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{plik wk10.tex 14.12.2005, popr. 18.12. i 06.01.2006}

10 Wizualizacja wielozmiennych danych

1. Wizualizacja Umat i Umati w sieciach Kohonena, por. par.7.4.1 (somtoolbox2).

2. Scatterplot matrix.

3. Metoda Sammona (somtoolbox2).

4. GTM, Generative Topographic Mapping (Netlab).

5. Parallel Coordinate plot, Wykres we wspóÃlrz ↪ednych równolegÃlych (CSToolbox, funk-
cja csparrallel, modyfikacja: paraIris.m na dysku Z, wymaga modyfikacji do indywi-
dualnych danych).

6. Kanoniczne funkcje dyskryminacyjne: funkcje cand2 i candK na dysku Z, wymagaj ↪a
adaptacji do indywidualnych danych.

7. Neuroscale (Netlab) – nie omawiamy.

Wiele przykÃladów wizualizacji wielozmiennych danych można zobaczyć w moduÃlach
demonstracyjnych SOM DEMO1, SOM DEMO2, SOM DEMO3 i SOM DEMO4 pakietu
Somtoolboxb2. I tak:

SOM DEMO1 – Basic properties. Pokazuje siatki mapy, trenowanie, znajdywanie BMU
(best matching unit jest to najbliższy prototyp do zadanego punktu), określanie
som quality, czyli jakość reprezentacji przez wskaźniki qe– quantization error, i qt –
topological error.

SOM DEMO2 – Basic usage of SOM Toolbox. Funkcje: som make, som show,
som show add, som grid, som autolabel, som hits.

SOM DEMO3 – Visualization, part I . Funkcje: som show, som grid, som show add,
som cplane, som pieplane, som barplane, som plotplane,
pcaproj, cca (Curvilinear Component Analysis, nieliniowa PCA), sammon,
som umat, som hits.

SOM DEMO4 – Visualisation, part II . Wyodr ↪ebnianie skupień: k-means, scatter-
plot-matrix na danych i prototypach, kmeans clusters (ile jest skupień), modelowanie
rozkÃladu danych za pomoc ↪a mieszanin rozkÃladów gaussowskich, algorytmy LVQ1 i
LVQ3 znajduj ↪ace prototypy zadeklarowanych klas.
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10.1 Metoda Umat i Umati

ZostaÃla opisane w sekcji 9 poświ ↪econej mapom Kohonena).
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Rysunek 10.1: Góra: Mapa Kohonena otrzymana przez funkcj ↪e som show z argumentem
’umati’. Pokazuje za pomoc ↪a palety kolorów odlegÃlości mi ↪edzy prototypami danych. Za-
znaczone punkty odpowiadaj ↪a wektorom referencyjnym na mapie. DóÃl: Dane ’Erosion’.
Lokalizacja prototypów w 3D z zaznaczonymi poÃl ↪aczeniami wynikaj ↪acymi z s ↪asiedztwa
na mapie Kohonena. Uczenie rozpocz ↪eto z regularnej siatki prototypów uÃlożonych na
pÃlaszczyźnie < PC1, PC2 >. Pliki gtmPara5/map2.eps i Plik gtmPara5/koh1b.eps
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10.2 Wykresy typu ’scatterplot-matrix’

% z som_grid
% wykres typu scatterplot-matrix
% Here are the histograms and scatter plots of the four variables.

fh1=figure; k=1;
for i=1:4,
for j=1:4,
if i==j,
subplot(4,4,k); hist(sD.data(:,i)); title(sD.comp_names{i})

elseif i<j,
subplot(4,4,k);
plot(sD.data(:,i),sD.data(:,j),’k.’)
xlabel(sD.comp_names{i})
ylabel(sD.comp_names{j})

end
k=k+1;

end
end;
drawnow;
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Rysunek 10.2: Wykres typu scatterplot-matrix dla 4 cech danych iris, otrzymany za po-
moc ↪a skryptu job grid.m, plik gtmpara5/fig9 3.eps
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Rysunek 10.3: Wykres typu scatterplot-matrix dla danych ’geny’, pokazuj ↪acy zależności
mi ↪edzy wybranymi parami cech. Tablica danych jest rozmiaru 3300 × 13; wiersze odpo-
wiadaj ↪a genom drożdży. Każdy gen jest scharakteryzowany d = 13-oma cechami. plik
scatmgmj.jpg
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10.3 Odwzorowanie Sammona

Omówienie algorytmu odwzorowania Sammona

Mamy n wektorów d-wymiarowych xi = (xi1, . . . , xid)
T , (i = 1, 2, ..., n), interpretowanych

jako zbiór punktów leż ↪acych w przestrzeni Euklidesowej Rd. Punkty te chcemy odwzorować
do przestrzeni M -wymiarowej (M = 2, 3); odpowiednie odwzorowania (rzuty) b ↪edziemy
oznaczać jako yi = (yi1, . . . , yiM)T . Tak wi ↪ec dla każdego punktu xi należy znaleźć jego
rzut yi:

xi → yi , gdzie xi ∈ Rd, yi ∈ RM .

