objektiem ārpus 
klastera.

Bet arī šādu “definīciju” var izmantot tikai orientācijai.
Google attēli: clustering (dažās bildēs var redzēt situacijas, kur šī definīcija 
nestrādās – piemēram, ja divu klasteru robežas gandrīz saskaras).

Klasteru meklēšanas uzdevuma rezultāts (oficiālā 
terminoloģija): dotā objektu kopa jāsadala vairākās daļās – 
klasteros C 1, .... ,C k . 
Prasību varianti: [Bildes sk. Google attēlos: clustering.]

a) C1∪...∪C k=D (katrs objekts atrodas kādā klasterī). Ja šādas prasības nav 

– runā par izlēcējiem (outliers) vai par trokšņiem, t.i. par objektiem, kas neiekļūst 
nevienā no klasteriem.

b) ∀ i ∀ j(C i∩C j=0) (katrs punkts – tikai vienā klasterī, ja šādas prasības 

nav – runā par soft vai fuzzy clustering) ;

c) Ja izpildās abi nosacījumi, tad C1, .... ,C k sauc par kopas D sadalījumu 
(partition).

Daži no populāriem klasterizācijas algoritmiem 
nebalstās uz precīzu klastera jēdziena definīciju:

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Similarity_and_distance_measures
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_distance


EM,
Hierarchical Clusterer,
SimpleKMeans,
DBSCAN, OPTICS u.c. 

Tie vienkārši piedāvā klasteru ģenerāciju, un lietotājam beigās 
pašam ir jālemj – vai iegūtais rezultāts ir viņam noderīgs vai nav.
Sevišķi sarežģīta situācija rodas daudzu dimensiju gadījumā. Vizualizācija te nereti 
izpratnei neko nedod. Bet klasterizācijas algoritmi dod iespēju piekļūt katrā 
klasterī ieskaitīto objektu sarakstam un katram objektam atsevišķi. Ir vērts dažus 
objektus katrā klasterī aplūkot tuvāk. Pārzinot datu saturisko pusi, tā var nonākt pie 
klastera vispārēja raksturojuma: kāda veida objekti tam tiek pieskaitīti. Tāpat var 
aplūkot izlēcējus un mēģināt noteikt to dabu.

Ja kādu no šiem algoritmiem vēlaties izmēģināt jau tagad: ņemiet, piemēram, 
WEKA failu iris (vispirms pamēģiniet cilni Visualize, pēc tam – Cluster, strādās EM
algoritms.

Ignore attributes – jāignorē dotais atribūts class.

Pēc klasteru sameklēšanas WEKA var tos vizualizēt: Result list attiecīgai rindiņai 
atveram labās pogas izvēlni un izvēlamies Visualize cluster assignements.

Izvēloties X un Y no izvēlnēm loga augšā, var aplūkot klasterizācijas rezultātu 
dažādās div-dimensiju projekcijās.

IZMĒĢINĀT: Šajā lapā ir poga Save, kas ļauj iegūt objektu tabulu (ARFF 
formātā) ar visiem atribūtiem un ar piešķirtajiem klasteru identifikatoriem 
(cluster0, cluster1, ...). Šo tabulu var ielādēt arī Excel.

NumClusters=–1 (EM klasteru skaitu nosaka pats), rezultātā sanāk 4 klasteri. 
(apskatām);

numClusters=3, sanāk 3 samērā “pareizi” klasteri.

Izvēloties Classes to clusters evaluation, var dabūt iegūto klasteru salīdzinājumu ar 
doto sadalījumu klasēs (tai skaitā – ar Save saglabātajā tabulā).

Divu veidu metodes
[Tāpat kā klasifikācijas uzdevumam.]

1.veids. Datu transformācija ar sekojošu dimensiju redukciju uz 
2-3 dimensijām. Un tad mēģinām saskatīt klasterus vizuāli. Šīs 
metodes aplūkosim tēmā “Datu dimensiju redukcija”. 

2.veids. Tiešie algoritmi, kas darbojas jebkuram skaitam 
dimensiju. To idejas radušās, pētot situāciju divu dimensiju 
uzdevumos, bet šīs idejas, izrādās, labi strādā arī daudzās 
dimensijās. Šos algoritmus tad arī aplūkosim šajā lekcijā.



Tuvāko kaimiņu metode
[Paldies Jurim Evertovskim (2014) par iniciatīvu.]

