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1 Úvod

Cílem tohoto cvičení je implementace algoritmu k-means pro shlukovou ana-
lýzu dat. Algoritmus k-means hledá pro množinu dat X = {x1, . . . , xn}
vektory µ1, . . . , µk (k < n), takové, že je minimalizována střední kvadra-
tická odchylka množiny X od vektorů µ1, . . . , µk. Neformálně řečeno, algo-
ritmus k-means hledá k vektorů, které dobře aproximují danou množinu dat,
tedy hledá takové vektory, ke kterým je euklidovská vzdálenost všech dat co
nejmenší.
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Obrázek 1: Jednorozměrný (vlevo) a dvourozměrný (vpravo) příklad nalez-
ných vektorů µ1, . . . , µk.

2 Algoritmus k-means

Algoritmus k-means je skutečně jednoduchý. Jeho vstupem je množina dat
X = {x1, . . . , xn} a číslo k udávající počet vektorů µj. Na začátku se inicia-
lizují vektory µj, j = 1, . . . , k na náhodně zvolenou hodnotu nebo použitím
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nějaké vhodně zvolené heuristiky (využívající například apriorní znalosti o
úloze). Po inicializaci ze začnou iterativně opakovat následující dva kroky:

1. Klasifikace: Všechna data xi, i = 1, . . . , n se klasifikují do tříd ur-
čených vektory µj, j = 1, . . . , k podle minima euklidovské vzdálenosti
(klasifikace podle nejbližšího souseda, nearest-neighbour classification).
Tedy vzor xi je přiřazen do třídy

yi = argmin
j=1,...,k

‖xi − µj‖.

2. Učení: Vypočítají se nové hodnoty vektorů µj jako střední hodnoty
dat xi, které byly klasifikovány do třídy určené příslušným vektorem
µj. Tedy, nová hodnota µj se spočte podle vztahu

µj =
1
nj

∑
i∈{i:yi=j}

xi,

kde nj je počet vzorů xi klasifikovaných v prvním kroku do třídy určené
vektorem µj.

Kroky 1 a 2 se opakují do té doby, dokud se alespoň jeden vektor xi

klasifikuje do jiné třídy, než byl klasifikován v předcházejícím kroku.

3 Námět k přemýšlení

Podíváte-li se pořádně na druhý krok algoritmu, všimnete si, že to vlastně
není nic jiného, než maximálně věrohodný odhad střední hodnoty pro každou
třídu zvlášť. Celý algoritmus se tedy dá znázornit následujícím diagramem:

neighbour
nearest

maximum
likelihood

µj

yi
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Je to tedy, jako bychom se na data dívali jako na “směs” několika gaussi-
ánů u nichž předpokládáme stejné směrodatné odchylky (neodhadujeme je)
a snažili se nalézt střední hodnoty každého gaussiánu.
Z předchozích cvičení víte, jak odhadnout metodou maximální věrohod-

nosti jak střední hodnotu, tak i směrodatnou odchylku. Pomohlo by to ně-
čemu? Také znáte lepší algoritmus na klasifikaci do tříd – vzpomeňte si na
Bayesovské rozhodování (ve skutečnosti se dá ukázat, že chyba při klasifikaci
pomocí nejbližšího souseda je maximálně dvakrát tak velká, než při použití
Bayesovské strategie, takže nejbližší soused není tak špatný, jak by se mohlo
zdát a proto je také často používán). Bylo by tedy vhodné použít raději
Bayesovské rozhodování?
Přemýšlejte o tomto pohledu na k-means, v příštím cvičení se tímto smě-

rem opravdu vydáme.

4 Zadání úlohy

• Vygenerujte si v Matlabu dvourozměrná data obsahující několik dobře
oddělitelných shluků (použijte funkci createdata).

• Implementujte algoritmus k-means a najděte pomocí něho středy vámi
vygenerovaných shluků.

• Zobrazte výsledek klasifikace (pomocí funkce ppatterns)

Pro rychlé:

• Použijte algoritmus k-means na jednorozměrná data vygenerovaná ze
dvou normálních rozdělení s různými středními hodnotami a stejnými
směrodatnými odchylkami. Data si je možno vygenerovat pomocí funkce
randn.

Pro hodně rychlé:

• Vykreslete v předchozím jednorozměrném případě průběh věrohodností
funkce během učení. Definici věrohodnostní funkce najdete v textu k
příslušnému cvičení.

3


