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Literatūra:
Meklējiet ar Google: text mining, text analytics. Lielākā daļa risināmo uzdevumu 
te ir tipisko datizraces algoritmu (klasifikācija, klasterizācija) lietojumi, kas 
pielāgoti specifiskiem objektiem – dokumentu tekstiem. 

Grāmata:

Text Mining with R. A Tidy Approach by Julia Silge and David Robinson,  
O’Reilly Media, June 2017 (https://www.tidytextmining.com/)

Bet vienīgā īsti specifiskā un intelektuālā text mining metode, 
man liekas, te ir:

Tēmu noteikšana (topic modeling)
Sk. arī Vikipēdijā Topic model.
Google attēli: topic model

Piemērs: https://www.kdnuggets.com/2016/07/americas-next-topic-model.html 
no https://www.kdnuggets.com/ (bilde: topiku vārdu saraksti un iekrāsotais teksts).

Tur ir minētas 4 tēmas, katrai ir savs raksturīgo (visbiežāk sastopamo?) vārdu 
saraksts. Un ir teksti (dokumenti), kuros šie vārdi ir sastopami. Analizējot tekstā 
sastopamo vārdu biežumu, principā var mēģināt noteikt, par cik procentiem šis 
teksts ir veltīts katrai tēmai.

Šāda situācija ir “fonā” tam uzdevumam ar ko nodarbojas topic modeling. Tikai 
tagad mums ir dots liels tekstu (dokumentu) daudzums, bet nav informācijas par 
tēmām, kas tajos ir aplūkotas. Vai ir iespējamas metodes, kas šo tekstu korpusu 
apstrādājot, atklātu tajā aplūkoto tēmu sarakstu, katrai tēmai – raksturīgo vārdu 
sarakstu, un katram dokumentam – procentu sadalījumu, par kādam tēmām tajā ir 
stāstīts. 

Tātad:

Dots korpuss no daudziem tūkstošiem teksta dokumentu. Par 
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kādām tēmām šajos dokumentos tiek runāts? Vai šīs tēmas var 
atklāt, iepriekš par tām neko nezinot?

Precīzāks datu modelis:

1) Dots visu iespējamo vārdu (skaitā V) saraksts, jeb vārdnīca:
w1 , ... , wV (V ir liels skaitlis).

2) Dots datu korpuss D, kurā M dokumenti d 1 , ... , d M (M arī ir 
liels skaitlis), i-ais dokuments ir vārdnīcas vārdu virkne garumā
N i (i-tā dokumenta j-to vārdu apzīmēsim ar W ij ).

Bez jebkādas iepriekšējas informācijas, mēs gribētu iegūt 
strukturētu informāciju par šo dokumentu saturu:

a) Par kādām tēmām (topikiem) tajos ir stāstīts? Topiku 
nosaukumus jau neviens algoritms neizgudros... Būs jāiztiek ar topiku numuriem 

un ar to, kādi ir katram topikam raksturīgie vārdi. Topiku 
nosaukumus beigās būs jāizgudro mums pašiem.

b) Kuros dokumentos un cik lielā mērā katrs topiks 
parādās?

Ideja - topic model. Būvēsim stohastisku modeļu šablonu, kura 
modeļi ģenerēs dotajam datu korpusam līdzīgu korpusu, 
pieņemot, ka dokumentos ir aplūkots ierobežots skaits topiku.

Modeļa pamatā mums būs iedomāts (nezināma satura) topiku 
numuru ne pārāk liels saraksts t1 , ... , t K (t.i. K nav liels skaitlis, 
piemēram, 50).

Modelī k-jam topikam vārdnīcas vārdi pieder atbilstoši kādam 

nezināmam varbūtību sadalījumam βk=βk 1 , ... ,βkV ;∑
j=1

V

βkj=1

(kopējais vārdu skaits V vārdnīcā varētu būt liels, piemēram, 
10000). Šīs varbūtības veido KxV matricu B, kam elementu summas katrā rindā
β k  ir 1.

Savukārt, i-tais dokuments (atkal – modelī) satur dažādus 
topikus atbilstoši kādam nezināmam varbūtību sadalījumam

θi=θi 1 , ... ,θiK ;∑
j=1

K

θij=1 . Šīs varbūtības veido MxK matricu Θ, 



kam elementu summas katrā rindā θ i ir 1.