W obu przestrzeniach (tj. Rd i RM) określamy poj ↪ecie odlegÃlości d(i, j) = dij mi ↪edzy
punktami o numerze i oraz j leż ↪acymi w tej przestrzeni. Do określenia odlegÃlości można
zastosować dowoln ↪a metryk ↪e, w szczególności euklidesow ↪a. W przypadku przyj ↪ecia tej
ostatniej, odlegÃlość mi ↪edzy dwoma punktami definiuje si ↪e jako pierwiastek kwadratowy z
sumy kwadratów różnic liczonych po wszystkich skÃladowych tych punktów.

Wprowadźmy nast ↪epuj ↪ace oznaczenia:

D∗
ij = D(xi,xj) – odlegÃlości mi ↪edzy punktami w przestrzeni Rd,

Dij = D(yi,yj) – odlegÃlości mi ↪edzy odpowiednimi rzutami w przestrzeni RM ,

gdzie

Dij =

√√√√
M∑

s=1

(yis − yjs)
2, D∗

ij =

√√√√
d∑

s=1

(xis − xjs)
2 .

Należy tak wyznaczyć punkty yi, aby zminimalizować funkcj ↪e bÃl ↪edu E (zdefiniowan ↪a w
postaci M ∗ n niewiadomych yis

E =
1

c

n∑

i<j

∣∣∣D∗
ij −Dij

∣∣∣
2
/D∗

ij, gdzie c =
n∑

i<j

D∗
ij. (10.1)

W minimalizacji funkcji bÃl ↪edu E określonej wzorem (10.1) Sammon zastosowaÃl itera-
cyjn ↪a metod ↪e optymalizacyjn ↪a Newtona, uproszczon ↪a do postaci

ypq(k + 1) = ypq(k)− η∆pq(k), (10.2)

w której η jest wspóÃlczynnikiem uczenia (najcz ↪eściej z przedziaÃlu [0.3; 0.4]), k oznacza
numer iteracji, natomiast ∆pq(k) jest ilorazem odpowiedniej skÃladowej gradientu i diago-
nalnego skÃladnika hesjanu – wyznaczonych w k-tej iteracji:

∆pq(k) =
δE

δypq

/ | δ2E

δ2y2
pq

|

Przy definicji funkcji bÃl ↪edu w postaci (10.1) odpowiednie skÃladowe gradientu i hesjanu sa
dane wzorami: (wzory przepisane z ksi ↪ażki: Osowski [3], str 267–268, na odpowiedzialność
autora ksi ↪ażki)

δE

δypq

= −2

c

n∑

j=1,j 6=p

[
D∗

pj −Dpj

DpjD∗
pj

][ypq − yjq], (10.3)

δ2E

δ2y2
pq

= −2

c

n∑

j=1,j 6=p

1

DpjD∗
pj

[(D∗
pj −Dpj)− (ypq − yjq)

2

Dpj

(1 +
D∗

pj −Dpj

Dpj

)]. (10.4)

Odwzorowanie Sammona jest odwzorowaniem nieliniowym punktów z przestrzeni Rd

na odpowiednie ich ’rzuty’, tj. punkty leż ↪ace w przestrzeni RM .
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PrzykÃlad obliczeń na danych ’iris’

Obliczenia zwi ↪azane w odwzorowaniem Sammona można wykonać za pomoc ↪a funkcji sam-
mon znajduj ↪acej si ↪e w pakiecie somtb2. Odwzorowaniu mog ↪a podlegać zarówno wektory
danych zapami ↪etane w tablicy D lub w strukturze sD typu data struct , jak również wektory
wagowe (prototypy) – zapami ↪etane w strukturze som struct i odgrywaj ↪ace rol ↪e reprezen-
tantów caÃlego zbioru danych.

PrzykÃladowe wywoÃlania procedury:
Y = sammon(D,2); % projection to 2-dim space,
Y = sammon(sM,3); % projects the codebook vectors,
Y = sammon(sM,3,[],[],[],Md); % uses distance matrix Md

Po obliczeniu tablicy projekcji Y może nast ↪apić wizualizacja graficzna przetransformo-
wanych danych znajduj ↪acych si ↪e w tablicy Y np. za pomoc ↪a zwykÃlej funkcji plot lub też
za pomoc ↪a funkcji som grid.

