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EM algoritms [Top 10]
Sk. grāmatas sadaļas 8.4  un 9.2.5 vai Expectation-maximization_algorithm no 
Wikipedia.

Sk. arī: Top 10 algorithms in data mining by Xindong Wu, Vipin Kumar, J. Ross 
Quinlan et al., Knowl. Inf. Syst (2008) 14:1–37  

EM-algoritms ir vispārīga divfāzu shēma optimizācijas 
algoritmiem. Piemēram, K-vidējo klasterizācija arī darbojas pēc 
šīs shēmas. 

(Model-based clustering)

Klasterizācijas algoritms
Gaussian Mixture Model

Zem nosaukuma EM WEKA realizē tieši šo klasterizācijas algoritmu. 

Dotais datu korpuss D, kā parasti sastāv no n objektiem
 p-dimensiju Eiklīda telpā: x1 , ... , xn .  

Model-based clustering pirmā ideja: mixture model (vairāk-
komponentu modelis)

Objekta piederību nezināmam klasterim (klastera numuru) 
ievedam kā latentu (slēptu) objekta atribūtu un katrai šī atribūta 
vērtībai būvējam atsevišķu datu modeli (ar savām īpašām 
parametru vērtībām).
Google attēli: Gaussian Mixture Model.

Pieņemsim, ka datos mums ir K nezināmi klasteri, un k-tā 
klastera (k=1..K) objekti x rodas haotiski, atbilstoši p-dimensiju 
Gausa (normālajam) sadalījumam G(x ,μk ,σk) , ar savu 
specifisku centru μk=(μ1 , ... ,μ p) un standartnoviržu vektoru
σ k (vektors σ k=(σk 1 , ... ,σkp) tāpēc, ka p-dimensiju telpas katrā virzienā 

normālā sadalījuma dispersija var būt citāda, sk. Soft Clustering un tālāk – elipses 
Krisa lapā)..

Formulas sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution. 

Bet tāpat kā naivajā Beijesa metodē, mēs pieņemam arī, ka klastera ietvaros objektu
atribūti ir neatkarīgi, t.i. mums nav jāņemas ar kovariāciju matricu, tāpēc blīvuma 
funkcija sanāk šāda:
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Varbūtību, ka patvaļīgs objekts pieder k-jam klasterim, 

apzīmēsim ar πk ( ∑
k=1

K

πk=1 ).

EM-algoritmam veltīta lapa http://jormungand.net/projects/misc/em/ by Chris 
(autors īstais vārds ir Edward C. Kern, sk. 
https://cs.brown.edu/research/pubs/theses/ugrad/2005/ekern.pdf

[Vispirms pamēģināt KM ar 1, 2, 3 utt. klasteriem, tad to pašu ar EM.]

Veidosim šai idejai atbilstošu modeļu šablonu, ko sauksim par 
Gaussian mixture model, un kam ir šādi (skaitā 2 pK +K−1 ) 
parametri: 

Θ=(π1 , ... ,πK−1 ,μ1, ... ,μK ,σ1 , ... ,σK );∑
k=1

K−1

πk≤1 .

Modelis darbojas kā stohastisks process, kurā objekts var 
uzrasties punktā x:

 – vispirms ar varbūtībām πk “izvēloties sev” klastera numuru k;
un pēc tam

 – uzrodoties pašam punktā x ar varbūtību blīvumu
G(x ,μk ,σk) .

Tātad kopējais objekta rašanās varbūtību blīvums punktā x ir: 

f (x)=∑
k=1

K

πkG (x ,μk ,σk) .      (1)

Varbūtība, ka punktā x uzradies objekts piederēs k-jam 
klasterim, tad būs:

P(k | x)=
πkG (x ,μk ,σk)

f (x)
.         (2)

Protams: ∑
k=1

K

P (k | x)=1 . Un dabiska būtu doma, ka, klasterizējot,

objekts x i būtu jāpieskaita tam klasterim k, kam varbūtība
P (k | x i) ir vislielākā. Beigas tā arī darīsim.

Tiktāl – modeļu šablona definīcija.

Tālāk: šablona parametru estimācija dotajam datu korpusam D.

Meklēsim tādas parametru vērtības, kas maksimizē ticamību 
(likelihood) – varbūtību blīvumu, ka mūsu modelis n neatkarīgos
eksperimentos uzģenerēs precīzi mums doto datu korpusu
D=(x1 , ... , xn) . Tā kā eksperimenti ir neatkarīgi, tad ticamība 

ir reizinājums:

L(Θ , D)=p(D |Θ)=f (x1) f (x2) ... f (xn) ,

un logaritmiskā ticamība ir summa:

log L(Θ , D)=∑
i=1

n

log f (x i)=∑
i=1

n

log∑
k=1

K

πkG(x i ,μk ,σk) .