Viens no vienkāršākajiem veidiem kā ģenerēt klasterus, pašu 
klastera jēdzienu precīzi nedefinējot, ir t.s. aglomeratīvās, jeb 
bottom-up metodes. 

Vienkāršākās no šīm metodēm veido t.s. Hierarchical clustering.
Zem šī nosaukuma vairākas metodes piedāvā arī WEKA.

Darbojamies telpā ar jebkuru dimensiju skaitu.  Ideju dod divdimensiju attēli, bet 
metodes strādā jebkurā telpā, kurā ir definēts attālums.

Vienkāršākais hierarhiskais algoritms: sk. Vikipēdijā Single 
linkage clustering (jeb nearest neighbour clustering). WEKA to 
piedāvā kā hierarchical clustering ar parametru linkage=Single.

Google attēli: single linkage clustering

Algoritma ideja. Ja kopā D ir n objekti, tad sākumā tos sadala n “klasteros” – pa 
vienam objektam katrā.

Tālāk tiek iterēti linkage soļi. Katrs no tiem sākas stāvoklī, kad jau ir izveidoti kaut 
kādi klasteri C(1), ..., C(k) (tie savā starpā nešķeļas, bet apvienojumā dod korpusu 
D, t.i. tas ir kopas D partition).

Izskatām visus klasteru pārus C(i), C(j), katram atrodot attālumu starp to 
tuvākajiem objektiem (klasteru tuvības kritērijs). [Bilde] Pāri, kam šis attālums ir 
vismazākais, apvieno, iegūstot lielāku klasteri C (i)∪C ( j ) . Utt. līdz beigās paliek 
viens liels klasteris D.

Šī algoritma rezultāts nereti ir ļoti labs, kaut arī precīzi nodefinēt,
“kas tam skaitās klasteris”, nav iespējams.
Trūkumi: 

1) klasteru veidošanas rezultāts var būt stipri atkarīgs no tā, ar kuru objektu sākam;

2) nav trokšņa jēdziena, kas ļautu konsekventi izslēgt no procesa izlēcējus (outliers) 
un/vai trokšņus (tie var ļoti traucēt...).

3) Abi minētie faktori var izraisīt t.s. chaining phenomenon, kad divi klasteri tiek 
apvienoti vienā, jo tos saista tieva ķēdīte. Sk. Google attēlus: single linkage 
chaining phenomenon.

Citas linkage idejas versijas necieš no chaining phenomenon: sk. Vikipēdijā 
Complete-linkage clustering un Average-linking clustering. 

Sk. arī Google attēlus: single linkage clustering

https://en.wikipedia.org/wiki/UPGMA
https://en.wikipedia.org/wiki/Complete-linkage_clustering
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-linkage_clustering
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-linkage_clustering
https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_clustering


Te divu klasteru savstarpējo attālumu (tuvības mēru) mērī nevis starp klasteru 
tuvākajiem punktiem, bet starp to tālākajiem punktiem vai kā vidējo starp visiem 
punktu pāriem. Un apvieno to klasteru pāri, kam šis tuvības mērs ir mazākais no 
visiem pāriem. 

Dendrogrammas

Viens no hierarhiskās klasterizācijas rezultāta attēlošanas veidiem: lietotājam tiek 
piedāvāta visa klasteru apvienošanas procesa “vēsture”, ļaujot izvēlēties, kurš no 
starpstāvokļiem viņam liekas visinteresantākais 

Google attēli: dendrogram

WEKA 

piedāvā Hierarchical clusterer ar iespēju izvēlēties distanceFunction, linkType un 
numCluster.

Izmēģināt iris.arff 

numCluster=3, 

SINGLE, COMPLETE, AVERAGE 

Vizualize cluster assigmenents

dendrogramma (Visualize tree)

Hierarhiskā klasterizācija citos rīkos
1. Var pameklēt ar Google clustering python.

 scikit learn produkti:
https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html#module-sklearn.cluster

2. Var pameklēt ar Google clustering in R.

Liels realizāciju saraksts:
https://cran.r-project.org/web/views/Cluster.html

DBSCAN (un OPTICS)
Otrs piemērs klasterizācijai bez precīzas klastera definīcijas – 
populārais algoritms:

Sk. Vikipēdijā DBSCAN (density-based spatial clustering of 
applications with noise, 1996.gads). Bet vēl 2014.gadā tas apbalvots 
prestižā konferencē ACM SIGKGG kā praksē ļoti plaši lietots.