PrzykÃladowe wywoÃlanie funkcji som grid:
som grid(sM,’Coord’,Y); lub też, z bardziej wyspecyfikowanymi parametrami:
som grid(sM,’Coord’,sammon(sM,2),’LineColor’,’r’,’Label’,sM.labels, ...

’labelColor’,’b’, ’Marker’,’d’, ’MarkerColor’, ’k’)

Otrzymamy wtedy rysunek 10.4. Rysunek ten pokazuje nie tylko odwzorowane punkty
(które w tym przypadku s ↪a wektorami kodowymi danych) ale również sieć powi ↪azań mi ↪edzy
tymi punktami. Sieć ta odpowiada uÃlożeniu punktów na mapie Kohonena.
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Rysunek 10.4: Wektory kodowe (prototypy) danych ’Iris’ odwzorowane metod ↪a Sammona
na dwu-wymiarow ↪a pÃlaszczyzn ↪e < y1, y2 >. Wektory kodowe zostaÃly obliczone ze znor-
malizowanych danych. Wykres wykonano za pomoc ↪a funkcji som grid; powi ↪azania mi ↪edzy
punktami odpowiadaj ↪a s ↪asiedztwu mi ↪edzy wektorami referencyjnymi na mapie Kohonena,
plik samm2.eps

Na rysunku 10.4 obserwujemy zjawisko skr ↪ecania si ↪e siatki powi ↪azań mi ↪edzy punk-
tami. Obraz taki jest dość cz ↪estym zjawiskiem przy stosowaniu odwzorowań Sammona.
Wynika on z trudności otrzymania obrazu dwuwymiarowego który ma pokazać odlegÃlości
mi ↪edzy punktami w przestrzeni wielowymiarowej, a wi ↪ec w przestrzeni o nieporównywalnie
bogatszych możliwościach.
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Czasami pomaga wystartowanie z innej mapy, np. uzyskanej z innego przybliżenia
pocz ↪atkowego przy uczeniu mapy, lub innego ukÃladu neuronów na mapie.

A oto skrypty, za pomoc ↪a których wykonano rysunek 10.4: Skrypty te wykonywano
na danych iris.data znajduj ↪acych si ↪e w pakiecie somtb2. Każdy wektor danych ma tam
przypisan ↪a dÃlug ↪a etykiet ↪e (np. ’Iris Versicolor’). W skrypcie etykiety poszczególnych
kwiatów (wektorów danych) ulegÃly skróceniu do dwu-literowych.

%% -------------------- job_samm.m --------------------------------
% make the data, shorten labels, make the SOM
sD = som_read_data(’iris.data’); sD = som_normalize(sD,’var’);
sD = som_label(sD, ’replace’. [1:50], ’Se’);
sD = som_label(sD, ’replace’. [51:100], ’Ve’);
sD = som_label(sD, ’replace’. [101:150], ’Vi’);
sM = som_make(sD); sM = som_autolabel(sM,sD,’vote’);
%sM = som_make(sD); sM = som_autolabel(sM,sD,’vote’);
% visualization of codebook vectors by Sammon projection
% Ps=sammon(sM,3);
som_grid(sM,’Coord’,sammon(sM,3),’marker’,’none’,...

’Label’,sM.labels,’labelcolor’,’k’);
%------------- end job_samm.m ---------------------------------------
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10.4 Wykresy typu ’parallel coordinate plot’
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Rysunek 10.5: Parallel coordinate plot, góra: dane ’Iris’, r(red)- Setosa, b(blue) - Versi-
color, g(green) - Virginica; dóÃl: dane ’geny’, pokazano odstaj ↪ace obserwacje na tle 13× 13
prototypów, pliki plik paraIris.eps i para13ss.eps

Wykresy te zostaÃly sporz ↪adzone funkcj ↪a para.m, modyfikacj ↪a analogicznej funkcji znaj-
duj ↪acej si ↪e w pakiecie CSTool in Matlab [8] (CS – Computational Statistics).
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10.5 GTM, Generative Topographic Mapping

10.5.1 Wprowadzenie

Metoda map Kohonena, mimo iż szeroko stosowana w praktyce, spotyka si ↪e z nast ↪epuj ↪acymi
krytycznymi uwagami (por. [6], str. 243):

1. Brak funkcji kosztu.

2. Brak ogólnego dowodu o zbieżności stosowanego algorytmu uczenia.

3. Brak teoretycznych podstaw co do wyboru parametrów η i Nc potrzebnych przy
trenowaniu sieci.

4. Brak modelu opisuj ↪acego g ↪estość rozkÃladu rozważanych danych.

Metoda GTM, zaproponowana przez Bishopa i Svensena ([5], [6]) nie podlega tym
krytycznym uwagom.

Idea metody GTM (Generative Topographic Mapping) jest przedstawiona na rysunku
10.6.

