
Analiza skupie« to jedna z najwa»niejszych technik analizy danych, która znajduje szerokie zasto-
sowanie w wielu dziedzinach nauki. Jedna z najpopularniejszych metod grupowania danych: Gaussian
Mixture Models (GMM) zakªada, »e dane koncentruj¡ si¦ na obszarach ograniczonych elipsami � po-
ziomicami rozkªadów normalnych, patrz Rysunek 1(a), 1(c). Podobny efekt dostajemy, przy u»yciu
metody Cross�Entropy Clustering (CEC).

W rzeczywisto±ci analizowane dane cz¦sto posiadaj¡ bardzo skomplikowan¡ struktur¦. Cz¦sto kon-
centruj¡ si¦ one wzdªu» krzywych (w wy»ej wymiarowych przestrzeniach wzdªu» rozmaito±ci). Jedn¡ z
metod pozwalaj¡c¡ odzwierciedli¢ takie struktury danych jest dokonanie mody�kacji rozkªadów gaus-
sowskich, tak by poziomice g¦sto±ci uogólnionych rozkªadów normalnych byªy elipsami w krzywolinio-
wych ukªadach wspóªrz¦dnych. Pozwala to lepiej opisa¢ dane za pomoc¡ mniejszej ilo±ci g¦sto±ci (patrz
Rysunek 1(b)).

(a) GMM (b) afCEC (c) GMM (d) sgCEC

Rysunek 1: Efekt klasteryzacji za pomoc¡ algorytmów: (a), (c) GMM, (b) afCEC i (d) sgCEC.

Ponadto, istnieje wiele problemów w modelowaniu danych za pomoc¡ mieszaniny rozkªadów nor-
malnych. Na przykªad zaªo»enie normalno±ci mo»e by¢ niespeªnione lub zaburzone, gdy zbiór danych
zawiera asymetryczne komponenty. Co wi¦cej mieszanina rozkªadów normalnych wykazuje tendencj¦
do nadmiernego dopasowania si¦ do danych, poniewa» u»ywa dodatkowych grup aby opisa¢ ewentualn¡
sko±no±¢/asymetri¦ komponentów.

Rysunek 2: Wynik dziaªania algorytmu afCEC na przykªadzie danych 3D.

Rosn¡ce zapotrzebowanie na bardziej elastyczne narz¦dzia do analizy zbiorów danych wymusza
u»ycie bardziej skomplikowanych modeli, które bior¡ pod uwag¦ sko±no±¢ danych, cechuj¡ si¦ ci¦»-
kimi ogonami lub wielomodalno±ci¡. W ostatnim czasie popularno±ci¡ ciesz¡ si¦ mieszaniny rozkªadów
sko±nych. Prosty przykªad ukazuj¡cy ró»nic¦ mi¦dzy rozkªadami klasycznymi i sko±nymi jest zapre-
zentowany na Rysunkach 1(c), 1(d).

Gªównym celem grantu jest zbudowanie algorytmów grupowania (klasteryzacji) danych za pomoc¡
rozkªadów nie gaussowskich. Umo»liwi on opisanie danych, których wewn¦trzna struktura przypo-
mina krzywe (powierzchnie lub rozmaito±ci wy»szych rz¦dów) lub cechuje si¦ sko±no±ci¡ lub grubymi
ogonami. Wyniki algorytmu na obiekcie 3D w ksztaªcie rekina widzimy na Rysunku. 2.
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