Ideja: balstīties uz datu punktu blīvumu.

http://en.wikipedia.org/wiki/DBSCAN
https://cran.r-project.org/web/views/Cluster.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html#module-sklearn.cluster


Google attēli “DBSCAN”.

Te nekāda precīza klastera jēdziena definīcija netiek izmantota, vienkārši – “skaista 
ideja un dažreiz labi sanāk”.

Kā šo ideju realizēt?

Parametri: ε (punkta apkārtnes rādiuss) un minPts (minimālais ε
ε-apkārtnes punktu skaits, lai punktu atzītu par “klasterī esošu”). 
Process sastāv no soļiem, kas tiek izpildīti ciklā. 

Soļa sākumā visi jau apstrādātie kopas punkti ir vai atzīmēti kā izlēcēji, vai arī ir 
pieskaitīti kādam jau izveidotam klasterim.

Solis: ņem pirmo agrāk neapstrādāto kopas punktu P (ja visi punkti jau apstrādāti, 
tad process beidzas). Ja P ε-apkārtnē ir < minPts punktu, tad P atzīmē kā izlēcēju, un
solis beidzas. Toties, ja P ε-apkārtnē ir vismaz minPts kopas punktu, tad veido jaunu
klasteri: vispirms ieskaita tajā P ar visu ε-apkārtni. Bet tas vēl nav viss. 

[Ja punkta ε-apkārtnē ir vismaz minPts punktu, tad to sauc par core point.]

Tālāk skata cauri visus punkta P ε-apkārtnes punktus Q. Ja Q ir core point, tad P 
klasterim pievieno Q ε-apkārtni. Tad skata cauri Q ε-apkārtnes punktus, ja punkts R 
ir core point, tad... , utt. kamēr process tālāk vairs nav turpināms. Līdz ar to atkal 
viens “blīvs” klasteris ir izveidots. Tālāk tiek mēģināts veidot nākamo klasteri utt. 

Vēlreiz: Google attēli “DBSCAN”.

Priekšrocības:

DBSCAN algoritms prot labi ignorēt trokšņus (ieskaitot tos izlēcējos). Sk. Google 
attēlus.

DBSCAN tiek galā ar dažādas konfigurācijas klasteriem dažādā skaitā (un šo skaitu
nevajag uzdot iepriekš), tiek galā ar lineāri neatdalāmiem klasteriem, arī tādiem, ar 
kuriem netiek galā (vēlāk apskatītie) K-vidējo un EM algoritmi. Sk. Google attēlus.

Trūkums:

Ir slikti, ja klasteru blīvumi ļoti stipri atšķiras, tad nav iespējams izvēlēties vienu 
kopīgu ε vērtību, kas derētu visiem klasteriem. Un tad var sanākt slikti...

Par parametru izvēli – sk. Vikipēdijas rakstu.

R un WEKA piedāvā DBSCAN realizācijas.

WEKAi tā ir opcija, kas jāizvēlas pie instalācijas.

R: https://cran.r-project.org/web/packages/dbscan/

Algoritms OPTICS
Tas ir DBSCAN uzlabojums, kas tiek galā ar mainīga blīvuma datiem (1999.gads), 
sk. Vikipēdijā OPTICS algorithm.

http://en.wikipedia.org/wiki/OPTICS_algorithm
https://cran.r-project.org/web/packages/dbscan/


https://www.rdocumentation.org/packages/dbscan/versions/0.9-8/topics/optics

Bildes: Google attēli “OPTICS clustering” (caur to var piekļūt arī labiem slaidiem, 
kas izklāsta metodi detalizētāk).

DBSCAN un OPTICS realizācijas
1. Var pameklēt ar Google clustering python.

 scikit learn produkti:
https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html#module-sklearn.cluster

tai skaitā DBSCAN un OPTICS.

2. Var pameklēt ar Google clustering in R.
https://cran.r-project.org/web/views/Cluster.html

Tikai DBSCAN.

Kas tad ir klasteris? 
Atgriezīsimies, kur iesākām: mēģināsim precizēt klastera 
jēdzienu tālāk...

Atceramies 2.definīciju: objektu kopas D apakškopa D' veido 
klasteri, ja savstarpējie attālumi starp D' punktiem ir mazāki nekā
attālumi starp D' un D−D' punktiem.
Google attēli: cluster analysis

Mēģināsim definēt pavisam precīzi:

attālums wc(D') – distance within cluster.

attālums bce(D') – distance between cluster and environment.