Obserwowane przez nas dane, czyli zmienne (na rysunku zmienne x1, x2, x3) powstaÃly
jako wynik generowania przez zmienne ukryte (na rysunku zmienne z1, z2) z dodatkiem
pewnego bÃl ↪edu powstaÃlego przy mierzeniu tych cech, ewntl. dodatkowego bÃl ↪edu wyni-
kaj ↪acego z nieuwzgl ↪ednienia wszystkich czynników ukrytych (pomini ↪ecia niektórych czyn-
ników maj ↪acych znaczny udziaÃl przy generowaniu obserwowanych zmiennych).

Rysunek 10.6: Idea metody GTM. Obserwowane przez nas dane ’x’ – ulokowane w prze-
strzeni danych D (data space) o d wymiarach – zostaÃly wygenerowane przez nieobser-
wowane przez nas zmienne ’z’ tworz ↪ace tzw. przestrzeń zmiennych ukrytych L (latent
space) o q wymiarach, q < d. Na rysunku d = 3 a q = 2. Punkty x, z dokÃladności ↪a do
bÃl ↪edu pomiaru, leż ↪a na q-wymiarowej nieliniowej rozmaitości zanurzonej w Rd. Naszym
celem jest znalezienie odwzorowania z → x. plik sub10/gtmIdea1reduced.ps

Tak wi ↪ec mamy przestrzeń zmiennach obserwowanych D – Data space i przestrzeń
zmiennych ukrytych L – Latent space – co pokazano na rysunku. Punkty należ ↪ace
do przestrzeni danych oznaczamy symbolem x – s ↪a one d–wymiarowe: x ∈ Rd. Punkty
należ ↪ace do przestrzeni zmiennych ukrytych oznaczamy symbolem z; s ↪a one q–wymiarowe:
z ∈ Rq, przy czym na ogóÃl q << d.
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Najbardziej interesuj ↪ace s ↪a przypadki, gdy q = 1 lub q = 2 (te przypadki s ↪a zaimple-
mentowane w Netlabie).

Metoda GTM konstruuje odwzorowanie

y = y(z;W, σ) (10.5)

mapuj ↪ace punkty z przestrzeni L na punkty w przestrzeni D. Odwzorowanie (10.5) jest
charakteryzowane parametrami W i σ 1; wynikaj ↪a one z modelu probabilistycznego opi-
suj ↪acego rozkÃlady g ↪estości p(z), z ∈ L, p(x|z,W), x ∈ D, oraz p(x|W, σ) i pewnych
dodatkowych zaÃlożeń, przyj ↪etych przez autorów metody.

10.5.2 Model probabilistyczny

Korzystamy z modelu Bayesowskiego opisuj ↪acego ’przyczyny’ i ’skutki’. Przyczyn ↪a s ↪a
wartości ’z’ zmiennych ukrytych. Skutkami s ↪a obserwowane wartości ’x’.

Pytanie: jeśli zaobserwowalísmy dan ↪a wartość ’x’, to jak możemy dotrzeć do wartości
’z’ które byÃly ’przyczyn ↪a’ zaobserwowanej danej wartości ’x’.

Odpowiadamy na to pytanie, wyznaczaj ↪ac odpowiednie prawdopodobieństwa (funkcje
g ↪estości) à priori i à posteriori.

Latent space L, dim = q

p(z) g ↪estość prawdopodobieństwa
Przyjmuj ↪ac r. dyskretny z M punktów:

p(z) = 1
M

∑M
j=1 δ(z− zj), (*)

gdzie δ(.) jest funkcj ↪a Diraca

Data space D, dim = d

p(x|z,W, σ) ∼ N (y(z;W), σ2) – r. warunkowy
Znaj ↪ac p(z), możemy wycaÃlkować (integrating out) zmienn ↪a
’z’ i otrzymać rozkÃlad bezwarunkowy
p(x;W, σ) =

∫
p(x|z,W, σ)p(z)dz

Dla p(z) = 1
M

∑M
j=1 δ(z − zj), znaj ↪ac z1, .., zM , daje to

p(x;W, σ) = 1
M

∑M
j=1 p(x|zj,W, σ) (**)

RozkÃlad (**) może być uważany jako rozkÃlad mieszaniny
o M skÃladnikach gaussowskich z izotropow ↪a wariancj ↪a.

Znaj ↪ac estymatory W i σ potrafimy obliczyć
responsibilities Rjn = P (j|xn,W, σ) czyli p-stwa á posteriori

Estymacja parametrów met. najw. wiarogodności

Maj ↪ac N punktów próbkowych x1, . . . ,xN możemy
napisać funkcj ↪e wiarogodności (complete Likelihood):

L(W, σ) =
∑N

n=1 ln { 1
M

∑M
j=1 p(xn|zj,W, σ)}

Stosujemy algorytm EM dla mieszanin

1odwzorowanie (10.5) może posiadać dalsze parametry, wynikaj ↪ace ze specyfikacji przyj ↪etego modelu
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Aby powiedzieć coś bardziej detalicznego o algorytmie, należy wyspecyfikować ksztaÃlt
funkcji mapuj ↪acej z → x. Funkcja ta b ↪edzie oznaczana jako y(z, W).