Google attēli: Jensen's inequality

Šīs izteiksmes maksimizāciju atvieglo Jensena nevienādība (sk. bildi Jensen’s 
inequality) – tā kā log funkcijas grafiks ir izliekts uz augšu, tad:

log (π1 x+(1−π1) y)≥π1 log (x)+(1−π1)log( y) ;

log∑
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K

πkG (xi ,μk ,σk)≥∑
k=1

K

πk logG(xi ,μk ,σk) ;

log L(Θ , D)≥∑
i=1

n

∑
k=1

K

πk logG(xi ,μk ,σk) ; 

log L(Θ , D)≥∑
k=1

K

πk∑
i=1

n

logG(xi ,μk ,σk)      (3).

[log G te vairs nesatur eksponentu e−Σ... , tā vietā satur −Σ ... ]

Šī pēdējā izteiksme ir ļoti parocīga divfāzu maksimizācijai. Izrādās (var pierādīt 
tādu teorēmu), ka (3) labās pauses lokālie maksimumi sakrīt ar sākotnējās

L(Θ , D) izteiksmes lokālajiem maksimumiem. 

Pierādījumu sk. Vikipēdijā: Expectation maximization algorithm.

Model-based clustering otrā ideja:

maksimizējot šī K-komponentu mixture model ticamības 
funkciju L(Θ , D) , mūsu datu korpusam tiks atrasts, 
iespējams, ]“labs” sadalījums K klasteros (vairāk – sk. beigās). 
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[FĪLINGS!]

Maksimizācijas uzdevumu šeit risina ar EM-algoritmu. Tas  ir 
divfāzu optimizācijas algoritms. Parametri tiek sadalīti divās daļās, un 
katrā iterācijas solī optimizē vispirms vienu daļu (otru uzskatot par fiksētu), pēc 
tam – otru daļu (pirmo uzskatot par fiksētu).

Sākumā izvēlamies nejaušas visu parametru vērtības:

Θ=(π1 , ... ,πK−1 ,μ1, ... ,μK ,σ1 , ... ,σK );∑
k=1

K−1

πk≤1 .

Tālāk parametru vērtības tiek pārrēķinātas, pakāpeniski  
pielāgojot tās dotajam datu korpusam. 

Tiek iterēti soļu pāri – E-solis un M-solis.

E-solis (Expectation)

Optimizējam parametrus πk pie fiksētiem pārējiem parametriem
μk ,σk .

Tekošajām parametru vērtībām tiek sastādītas formulas (1) un 
(2), un tad tiek izrēķināta jaunas varbūtības π̂k , ka datu korpusa
objekts piederēs k-jam klasterim:

π̂k=
1
n
∑
i=1

n

P(k | xi) .       (4)

Ideja: tā ir vidējā “vecā” varbūtība, ka dotā korpusa D objekts piederēs klasei k.

Var pierādīt teorēmu, ka šī izvēle maksimizē izteiksmi (3) pie fiksētiem pārējiem 
parametriem μk ,σk .

Tālāk seko

M-solis (Maximization)

No jaunajām varbūtībām π̂k izrēķinām jaunus klasteru centrus:

π̂k μ̂k=
1
n
∑
i=1

n

P(k | xi)x i       (5)
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K
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xi , t.i. klasteru 

statistiskais kopējais smaguma centrs nemainās. ]

un jaunas dispersijas:

π̂k σ̂k
2=1
n
∑
i=1

n

P(k | xi)(x i−μ̂k)
2 .     (6)

[Te ∑
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K

π̂k σ̂k
2=1
n∑i=1

n

(xi−μ̂k)
2 , t.i. jaunās dispersijas imitē doto objektu x i

vidējo kvadrātisko novirzi no jaunajiem klasteru centriem.]

Var pierādīt teorēmu, ka šī izvēle maksimizē izteiksmi (3), ja ir fiksēti parametri
π̂k .

Tad atkal seko jauns E-solis, jauns M-solis utt.

Var pierādīt teorēmu, ka viss šis process kopā konverģē uz 
izteiksmes (3) un ticamības L(Θ , D) lokālo maksimumu. 

Tāpēc praksē mēs šīs divfāzu iterācijas turpinām, līdz parametru 
vērtības (izvēlētajās precizitātes robežās) vairs nemainās, t.i. līdz
aptuvenam nekustīgajam punktam Θ̂ , kas ir ticamības
L(Θ , D) aptuvens lokālais maksimums. 