1.variants.
wc(D') = maksimālais attālums starp diviem D' objektiem (kopas
D' “diametrs”);
bce(D') = minimālais attālums starp D' objektu un D-D' objektu.

3a.definīcija. Uzskatīsim, ka D' ir klasteris, ja

 wc(D')<bce(D').
[Bilde ar dotā diametra klasteri. Kur drīkst atrasties pārējie klasteri?] Šādi definējot, 
var atrast tikai klasterus, kas ir ļoti stipri atdalīti no pārējiem objektiem.

https://cran.r-project.org/web/views/Cluster.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html#module-sklearn.cluster
https://www.rdocumentation.org/packages/dbscan/versions/0.9-8/topics/optics


2.variants.

Mēģināsim šo defektu labot. Katram D' objektam o1 atrodam tuvāko D' 
objektu o2, un tad d(o1, o2) apzīmējam ar wc’(o1), un ņemam

wc’(D') = max wc’(o1)

pa visiem D' objektiem o1.

bce(D') = minimālais attālums starp D' objektu un D-D' objektu 
(tāpat kā 1.variantā).

3b.definīcija. Uzskatīsim, ka D' ir klasteris, ja

 wc’(D')<bce(D').
[Bilde ar garenu klasteri ar doto wc’(D'). Kur drīkst atrasties pārējie klasteri?] 
Diemžēl, arī šādi definējot, var atrast tikai klasterus, kas ir diezgan izteikti atdalīti 
no pārējiem objektiem.

Un kā definēt klasterus situācijās, kad tie nav tik izteikti izdalīti –
gandrīz saskaras vai pat šķeļas? Un ja viens klasteris ģeometriski 
ir otra iekšienē? 

Klasteru centri
Trešā ideja. Izmantojot objektu atribūtus kā koordinātes, mēs 
klasteru uzdevumā varam ieviest dažādus "centrus". Piemēram, 
punktu kopas D'={x1 , ... , xn}  smaguma centrs (centroid) ir 
punkts:

r (D' )=1
n
∑
i=1

n

x i ,

t.i. vektors, kura koordinātes ir kopas punktu koordinātu vidējie aritmētiskie. 

Tad wc’’(D') varam mēģināt definēt kā max d(o1, r) pa visiem o1
no D' (tas būs it kā D' “rādiuss”). 

3c.definīcija. Uzskatīsim, ka D' ir klasteris, ja

 wc’’(D')<bce(D').
Kursa grāmatas adaļā 9.4.1 minēti vēl vairāki varianti, kā definēt klasterus, 
izmantojot centrus.



[Bilde – rādiuss ir 2x labāks kritērijs nekā diametrs!]

Dažreiz, definējot "centru", vidējo aritmētisko vietā labāk esot izmantot 

mediānas (skaitlis a' ir skaitļu kopas a(1), ..., a(n) mediāna, ja a' abās pusēs 
atrodas vienāds skaits kopas elementu).

Diemžēl, arī šī definīcija ir neveiksmīga (piemērs: divi apļi, kas gandrīz saskaras).

“Impossibility Theorem”
Vai šī neveiksmju sērija ir likumsakarīga? Vai perfekts 
klasterizācijas algoritms, kas balstās tikai uz objektu attālumiem, 
vispār ir iespējams?

Par mēģinājumu to noskaidrot sk.
Kleinberg, J. (2002). An Impossibility Theorem for Clustering, in Advances in NIPS
15 (MIT Press, Boston, USA), 2002, pp. 446-453.

Slaidi: An Impossibility Theorem for Clustering by Jon Kleinberg.

Tas ir labs smadzeņu vingrinājums.

Klasterizācijas algoritma ievadā ir galīga kādu objektu kopa S un 
attālumu tabula: d : S×S→R .

Sākumā Kleinbergs piedāvā trīs intuitīvas aksiomas perfektam 
klasterizācijas algoritmam:

 scale-invariance,
 richness,
 consistency,

un pierāda, ka neviens algoritms visas trīs aksiomas reizē 
apmierināt nevar.

Kur esam kļūdījušies?

Kleinbergs ieved divu aksiomu modifikācijas:

 near-richness (neprasa ģenerēt triviālo klasterizāciju: {1}, {2}, ...)

 refinement-consistency,

Izrādās pēc šīs modifikācijas impossibility theorem vairs nav 
spēkā – eksistē single linkage tipa algoritms, kas apmierina scale-invariance un 
abas modificētās aksiomas (sk. rakstu).