Funkcja mapuj ↪aca

y(z; W)=W· G(z),

gdzie W=Wd×(H+1) =




wT
1
...

wT
d


,

wk = [wk1, . . . , wk,H+1]
T ,

k = 1, . . . , d

G(z)= [G1(z), . . . , GH(z), {G0 ≡ 1}]T s ↪a H ustalonymi
radialnymi funkcjami bazowymi + (G0 ≡ 1)

RBF network

→

1

→

→

Λ

Λ

Λ

Λ

d inputs − H hidden −  c outputs

Rysunek 10.7: Sieć RBF sÃluż ↪aca do od-
wzorowania punktów z∈ L na punkty
x∈ D. Na wej́sciu mamy wartości z,
na wyj́sciu – wartości y(z;W). Na ry-
sunku przyj ↪eto q = 1, H = 4, D = 2.
plik sub10/rbfnet2.eps

Rysunek 10.7 pokazuje przykÃladow ↪a sieć
RBF sÃluż ↪ac ↪a do odwzorowania punktów z
leż ↪acych w przestrzeni zmiennych ukrytych
Latent Space – na punkty x leż ↪ace w prze-
strzeni obserwowanych danych D.

Architektura sieci:
q inputs→ H hidden→ d outputs

Przyj ↪eto: d = 1, H = 4, d = 2.

Warstwa wej́sciowa i ukryta zawieraj ↪a po
jednym dodatkowym elemencie, odpowia-
daj ↪acym obci ↪ażeniu (bias-owi) funkcji wago-
wych.

Z zaÃlożenia przestrzeń L jest reprezentowana
przez zbiór {zj} zawieraj ↪acy M wartości
dyskretnych. W takiej sytuacji warstwa
ukryta sieci RBF - przy znanych wagach W
- oblicza aktywacje dla każdego punktu zj:

j = 1 j = 2 . . . j = M
h = 0 G0 = 1 G0 = 1 . . . G0 = 1
h = 1 G1(z1) G1(z2) . . . G1(zM)
h = 2 G2(z1) G2(z2) . . . G2(zM)
h = 3 G3(z1) G3(z2) . . . G3(zM)
h = 4 G4(z1) G4(z4) . . . G4(zM)
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10.5.3 Algorytm GTM zrealizowany w Netlabie

Podstawowe kroki algorytmu

Algorytm GTM zrealizowany w Netlabie wykonuje nast ↪epuj ↪ace kroki:

A Utworzenie podstawowej sieci GTM

B Utworzenie pod-sieci RBFNET i GMMNET

C Nadanie wartości pocz ↪atkowych sieci GTM

D Wyznaczanie wag algorytmem EM, funkcja GTMEM

E Wyznaczanie g ↪estości prawdopodobieństwa i ich charakterystyk: funkcje GTMPROB,
GTMPOST, GTMMEAN, GTMLMODE.

Omówimy teraz po krótce te podstawowe kroki:
........................................

ad A). Utworzenie podstawowej sieci GTM. Sieć GTM jest tworzona za pomoc ↪a funkcji:
net=gtm(dim latent, nlatent, dim data,ncentres, rbfun); 2

Znaczenia parametrów funkcji GTM:
dim latent: q – wymiar L;
nlatent: M – liczba punktów dyskretnych w L,
dim data: d – wymiar przestrzeni D;
ncentres: H – liczba centrów dla sieci RBF;
rbfun: rodzaj aktywacji neuronów warstwy ukrytej sieci RBF

Pola sieci GTM utworzonej przez funkcj ↪e net:

type ’gtm’
nin dimension of data space d
dim latent: q – wymiar L
rbfnet RBF network data structure
gmmnet GMM data structure
X sample of latent points from L, na razie puste (=[])

Jak widać, dwa pola sieci (struktury) GTM zawieraj ↪a odr ↪ebne sieci typu RBF i
GMM. ZostaÃly one utworzone za pomoc ↪a rozkazów

net.rbfnet = rbf(dim latent, ncentres, dim data, rbfunc, ’linear’);

oraz
net.gmmnet = gmm(dim data, nlatent, ’spherical’);

Sieć net.rbfnet tworzy pomost mi ↪edzy przestrzeniami L i D. Sieć net.gmmnet

(= mix) operuje w przestrzeni D. Opisuje ona rozkÃlad danych jako mieszanin ↪e M
skÃladników Gaussowskich o sferycznej macierzy kowariancji. RozkÃlad ten jest wyko-
rzystywany przez algorytm EM przy znajdowaniu estymatorów parametrów W i σ.