Modelis ir stohastisks, un tas ģenerēs dokumentu kopu, līdzīgu 
dotajam dokumentu korpusam D, t.i. ģenerētā kopa sastāvēs no 
M dokumentiem, un i-jā dokumentā būs N i vārdi. Ģenerācija 
notiks šādi:

a) i-tā  dokumenta (no kopskaita M) j-to vārdu modelis 
izvēlēsies, vispirms atbilstoši sadalījumam θi ar varbūtību θik

izvēloties topiku z ij=t k , un tad

b) izvēloties vārdnīcas vārdu W ij=w t atbilstoši izvēlētā topika
t k “iekšējam” vārdu sadalījumam βk , t.i. ar varbūtību βkt .

Varbūtība (šoreiz – ne blīvums!), ka modelis uzģenerēs precīzi doto 
dokumentu korpusu D te ir:

∏
i=1

M

∏
j=1

N i

∑
k=1

K

θik βk W ij

,           (*)

kur W ij apzīmē kopas D de facto i-tā dokumenta de facto j-tā 
vārda numuru vārdu sarakstā w1 , ... ,wV , un (atceramies) izpildās 

nosacījumi: ∑
j=1

V

βkj=1 visiem k=1..K, un ∑
j=1

K

θij=1 visiem i=1..M. 

Šādā pieejā, optimizējot modeļa parametrus (varbūtības 
vektoros βk ,θi (vai matricās B ,Θ ), mums būtu jāmaksimizē 
grandioza polinomiāla izteiksme (*).

Galvenai fīlings: ja šī optimizācija izdotos, gribētos cerēt:

a) ka katrā topika vektorā βk=βk 1, ... ,βkV (kur V~10000) būs tikai daži 

desmiti kaut cik ievērojami lielu varbūtību. Tās atbildīs k-tā topika raksturīgajiem 
vārdiem. [Sliktākajā gadījumā paņemsim, piemēram, 10 populārākos topikus un 
katrā 20 populārākos vārdus.]

b) ka katrā dokumenta vektorā θi=θi 1 , ... ,θiK (kur K~50) būs tikai dažas kaut
cik ievērojami lielas varbūtības. Tās atbildīs i-tā dokumenta raksturīgajiem 
topikiem. [Sliktākajā gadījumā paņemsim katrā dokumentā, piemēram, 5 
populārākos.]

Tādā optimizācijā varētu “izkristalizēties” gan faktiskais 
raksturīgo topiku skaits (visā dokumentu kopā un katrā 



dokumentā atsevišķi), gan katram raksturīgajam topikam 
raksturīgo (bieži sastopamo) vārdu saraksts. Aplūkojot šos 
vārdu sarakstus, mēs varētu izdomāt, kā katru topiku 
saturīgi nosaukt, piemēram, “Datu drošība”. [Atgriežamies pie 
piemēra bildes.]

It kā vajadzētu šo uzdevumu mēģināt risināt ar EM-algoritmu: piemēram, vispirms
fiksējam nejaušas vārdu varbūtības topikos ( βkj ), tad optimizējam topiku 

varbūtības dokumentos ( θik ), tad atkal optimizējam visus βkj , tad atkal visus
θik utt.

Diemžēl, šādā veidā šis uzdevums (no dokumentu korpusa D iegūt labākos 
iespējamos sadalījumus βk ,θi ) reāli nav atrisināms.

Reālāka ideja, ko praksē arī izmanto: ir jāizvēlas kādi saprātīgi 
apriori sadalījumi θi un βk , un tad jāmēģina tos optimizēt 
dokumentu kopai D, izmantojot Beijesa estimāciju. Tādā veidā 
iegūsim precizētus aposteriori varbūtību sadalījumus θi un βk

. 

Tieši šādā veidā šis uzdevums arī reāli tiek risināts.

Teoriju sk. beigās. Bet to studēt laikam nebūs prātīgi. Dziļās mašīnmācīšanās 
speciālisti apgalvo, ka zemāk aplūkotie algoritmi ir pārāk viegli realizējami, lai 
rezultāts būtu nopietns. To vietā ir jāizmanto neironu tīkli. Sk. jaunāko pārskatu:

Topic Modelling Meets Deep Neural Networks: A Survey. 28 Feb 2021, 
https://arxiv.org/abs/2103.00498, by He Zhao, Dinh Phung, Viet Huynh, Yuan Jin, 
Lan Du, Wray Buntine.

Text mining realizācijas

Python
Meklējiet ar Google: text mining python vai topic modeling 
python. Scikit, liekas, te neko nepiedavā.