Smadzeņu vingrinājuma beigas.

K-vidējo algoritms [Top 10]

https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Kleinberg
https://www.slideserve.com/niveditha/an-impossibility-theorem-for-clustering
https://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/nips15.pdf


Sk. arī kursa grāmatas 303.lpp. vai Vikipēdijā K-means algorithm (ideja nāk no 
1957.gada, šis Vikipēdijas raksts ir izcils!).

Google attēli: K-means clustering Brilliant – pārsteidzoši rezultāti!

K nozīmē parametru – vēlamo klasteru skaitu.

Izmantosim ļoti svarīgu divfāzu iterācijas ideju.

Kādā telpā, kurā punktiem ir attālumi (Eiklīda vai tml.) ir dota 
punktu (objektu) kopa D.

Sākumā no kopas D punktiem izvēlas K nejaušus centrus.

Pēc tam pirmajā fāzē veido klasterus, katru punktu pierakstot 
tuvākajam centram.

Otrajā fāzē izrēķina iepriekšējā solī iegūto klasteru smaguma 
centrus.

Tad atkal pirmā fāze – ap jaunajiem centriem veido jaunus 
klasterus, katru punktu pierakstot tam tuvākajam jaunajam 
centram.

Utt. 
Precīzāk:

Uzdevums: p dimensiju telpā datu punktus D={x1, ..., xn} gribam sadalīt K 

klasteros {C1, ..., CK} ar centriem{R1, ..., RK} (kopa D un vēlamais skaits K ir doti, 

bet klasteri un centri būs algoritma rezultāts).

Pseidokods:

for k=1 to K

Par klastera Ck centru Rk izvēlamies vienu nejaušu datu punktu no kopas D. Tas ir 

pirmais solis.

endfor;

while (klasteru kolekcijā notiek izmaiņas) do

{E-solis} Veidojam klasterus:

for k=1 to K

Klasteri Ck veidojam no tiem kopas D punktiem, kas atrodas tuvāk centram Rk nekā

pārējiem centriem Rj.

endfor;

{M-solis} Rēķinām jaunus centrus:

http://en.wikipedia.org/wiki/K-means_algorithm


for k=1 to K 

Klastera Ck centru Rk izrēķinām kā labāko kopas Ck centru (tas būs Ck smaguma 

centrs).

endfor;

{Ejam atkal uz E-soli.}

endwhile;

K-vidējo algoritms konvergē ļoti ātri un vienmēr sadala kopas D 
punktus K daļās. Dažreiz rezultāts ir pārsteidzoši labs [TOP 10!], 
bet ne vienmēr: iegūtās K daļas ne vienmēr gribēsies saukt par 
klasteriem. 

Sk. animāciju Vikipēdijas rakstā.

Ja būs uzdots datiem neatbilstošs klasteru skaits K, tad 
algoritma rezultāts bieži nebūs apmierinošs. Bet algoritma 
ātrdarbības dēļ to ir viegli var padarbināt dažādām K vērtībām.

Citi trūkumi:

Algoritms nespēj ignorēt izlēcējus (outliers), tie var ietekmēt 
rezultātu.

Algoritms netiek galā ar “ļoti ne-sfēriskiem” klasteriem.
Piemērus sk. Google attēli: CURE clustering

Lokālā/globālā minimuma problēma. K-vidējo algoritma 
rezultāta kvalitāte var būt atkarīga no sākumā izvēlētā K centru 
komplekta. Vienam sākotnējam centru komplektam algoritms var 
uzģenerēt “labāku” klasteru komplektu nekā otram. Bet ātruma 
dēļ algoritmu viegli var padarbināt ar dažādiem sākuma 
variantiem, un tā tuvoties apmierinošam rezultātam. 

Kā te var izmērīt rezultāta precizitāti?  K-means rezultāts ir klasteru un centru 
komplekts. Katram punktam x∈D atrodam attālumu līdz viņa klastera centram

Ri , un ņemam šo attālumu kvadrātu summu ∑
i=1

K

∑
x∈C i

||x−R i||
2

.

WEKA šo rezultātu vienmēr parāda, piemēram:



Within cluster sum of squared errors: 7.817456892309572

Palaižot algoritmu vēlreiz (ar mainītiem parametriem), varam noteikt, vai esam 
ieguvuši uzlabojumu.