........................................

2Pomijamy tu dalsze parametry potrzebne przy określaniu tzw. hiperparametrów modelu Bayesow-
skiego, którego to modelu nie omawiamy
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ad B). Obsada pod-sieci RBFNET i GMMNET, funkcja

mix = gtmfwd(net). Zadaniem funkcji jest przekazanie aktualnej zawartości pola
net.X do pod-sieci GMM. Dzieje si ↪e to za pomoc ↪a dwóch instrukcji:

net.gmmnet.centres = rbffwd(net.rbfnet, net.X);

mix = net.gmmnet;

Pole net.X zawiera dane próbkowe zj, j = 1, . . . , M określaj ↪ace rozkÃlad p(z) w prze-
strzeni L. Dane te s ↪a określane oddzielnie za pomoc ↪a funkcji net=gtminit(...)
opisanej w nast ↪epnym punkcie (C).

........................................

ad C). Nadanie wartości pocz ↪atkowych sieci GTM SÃluży temu funkcja GTMINIT. Za-
daniem tej funkcji jest dostarczenie do już utworzonej sieci net danych ucz ↪acych
(wektorów danych należ ↪acych do przestrzeni D oraz utworzenie punktów zi ∈ L,
oraz wybranie z nich centrów do sieci RBF.

NagÃlówek funkcji GTMINIT:
net = gtminit(net, options, data, sampType, varargin);

Znaczenie parametrów:
net – utworzona poprzednio sieć typu ’gtm’,
options – jak w Netlabie, options(7) – patrz niżej,
data – dane ucz ↪ace, rozmiaru N × d,
sampType – typ siatki, jak ↪a ma tworzyć zbiór {zi} ∈ L. Typ może być:
’regular’: wtedy trzeba zadeklarować rozmiary siatki w parametrze varargin, np. dla
q=2: na miejsce ’varargin’ można podstawić [10, 8], [8,4]
’uniform’: punkty {zi} s ↪a wybierane losowo (random) ∈ [−1, 1]q

’Gaussian’: punkty {zi} s ↪a wybierane z [(N(0, 1)/2]q. Aby określić automatycznie
(tj. na podstawie próbki latent points parametr sigma funkcji Gaussowskiej, należy
ustawić options(7)=1.

Parametr ’vargin’ jest określany tylko wtedy, gdy sampType=’regular’ (należy wtedy
podać l samplesize – the number of latent points oraz rbf samp size – the num-
ber of RBF centres); w przeciwnym przypadku centra s ↪a określane przez funkcj ↪e
RBFSETBF wywoÃlywan ↪a we wn ↪etrzu funkcji.

Liczba wygenerowanych punktów próbkowych z L jest zapami ↪etana jako zmienna
nlatent w polu net.gmmnet.ncentres.

Liczba centrów sieci RBF jest zapami ↪etana jako zmienna nhidden

w polu net.rbfnet.nhidden.
........................................

ad D). Wyznaczanie wag algorytmem EM, funkcja GTMEM

O algorytmie EM napisano kilka ksi ↪ażek i mnóstwo prac ... .

Algorytm ten jest zaimplementowany jako funkcja:
[net, options, errlog] = gtmem(net, data, options).
Wagi s ↪a zapami ↪etane w net.rbfnet.w2 i net.rbfnet.b2.

BÃl ↪ad jest zapami ↪etany w options(8) jako ujemny logarytm z wiarogodności:
-sum(log(gmmprob(mix, x)));.

........................................
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ad E). Wyznaczanie g ↪estości prawdopodobieństwa i ich charakterystyk. S ↪a to funkcje:

GTMPROB – oblicza p(x|z,W, σ),
GTMPOST – oblicza responsibilities Rjx = p(j|x,W, σ)
GTMMEAN – oblicza posterior mean, GTMLMODE – oblicza posterior mode.

Potrzebne przy wizualizacji punktów w przestrzeni L. Naszym celem jest odwzoro-
wanie obserwowanych (w D) punktów xn na odpowiednie punkty ’z’ w L. Jednak –
posÃluguj ↪ac si ↪e teori ↪a Bayesowsk ↪a, otrzymujemy caÃly rozkÃlad p(z|xn). Potrzebujemy
jakiej́s sumarycznej informacji. Może ona zostać dostarczona przez wartość oczeki-
wan ↪a lub wartość modaln ↪a rozkÃladu p(.|.).
Wartość oczekiwana < z|xn,W̃, σ̃ > może być myl ↪aca.
Wartość modalna jest obliczana jako jmax = arg maxj Rjn.