R
tm: Text Mining Package

A framework for text mining applications within R.
https://CRAN.R-project.org/package=tm 

topicmodels: Topic Models

https://cran.r-project.org/package=tm
https://arxiv.org/abs/2103.00498


Provides an interface to the C code for Latent Dirichlet Allocation (LDA) models 
and Correlated Topics Models (CTM)

https://CRAN.R-project.org/package=topicmodels 

Ļoti labi skaidrojumi rakstā:
Grün B, Hornik K (2011). “topicmodels: An R Package for Fitting Topic Models.” 
Journal of Statistical Software, 40(13), 1–30. URL 
http://www.jstatsoft.org/v40/i13/ 

Sk. arī:
Feinerer I, Hornik K, Meyer D (2008). “Text Mining Infrastructure in R.” Journal 
of Statistical Software, 25(5), 1–54. URL http://www.jstatsoft.org/v25/i05/

1) Ievaddatu struktūra: document-term matrix.

Tā ir M×V matrica (rindiņas – dokumenti, kolonas – 
vārdnīcas vārdi), kurā elements mij nozīmē, cik reižu i-jā 
dokumentā parādās j-tais vārdnīcas vārds.
R piedāvā līdzekļus šīs matricas aprēķinam, piemēram, ja dokumentu korpuss ir 
dots kā PDF failu kopa. Šajā pre-processing solī ir jāizveido arī vārdnīca (t.sk. 
jānosaka skaits V).

2) Plānotais topiku skaits K ir jāuzdod iepriekš, t.i. īstenībā ir 
jānosaka, eksperimentējot vairākas reizes ar dažādām vērtībām.

3) Ieteicamās LDA parametru vērtības:

α=50
K

(topiki dokumentos, R tas ir alpha),

δ=0.1 (vārdi topikos, R tas ir delta).

4) Rezultāti tiek izdoti S4 objektu formātā, un tos var izvilkt ar
logLik() - modeļa precizitāte; 

posterior() - varbūtību sadalījumi Θ ,β ;

terms() - biežākie vārdi katrā topikā;

topics() - biežākie topiki katrā dokumentā.

Sk. arī https://www.tidytextmining.com/topicmodeling.html

Hierarchical Pachinko allocation
Wei Li  and Andrew McCallum. Pachinko Allocation: DAG-Structured Mixture 
Models of Topic Correlations. Proceedings of the 23 rd International Conference 
on Machine Learning, Pittsburgh, PA, 2006.

LDA kritika: “The topics discovered by LDA capture correlations among words, 
but LDA does not explicitly model correlations among topics. This limitation 

https://cran.r-project.org/package=topicmodels
https://www.tidytextmining.com/topicmodeling.html
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arises because the topic proportions in each document are sampled from a single 
Dirichlet distribution. As a result, LDA has difficulty modeling data in which 
some topics cooccur more frequently than others.”

Google attēli: pachinko, pachinko allocation model

Vikipēdijā: Pachinko allocation

Uzdevuma nostādne ir tā pati, kas agrāk:

Dots visu iespējamo V vārdu saraksts, jeb vārdnīca:
w1 , ... ,wV . Datu korpusā D mums ir doti M dokumenti
d 1 , ... , d M , i-ais dokuments ir vārdnīcas vārdu saraksts garumā

Ni. 

Lai LDA trūkumu novērstu, vienkārša K topiku saraksta vietā 
autori ieved DAG (directed acyclic graph, orientēts grafs bez 
cikliem), kura saknē ir viens “globāls” topiks, tālāk seko topiku 
koks, bet pašā apakšā ir lapas – vārdnīcas vārdi. [Bildes ar 
variantiem.]

LDA ir šīs pieejas speciālgadījums – 3 līmeņu koks: globālais topiks augšā, otrajā 
līmenī – K topiku saraksts, zem tā – V vārdnīcas vārdi.

Pačinko alokācijas gadījumā līmeņu var būt vairāk nekā 3, un 
topikā var būt iekļauti gan dažādu zemāko līmeņu topiki, gan 
vārdi. Topiku grafu var uzdot sākumā, vai var likt to iemācīties 
no dotā dokumentu korpusa D.

Realizācijas

Meklējiet ar Google pachinko allocation python vai  pachinko 
allocation R.

Tālāk nav jālasa.

Kāda veida a priori varbūtību sadalījumi šeit figurē? 