Var pierādīt teorēmu, ka K-vidējo algoritms vienmēr konverģē uz šīs kvadrātu 
summas lokālo minimumu, t.i. atrod klasteru un centru komplektu, kas šo summu 
minimizē. Viens no lokālajiem minimumiem būs globāls. Tas jāmeklē, mainot 
seed...

Tas nozīmē, ka K-means uzdevumu mēs varējām noformulēt pilnīgi abstrakti kā 
tādas centru R1, ... , RK kopas izvēli, kas minimizē kvadrātu summu

∑
i=1

K

∑
x∈C i

||x−R i||
2

. Un piedāvāt risināt to ar divfāzu algoritmu, iegūstot K-

vidējo algoritmu. 

Katram uzdotajam klasteru skaitam K K-vidējo algoritms veikli atrod datu korpusa 
sadalījumu K klasteros. Diemžēl, prasītajam klasteru skaitam K augot, optimizētā

∑
i=1

K

∑
x∈C i

||x−R i||
2

vērtība konsekventi samazinās: jo vairāk ir klasteru 

centru, jo K-vidējo rezultāts ir “precīzāks”.

Kā tādā situācijā izvēlēties cerīgāko K (klasteru skaitu)?
Elkoņa (vai ceļa locītavas) metode (elbow /knee method)

Paldies Dmitrijam Žukovam (2018.gads). 

Sk. Goggle attēlus: elbow method

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Elbow_method_(clustering)

Ideja: zīmējam grafiku, uz x ass atliekot K=1, 2, 3, 4, ..., un uz y-ass – atbilstošās 
iegūtās kvadrātu summas vērtības. Iegūstam dilstošu līkni. Ja tai ir kaut kas līdzīgs 
locījuma punktam (pagrieziena leņķa maksimums), tad šeit arī būtu meklējams 
cerīgākais klasteru skaits!

Sk. WEKA piemēru zemāk. 

SimpleKMeans ar WEKA
Apstrādājam failu iris.

Priekšapstrāde:
Opcija Ignore attributes

Ar to var izslēgt no klasterizācijas atribūtus, kam šo procesu nevajadzētu ietekmēt: 
objektus identificējošos atribūtus, klašu atribūtus, string tipa atribūtus utml. 
Atšķirībā no Remove opcijas, kas atribūtus fiziski atmet, Ignore opcija tos saglabā, 
un tie parādās klasterizācijas rezultātos (piemēram, objektus identificējošie atribūti).

Daži no parametriem:

https://en.wikipedia.org/wiki/Elbow_method_(clustering)


seed -- parametru sākuma vērtību randomizētai mainīšanai (inicializācijai)

numClusters -- klasteru skaita izvēle

maxIterations -- lieliem datiem ar to var novērst pārāk ilgu darbošanos

initializationMethod -- Random, k-means++, Canopy or farthest first

distanceFunction – attāluma funkcija (default: weka.core.EuclideanDistance). 

Rezultāti: 
1) Vizualize cluster assignements

2) kMeans

======

Number of iterations: 3

Within cluster sum of squared errors: 7.817456892309574

Initial starting points (random):

Cluster 0: 6.1,2.9,4.7,1.4,Iris-versicolor

Cluster 1: 6.2,2.9,4.3,1.3,Iris-versicolor

Cluster 2: 6.9,3.1,5.1,2.3,Iris-virginica

Final cluster centroids:

                                          Cluster#

Attribute                Full Data               0               1               2

                           (150.0)          (50.0)          (50.0)          (50.0)

==================================================
================================

sepallength                 5.8433           5.936           5.006           6.588

sepalwidth                   3.054            2.77           3.418           2.974

petallength                 3.7587            4.26           1.464           5.552

petalwidth                  1.1987           1.326           0.244           2.026

class                  Iris-setosa Iris-versicolor     Iris-setosa  Iris-virginica

Clustered Instances

0       50 ( 33%)

1       50 ( 33%)

2       50 ( 33%)



Rezultāta precizitāti WEKA parāda beigās (apskatām arī vizualizācijas):

numClusters=1 

Number of iterations: 1

Within cluster sum of squared errors: 141.13817202297776

numClusters=2 

Number of iterations: 7

Within cluster sum of squared errors: 62.1436882815797

numClusters=3

Number of iterations: 3

Within cluster sum of squared errors: 7.817456892309574 (-54, salīdzinot ar K=2)

numClusters=4 

Number of iterations: 4

Within cluster sum of squared errors: 6.613823274690356 (-1.2)

numClusters=5

Number of iterations: 4

Within cluster sum of squared errors: 6.293556861810846 (-0.32)

numClusters= –1 Log likelihood: -2.03504 (4 klasteri). 