Klasterizācija: Kad maksimums sasniegts, tad katru datu 
korpusa punktu xi pieskaitām tam klasterim k, kam ir vislielākā 
varbūtība P(k | x i) . Klasterizācija ir notikusi!

Tagad varam pētīt katra klastera objektu sarakstu, lai noteiktu, ko
esam atraduši (varbūt, neko būtisku).

Pieredze liecina, ka šī metode (K-komponentu modeļu šablona 
optimizācija) nereti atrod ļoti labu sadalījumu klasteros. Tāpēc to
sauc par model-based clustering (veidojam fīlingu...).

Sk. vēlreiz EM-algoritmam veltīto lapu http://jormungand.net/projects/misc/em/ by 
Chris. [K-vidējā un EM-algoritma līdzības – klasteru centri, jo vairāk centru, jo 
labāka precizitāte.]

Rezultāta precizitāti (bet ne kvalitāti, sk. tālāk) varam mērīt ar 
sasniegto log L(Θ̂ ,D) maksimālo vērtību. Tā varam salīdzināt 
ar šo algoritmu iegūtās klasterizācijas dažādām K vērtībām. 
Diemžēl, K augot, optimizētā log L(Θ̂ ,D) vērtība konsekventi 
samazinās (tāpat kā K-vidējo metodei: jo vairāk ir klasteru 
centru, jo rezultāts ir “precīzāks”.)

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

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 logaritmiskās ticamības vērtības. Iegūstam augošu līkni. Ja tai ir kaut kas 
līdzīgs locījuma punktam, tad šeit arī būtu meklējams cerīgākais klasteru skaits!

Sk. WEKA piemēru zemāk. 

Sk. arī kursa grāmatas 263.lpp. Example 8.1.

Sk. arī Vikipēdijā: Expectation–maximization algorithm.

EM un WEKA
WEKA pasniedz EM algoritmu kā klasterizācijas metodi.

Atveriet failu iris, izvēlieties Cluster, un uzreiz kā uzdevuma risināšanas metode 
tiek piedāvāts EM. Var izvēlēties meklējamo klasteru skaitu (izmēģiniet 2, 3, 4, 
5, ...) un apskatīt Visualize cluster assignements, kā arī skaitlisko informāciju.

Parametri:

seed – parametru sākuma vērtību randomizētai mainīšanai. 

numClusters – klasteru skaita noteikšanai.

minLogLikelihoodImprovementIterating – minimālais log likelihood uzlabojums, 
pēc kura jāizpilda vēl viena iterācija. 

maxIterations – ar to var novērst pārāk ilgu darbošanos.

Rezultāta precizitāti WEKA parāda beigās (apskatām vizualizācijas):

numClusters=1  Log likelihood: -6.03422

numClusters=2   Log likelihood: -3.06314 (+3.03)

numClusters=3  Log likelihood: -2.21046 (+0.85, salīdzinot ar K=2)

numClusters=4  Log likelihood: -2.03504 (+0.18)

numClusters=5 Log likelihood: -1.77651 (+0.26)

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

Man gan liekas, ka ceļa locītava ir pie K=3... 

Model-based clustering (fīlings!)

numClusters=1 atbilst situācijai, kad mēs vienu modeļa šablonu
G(x ,μ1,σ1) mēģinām uzspiest visam iris datu korpusam (kā 

to darījām degvielas patēriņa uzdevumā). Tad iris Log likelihood 
sanāk -6.03422. 

Bet ja ņemam numClusters=2, t.i. mēģinām iris datiem uzspiest 
divkomponentu modeli

π1G(x ,μ1,σ1)+π2G (x ,μ2,σ2) ,

tad optimizācijas rezultātā iegūstam precizitātes uzlabojumu
 Log likelihood: -3.06314 (+3.03). Protams, divas komponentes, 
tās optimizējot, ļaus uzmodelēt datus precīzāk (tām kopā ir 
vairāk parametru!).  Bet svarīgi, ka ja datos tiešām ir klasteri, tad
optimizētās komponentes tos var atklāt!  Tā ir model-based 
clustering galvenā ideja. Fīlings! [Ja datos klasteru nav, tad EM-
algoritms, tāpat kā K-vidējo algoritms “rezultātu” izdos, bet tas nebūs 
izmantojams.]

Un tā tālāk: 3 klasteri, 4 klasteri, ... un “elkonis”. 