Dla praktyka

W przedstawionym algorytmie użytkownik określa przede wszystki liczb ↪e i typ funkcji
bazowych potrzebnych do konstrukcji sieci RBF. Parametry tej sieci kontroluj ↪a gÃladkość
funkcji mapuj ↪acej L → D. W szczególności, przy Gaussowskiej funkcji bazowej, ważny jest
stosunek σ/s, gdzie s oznacza odlegÃlości (spacing) mi ↪edzy sample points in L. Powi ↪ekszenie
M , czyli liczby latent space sample points, może tylko polepszyć jakość modelu, np. przy-
czynić si ↪e do dokÃladniejszego obliczenia rozkÃladu p(x|W, σ) – lecz wzrasta wtedy zÃlożoność
i koszt obliczeń.

Ważny jest punkt startowy. Propozycja: Rozpocz ↪ać szukanie L poprzez zast ↪apienie
caÃlej przestrzeni D podprzestrzeni ↪a liniow ↪a rozpi ↪et ↪a na q pierwszych skÃladowych gÃlównych.

Wtedy określamy bÃl ↪ad

E =
1

2

M∑

j=1

||WG(zj)︸ ︷︷ ︸
y(zj ;W)

−Uzj||,

gdzie U zawiera q pierwszych, odpowiednio przeskalowanych wektorów wÃlasnych macierzy
kowariancji obserwowanych danych.



10 WIZUALIZACJA WIELOZMIENNYCH DANYCH 15

10.5.4 PrzykÃlady zastosowań

PrzykÃlad 1. Dane ’d2’ z sekcji 7

Dane ’d2’ s ↪a zawarte w tablicy wymiaru 15×2, tj. N = 15 osobników, charakteryzowanych
przez d = 2 cechy.

2 4 6 8

1

2

3

4

5

6

7

8

data d2, n=15

Rysunek 10.8: Dane d2, n=15, d=2. plik sub10/gtmMy1d2.eps

Dalsza analiza jest wzorowana na module DEMGTM1 pakietu Netlab. Dane chcemy
odwzorować na prost ↪a (q = 1.

Natomiast funkcj ↪e g ↪estości rozkÃladu w D przybliżamy mieszanin ↪a M = 9 rozkÃladów
Gaussowskich.

Rezultat aproksymacji jest pokazany na rysunku 10.9.
Zauważmy, że znalezione odwzorowanie nie odzwierciedla zróżnicowania mi ↪edzy gru-

pami danych.
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A oto fragmenty skryptu wykonuj ↪acego obliczenia (pierwowzór: DEMGTM1):
%%Generate and plot (along with the data) an initial GTM model

% Preliminaries:

numLatentPoints = 9; % = nb of mix.centers

numRbfCentres = 4;

net = gtm(1, numLatentPoints, 2, numRbfCentres, ’gaussian’);

iters=20; pauz=0.4;

options = zeros(1, 18); options(7) = 1;

xcir = [0:(2*pi)/(20-1):2*pi]′; % Generate a unit circle figure

unitC = [sin(xcir) cos(xcir)]; % to be used for plotting

% Now initialize the network and plot it

net = gtminit(net, options, data, ’regular’, numLatentPoints,numRbfCentres);

mix = gtmfwd(net);

h1=figure(1); plot(mix.centres(:,1), mix.centres(:,2), ’g’);

hold on;

for i=1:numLatentPoints

c = 2*unitC*sqrt(mix.covars(1)) + [ones(20,1)*mix.centres(i,1) ...

ones(20,1)*mix.centres(i,2)];

fill(c(:,1), c(:,2), [0.8 1 0.8]);

end

plot(data(:,1), data(:,2), ’ro’);

plot(mix.centres(:,1), mix.centres(:,2), ’k+’);

plot(mix.centres(:,1), mix.centres(:,2), ’k’);

hold off

% Train the GTM and plot it along with the data

options = foptions;

options(1) = -1; % Turn off all warning messages

options(14)=iters;

for j = 1:iters

[net, options] = gtmem(net, data, options);

mix = gtmfwd(net);

end;

h2=figure(2);

plot(mix.centres(:,1), mix.centres(:,2), ’g’);

hold on;

for i=1:numLatentPoints % tyle jest mix.centers

c = 2*unitC*sqrt(mix.covars(1)) + [ones(20,1)*mix.centres(i,1) ...

ones(20,1)*mix.centres(i,2)];

fill(c(:,1), c(:,2), [0.8 1.0 0.8]);

end

plot(data(:,1), data(:,2), ’ro’);

plot(mix.centres(:,1), mix.centres(:,2), ’-k+’);

axis([data min-0.5*2 data max+0.5*2 data min-0.5*2 data max+0.5*2]);

title([’After ’, int2str(iters),’ iterations of training’])

hold off
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After Initialization
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x2
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0
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9
After 20 iterations of training