Acīm redzot, elkoņa locītava tomēr ir pie numClusters=3...

Pēcapstrāde:

Pēc klasterizācijas: Visualize cluster assignments, tur ir poga 
Save, kas noglabā datu failu arff formātā ar visiem (arī 
ignorētajiem) atribūtiem un piesķirtajiem klasteru 
identifikatoriem.  Iegūto failu var atvērt kā ar WEKA, tā ar 
Excel un analizēt tālāk.

K-means citos rīkos
1. Var pameklēt ar Google clustering python.

Viscienījamāk izskatās scikit learn produkts:
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.KMeans.html

2. Var pameklēt ar Google clustering in R.

Labs paraugs izmantošanai – no GeeksforGeeks:
https://www.geeksforgeeks.org/k-means-clustering-in-r-programming/

https://www.geeksforgeeks.org/k-means-clustering-in-r-programming/
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.KMeans.html


CURE algoritms
Tiem gadījumiem, kad K-vidējo algoritms slikti strādā,  
1998.gadā trīs autori no Stenfordas universitātes un Bella 
laboratorijām piedāvāja (vēl vienu) uzlabotu algoritmu:
Sudipto Guha, Rajeev Rastogi, Kyuseok Shim. CURE: An Efficient Clustering 
Algorithm for Large Databases, Information Systems 26(1): 35–58,1998. 

CURE: Clustering Using REpresentatives 

Algoritma pamatidejas
Algoritms strādā kā hierarhiskā klasterizācija: sākumā katrs punkts ir savā klasterī, 
un katrā nākamajā solī tiek apvienoti divi “vistuvākie” klasteri.

Algoritma parametri.: c (vesels skaitlis, “centru” skaits vienā klasterī) un α (reāls 
skaitlis, 0<α<1, saspiešanas koeficients). 

Google attēli: CURE clustering

1.ideja. Klasteru attālumu rēķināšanai katram no tiem vispirms tiek izrēķināti 

(skaitā līdz c) representative points. Viena centra vietā katram klasterim 
tiek sarēķināti c punkti, kas “labi” izkliedēti atbilstoši klastera 
formai. [Sk. bildi]

2.ideja. Šī c reprezentatīvo punktu kopa tiek saspiesta pret klastera centru ar 
koeficientu α. Mērķis: mazināt izlēcēju un klastera virsmas “nenormālību” ietekmi. 
[Tā pati bilde] 

Par divu klasteru savstarpējo attālumu ņemam (kā single linkage) mazāko attālumu 
starp “saspiestajiem” reprezentatīvajiem punktiem no katra klastera. Un tālāk ejam 
ciklā kā hierarchical clustering. 

Algoritma pseidokodu sk. Vikipēdijas rakstā CURE algorithm

Algoritms ir ļoti “smags” skaitļošanas ziņā, tāpēc darbam ar lieliem datiem to vajag 
papildināt ar citām idejām (piemēram, sākt ar sampling, sk. Vikipēdijas rakstu).

CURE realizācijas
Tās ir retāk sastopamas nekā citu klasterizācijas algoritmu realizācijas. Bet dažas ir, 
piemēram:

PyClustering by Andrei Novikov

https://pypi.org/project/pyclustering/

Klasterizācija citos rīkos
1. Var pameklēt ar Google clustering python.

https://pypi.org/project/pyclustering/
https://en.wikipedia.org/wiki/CURE_algorithm
http://www.cs.sfu.ca/CourseCentral/459/han/papers/guha98.pdf
http://www.cs.sfu.ca/CourseCentral/459/han/papers/guha98.pdf


Viscienījamāk izskatās scikit learn produkti:
https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html (atvērt)

2. Var pameklēt ar Google clustering in R.

Pilns pārskats:
Sk. https://cran.r-project.org/web/views/Cluster.html (atvērt)

EM-algoritms (Gaussian Mixture Model )
Model based clustering – par to vēlak – atsevišķā lekcijā.

Uz datizraces kursu

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm
https://cran.r-project.org/web/views/Cluster.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html