Katrs no M sadalījumiem θi sastāv no K nenegatīviem 
skaitļiem (varbūtībām), kuru summa ir 1. 

Katrs no K sadalījumiem βk sastāv no V nenegatīviem 
skaitļiem (varbūtībām), kuru summa ir 1.

Tātad – saskaņā ar Beijesa metodes ideoloģiju – mums ir 
vajadzīgi stohastiski modeļi, kas ar kaut kādām varbūtībām 
ģenerē šādas skaitļu virknes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pachinko_allocation


Vienu no variantiem, kā to izdarīt, sk. Vikipēdijā:

 Latent Dirichlet allocation (LDA).
Johann Peter Gustav   Lejeune Dirichlet   (1805-1859)

Modelim ir jāģenerē M dokumenti, i-jā dokumentā ir tieši Ni 
vārdi.

Vispirms katram i-jam dokumentam uzģenerējam apriori 
varbūtību sadalījumu, ka tajā parādīsies (iedomātie nezināmie) 
topiki t1 , ... , t K :

θi=Dirichlet M (α) , kur parametru vektors sastāv no K 

vienādiem skaitļiem: α=α , ... ,α ;α<1 .

Formula te ir sarežģīta, sk. Vikipēdijā Dirichlet distribution. Šajā pieejā visu 
dokumentu ietvaros topiku varbūtībām tiek pieņemts viens un tas pats simetrisks 
Dirihlē sadalījums(tas ir būtisks, ne pārāk veiksmīgs vienkāršojums).

Pie tam šeit α<1 (piemēram, α=50 /K ), kas nozīmē, ka sadalījums ir 
sparse. t.i. domājam, ka no visa topiku klāsta atsevišķā dokumentā parādīsies tikai 
nedaudzi topiki (kuri – to parādīs aposteriori sadalījums).

Tāpat, katram topikam no t1 , ... , t K uzģenerējam apriori 
varbūtību sadalījumu, ka tajā parādīsies vārdnīcas vārdi

w1 , ... ,wV :  

βk=Dirichlet V (δ) , kur parametru vektors

δ=δ , ... ,δ ;δ<1 sastāv no V vienādiem skaitļiem. Tātad 

atkal – šajā pieejā visu topiku ietvaros vārdu varbūtībām ir viens un tas pats 
Dirihlē sadalījums (metodes trūkums!), pie tam parametru vektors δ ir sparse. 
(t.i. δ<1 , piemēram, δ=0.1 ). Tas nozīmē, ka domājam, ka no visa lielā 
vārdu klāsta, atsevišķā topikā parādīsies tikai samērā nedaudzi vārdi (kuri – to 
parādīs aposteriori sadalījums)..

Kad visi apriori parametri θi=θi 1 , ... ,θiK ; βk=βk 1 , ... ,βkV ir 
uzģenerēti, modelis sāk ģenerēt dokumentus. Lai iegūtu i-tā 
dokumenta j-to vārdu, vispirms atbilstoši varbūtību sadalījumam
Θi iegūstam topika numuru zij , un tad – atbilstoši varbūtību 

sadalījumam βz ij iegūstam j-to vārdu.

Apzīmēsim:

Θ=(Θ1 , ... ,ΘM) - uzģenerētie apriori topiku sadalījumi M 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dirichlet_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gustav_Lejeune_Dirichlet
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gustav_Lejeune_Dirichlet
https://en.wikipedia.org/wiki/Latent_Dirichlet_allocation


dokumentos;

β=(β1 , ... ,βK )  - uzģenerētie apriori vārdu sadalījumi K 
topikos;

Z={z ij |i=1. .M , j=1..N i} - uzģenerētie topiku numuri i-to 
dokumentu j-jiem vārdiem;

W={wij | i=1..M , j=1. .N i} - uzģenerētie numuri i-to 
dokumentu j-jiem vārdiem.

Varam sastādīt sarežģītu izteiksmi P(W ,Z ,Θ ,β |α ,δ) - 
varbūtībai, ka pie dotajiem parametriem α ,β modelis 
uzģenerēs datus W ,Z ,Θ ,β .

Tad integrējam šo izteiksmi pa Θ ,β , iegūstot P(W ,Z |α ,δ) - 
kopējo varbūtību, ka no α ,δ modelis uzģenerēs datus W ,Z .

Un beidzot, Beijesa formula ļauj aprēķināt nosacītās varbūtības
P(zij=k |W ,α ,δ) , kur tagad W ir dotās dokumentu kopas 

dati, bet i – dokumenta numurs, j – vārda numurs i-jā 
dokumentā, k – topika numurs).