Data d2,  nLatPts=9,  nRBFcenters=4

group 0
group 1

Rysunek 10.9: Dane d2, n=15, d=2, aproksymowane mieszanin ↪a Gaussowsk ↪a o M=9
skÃladnikach. Góra: Punkty danych i initializacja modelu GTM/GMM dla dim latent=1.
DóÃl: Stan po zakończeniu iteracji i osi ↪agni ↪eta aproksymacja za pomoc ↪a mieszaniny 9-cio
skÃladnikowej. pliki sub10/gtmMy1a.eps i sub10/gtmMy1b.eps
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10.5.5 PrzykÃlad 2 – dane irys

Dane ’iris’ s ↪a cztero-wymiarowe, tak wi ↪ec d = 4. Chcemy odwzorować te dane na pÃlaszczyźnie,
czyli przyjmujemy q = 2. Wszystkich punktów danych jest n = 150.

ZakÃladamy regularn ↪a struktur ↪e punktów próbkowych zj ∈ L. Przyjmujemy, że punkty
próbkowe maj ↪a leżeć na siatce [12 12], a centra sieci RBF na siatce [4 4]. Tak wi ↪ec
deklarujemy:
data=iris; dim data = size(data,2);

dim latent = 2; latent shape = [12 12]; % wymiar i ksztalt punktów próbkowych

nlatent = prod(latent shape); % liczba punktow probkowych

rbf shape=[4 4]; n rbfc = prod(rbf shape); % ksztalt i liczba centrow sieci rbf

Nast ↪epnie tworzymy sieć RBF i inicjujemy jej wartości:
net = gtm(dim latent, nlatent, dim data, n rbfc, ’gaussian’, 0.1);

options = foptions;

options(1) = -1;

options(7) = 1; % Set width factor of RBF

net = gtminit(net, options, data, ’regular’, latent shape, rbf shape);

Teraz trenujemy utworzon ↪a sieć ’net’. Celem trenowania jest wyznaczenie parametrów
W i σ. Nast ↪epnie wyznaczamy wartości oczekiwane (means) i wartości modalne (modes)
rozkÃladów a posteriori p(j|xi,W) – dla każdego obserwowanego wektora danych xi:
options = foptions;

options(14) = 50; % nb of iterations

options(1) = 0; % without printing error after each iteration, altern. =1

[net, options] = gtmem(net, data, options);

means = gtmlmean(net, data); modes = gtmlmode(net, data);

Wyznaczone w ten sposób wartości średnie (lub modalne) mog ↪a być wykreślone, np.:
plot(means(:,1), means(:,2),’.r’);

W ten sposób otrzymujemy wizualizacj ↪e obserwowanych wektorów danych (punktów
w D) na pÃlaszczyźnie. Wizualizacja ta pokazuje topologi ↪e punktów danych – nie pokazuje
jednak ich odlegÃlości.

Aby pokazać odlegÃlości – stosujemy tzw. ’Magnification factor’, wynikaj ↪acy z analizy
odwzorowania y(z;W) metodami geometrii różniczkowej:
mags = gtmmag(net, net.X); % Reshape into grid form

Mags = reshape(mags, fliplr(latent shape));

imagesc(net.X(:, 1), net.X(:,2), Mags);

colormap(summer); colorbar % cool, 1-bone, summer

Sporz ↪adzilísmy w ten sposób rysunki, które s ↪a pokazane dalej. Przy palecie colormap

summer ciemniejsze kolory sugeruj ↪a bliskość punktów leż ↪acych w zacienionych obszarach.
Pokazujemy 3 pary rysuków dla danych ’iris’ sporz ↪adzone dla nast ↪epuj ↪acych wartości

latent shape i rbf shape :
[12 12], [4 4], [6 6], [2 2] i [20 20], [5 5].
Lewa strona rysunków pokazuje tylko wizualizacj ↪e punktów indywidualnych z zazna-

czonymi gatunkami irysa; prawa strona pokazuje również zacieniowanie wynikaj ↪ace z za-
stosowania techniki ’Magnification Factor’.
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10.6 Kanoniczne funkcje dyskryminacyjne

Kanoniczne funkcje dyskryminacyjne zostaÃly opisane w sekcji 7 ’Notatek’. Teoria jest
opisana np. w ksi ↪ażce Lachenbrucha [7].
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Rysunek 10.10: Lewa: Wizualizacja 2 grup na przykÃladzie danych ’lowHi’ przedsta-
wiaj ↪acych niski i bardzo wysoki poziom erozji, plik cand2.eps. Prawa: Wizualizacja 3 grup
na przykÃladzie danych ’wine’, plik gtmpara5/candwine.eps
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