Izrādās, ka optimizēts vairāk-komponentu modelis nereti dod 
labus klasterus, tā ir model-based clustering galvenā ideja.

EM algoritms: vispārīgais gadījums
Dotais datu korpuss D, kā parasti, sastāv no n objektiem
 p-dimensiju Eiklīda telpā: x1 , ... , xn .  

Paņemsim kādu stohastisku modeļu šablonu M (Θ) , kam 
protam izrēķināt ticamību LM (Θ , x)  – varbūtību blīvumu, ka 

https://en.wikipedia.org/wiki/Expectation%E2%80%93maximization_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/Elbow_method_(clustering)
http://jormungand.net/projects/misc/em/


pie dotās parametru vērtību kopas Θ, modelis M uzģenerēs 
objektu telpas punktā x. Tad ticamība, ka n neatkarīgos 
eksperimentos uzģenerēsim precīzi visu datu korpusu D būs:

L(Θ , D)=∏
i=1

n

LM (Θ ,x i) , 

jeb logaritmiskā ticamība: 

log L(Θ , D)=∑
i=1

n

log LM (Θ , xi) .

Ar kāda estimatora (piemēram, MLE) palīdzību atradīsim 
“labāko” iespējamo parametru vērtību kopu Θ̂ , kas maksimizē
L(Θ , D) . Tad būsim ieguvuši “labāko” iespējamo datu 

korpusa D modeli M (Θ̂) , ko var iegūt no šablona M (Θ) . 
Modeļa precizitāti raksturos maksimālā ticamība – skaitlis
log L(Θ̂ , D) .

Ja šī kvalitāte mūs neapmierina, izmēģināsim mixture model: 
iedomāsimies, ka korpuss D sadalās K nezināmos klasteros, un 
k-jam (k=1..K) klasterim mēģināsim piemērot modeli M (Θk) ar
savu specifisku parametru kopas vērtību Θk .

Lai saliktu visu kopā, varbūtību, ka patvaļīgs objekts pieder k-

jam klasterim, apzīmēsim ar πk ( ∑
k=1

K

πk=1 ).

Tātad mūsu modelī datu korpuss D rodas procesā, kurā objekts 
uzrodas telpas punktā  x:

- vispirms ar varbūtību πk “izvēloties sev” klastera numuru; un 
pēc tam

- uzrodas pats ar stohastiskā modeļa M (Θk) palīdzību.

Tātad kopējais x rašanās varbūtību blīvums ir: 

f (x)=∑
k=1

K

πk LM (Θk , x) .      (1)

Varbūtība, ka objekts x piederēs k-jam klasterim, tad būs:

P(k | x)=
πk LM (Θk , x)

f (x)
.         (2)

Esam izveidojuši mixture model, kam ir šādi parametri: 

Θ=(π1 , ... ,πK−1 ,Θ1 , ... ,ΘK );∑
k=1

K−1

πk≤1 .

Meklēsim tādas parametru vērtības, kas maksimizē ticamību – 
varbūtību blīvumu, ka mūsu modelis n eksperimentos uzģenerēs 
precīzi datu korpusu D=(x1 , ... , xn) .

Tā kā eksperimenti ir neatkarīgi, tad šī ticamība būs
L(Θ , D)=p(D |Θ)=f (x1) f (x2)... f (xn) ,

 jeb logaritmiskā ticamība:

log L(Θ ,D)=∑
i=1

n

log f (xi)=∑
i=1

n

log∑
k=1

K

πk LM (Θk , xi) .

Tālāk viss var notikt tāpat kā augšminētajā piemērā – Jensena 
nevienādība, divfāzu EM-algoritms, kas maksimizēs
log L(Θ , D) ,

un korpusa D sadalīšana K klasteros:
katru datu korpusa punktu xi pieskaitām tam klasterim k, kam ir
vislielākā varbūtība P(k | x i) . Klasterizācija ir notikusi!

Un ja iegūtais K-komponentu modeļa ticamības maksimums
log L(Θ̂ ,D) būs būtiski lielāks par iepriekš iegūto vien-

komponenta modeļa ticamības maksimumu log L(Θ̂ , D) , tad 

būs pamats domāt, ka iegūtais sadalījums K klasteros ir atbilst 
kādām datos esošām objektu klasēm (ja datos tādas tiešām ir). 

Šo metodi sauc par modeļ-bāzēto klasterizāciju (jāveido fīlings...). 
Protams, jo vairāk komponentu (jo vairāk modeļa šablona parametru), jo precīzāk 
varēsim savu datu korpusu uzmodelēt. Elkoņa metode...

Uz datizraces kursu

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