Tādā veidā beigās mums radīsies aposteriori varbūtību 
sadalījumi

θ̂i=θ̂i 1 , ... , θ̂iK ; β̂k=β̂k 1 , ... , ^βkV .

[Kāpēc apriori sadalījumam izvēlējāmies Dirihlē? Tāpēc, ka tad aposteriori 
sadalījums analītiski atkal būs Dirihlē sadalījums!]

Kāpēc varam cerēt ka tā būsim atklājuši mūsu dokumentu 
kopuma topik-struktūru: cik dažādi topiki kopumā ir 
sastopami, un ar kādiem vārdiem (pārsvarā) katrs no tiem runā? 

Tas būs izdevies, ja aposteriori varbūtību sadalījumi būs 
sanākuši sparse: 

- katram topikam t k sadalījumā β̂k=β̂k 1 , ... , ^βkV tikai 

dažas varbūtības būs izteikti lielākas par 0 (tas parādīs, kuri 
vārdi katram topikam ir raksturīgi, no tā varēsim izsecināt, kāda 
ir topika tēma, piemēram, gribēsies to nosaukt “Datu drošība”);

- arī katram i-jam dokumentam sadalījumā θ̂i=θ̂i 1 , ... , θ̂iK



tikai dažas varbūtības būs izteikti lielākas par 0 (tas parādīs, par 
kuriem topikiem katrs dokuments runā).

Conjugate prior
Sk. arī Vikipēdijā Conjugate prior. 

Divi piemēri, kuros Beijesa estimācijai a priori varbūtību 
sadalījumu izvēlas tā, lai aposteriori sadalījums pēc analītiskās 
formas būtu tāds pats kā apriori.  

Bernulli varbūtību sadalījuma estimācija
Šis sadalījums modelē eksperimentu, kurā ir divi iespējamie 
iznākumi (apzīmēsim tos ar 1 un 0). Tātad datu korpuss (treniņa 
kopa) te būs n ciparu 0 un 1 virkne D= x1 , ... , xn . Mēģināsim 
šiem datiem uzspiest Bernulli modeli BER(p), kurā 1 un 0 
parādās attiecīgi ar varbūtībām p ,1− p (p tātad ir modeļa 
parametrs).

Varbūtība (t.i. likelihood), ka n atkārtojumos šis modelis 
uzģenerēs tieši datu virkni D, ir

L( p | D)= p
∑
i=1

n

xi

(1−p)
n−∑

i=1

n

xi

= pS (1−p)n−S ,

 kur S=∑
i=1

n

x i , t.i. S ir vieninieku skaits virknē D.

Maksimizēsim to (kā dara MLE):

∂ L( p , D)
∂ p

=S pS−1(1− p)n−S−(n−S ) pS (1− p)n−S−1=0 .

S (1− p)−(n−S ) p=0 ; p= S
n
=1

n ∑i=1

n

x i , t.i. parametra p 

labākā vērtība ir cipara 1 biežums virknē D.

Atrisināsim šo uzdevumu vēlreiz – MLE vietā izmantojot 
Beijesa estimāciju.  Tad mums ir vajadzīgs modeļu ģenerators, 
kas ar dažādām varbūtībām ģenerē Bernulli modeļus (p, 1–p).  
Tāds ģenerators, piemēram, ir t.s. Beta distribution, kas skaitli p 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernoulli_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_prior


ģenerē ar varbūtību blīvumu Beta(α ,β , p)= pα−1(1− p)β−1

B(α ,β)
, 

kur α> 0 ;β> 0 ir parametri, bet saucējā ir normējošs 
reizinātājs.

Tātad: vispirms, atkarībā no α ,β ģenerējam parametra p 
vērtību, un tad n reizes darbinām modeli BER(p). Tad Beijesa 
formula mums dod (S ir vieninieku skaits virknē D): 

p( p | D)∝Beta(α ,β , p)L ( p | D)=Beta(α ,β , p) pS (1−p)n−S ;

p( p | D)∝ pα−1+ S (1− p)β−1+ n−S∝Beta(α+ S ,β+ n−S , p) .

Var pārliecināties, ka īstenībā šī formula ir precīza:

p( p | D)= pα−1+ S (1− p)β−1+ n−S

B(α+ S ,β+ n−S )
=Beta(α+ S ,β+ n−S , p) ,

t.i., dotā datu virkne D mums liek mainīt modeļa BER(p) 
parametra varbūtību sadalījumu no Beta(α ,β , p) uz

Beta(α+ S ,β+ n−S , p) . Bet sadalījuma funkcijas forma 
nemainās – tas joprojām ir beta-sadalījums. Tā arī ir conjugate 
prior teorijas pamatideja.

Piemērs. Ja apriori izvēlējāmies α=β=1 , t.i. vienmērīgo 
sadalījumu, tad aposteriori mums jāpieņem sadalījuma blīvums,
kas proporcionāls pS (1−p)n−S  – zvans, kam maksimums

p= S
n

(t.i. tā pati vērtība, ko deva MLE).

Kategoriju varbūtību sadalījuma estimācija
Vikipēdijā: Categorical distribution.

Tas ir Bernulli sadalījuma vispārinājums ar vairāk kā diviem 
iznākumiem.  

Šis sadalījums modelē eksperimentu, kurā ir k iespējami 
iznākumi (apzīmēsim tos ar 1, 2, ..., k). Tātad datu korpuss 
(treniņa kopa) te būs n skaitļu virkne D= x1 , ... , xn visi

xi∈{1,... , k } . Mēģināsim šiem datiem uzspiest kategoriju 
modeli CAT ( p)=CAT ( p1 , ... , pk) , kurā 1, ..., k parādās 

https://en.wikipedia.org/wiki/Categorical_distribution


attiecīgi ar varbūtībām pi (tātad ∑
i=1

k

pi=1 ).

Varbūtība (t.i. likelihood), ka n atkārtojumos šis modelis 
uzģenerēs tieši datu virkni D, ir

L( p | D)=∏
i=1

k

pi
S i ,

kur S i ir skaitļa i biežums virknē D ( ∑
i=1

k

S i=n ).

Maksimizēsim to (kā dara MLE, šoreiz – ar Lagranža 
reizinātāju):

∂
∂ pi

(L( p , D)−λ(∑
j=1

k

p j−1))=S i
L
pi

−λ=0 ;

pi=S i
L
λ ;∑

i=1

k

pi=
L
λ ∑

i=1

k

S i=
L
λ n=1 ;

L
λ =1

n
; pi=

S i

n
,

t.i. parametra pi labākā vērtība ir skaitļa i biežums virknē D.

Atrisināsim šo uzdevumu vēlreiz – MLE vietā izmantojot 
Beijesa estimāciju.  Tad mums ir vajadzīgs modeļu ģenerators, 
kas ar dažādām varbūtībām ģenerē kategoriju modeļus CAT(p). 
Tāds ģenerators, piemēram, ir t.s. Dirichlet distribution, kas 

vektoru p (kam ∑
i=1

k

pi=1 ) ģenerē ar varbūtību blīvumu

Dir (α , p)= 1
B(α)∏i=1

k

pi
αi−1 ,

kur α=α1 , ... ,αk ir parametru vektors (visi αi> 0 ), bet 
saucējā ir normējošs reizinātājs.

Tātad: vispirms, atkarībā no α ģenerējam parametra p vērtību, 
un tad n reizes darbinām modeli CAT(p). Tad Beijesa formula 
mums dod: 

p( p | D)∝Dir (α , p) L( p | D)=Dir (α , p)∏
i=1

k

pi
S i ;

https://en.wikipedia.org/wiki/Dirichlet_distribution


p( p | D)∝∏
i=1

k

pi
α i−1+ S i∝Dir (α+ S , p) .

Var pārliecināties, ka īstenībā šī formula ir precīza:

p( p | D)= 1
B(α+ S )∏i=1

k

pi
αi−1+ S i=Dir (α+ S , p) ,

t.i., dotā datu virkne D mums liek mainīt modeļa CAT(p) 
parametru varbūtību sadalījumu no Dir (α , p) uz

Dir (α+ S , p) . Bet sadalījuma funkcijas forma nemainās – tas
joprojām ir Dirihlē sadalījums. 

Piemērs. Ja apriori izvēlējāmies α=1,... ,1 , t.i. vienmērīgo 
sadalījumu, tad aposteriori mums jāpieņem sadalījuma blīvums,

kas proporcionāls ∏
i=1

k

pi
S i . Tā maksimums ir pi=

S i

n
(t.i. tās 

pašas vērtības, ko deva MLE).

Uz datizraces kursu.

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm

