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Nonparametric Mixtures of Factor Analyzers

Dilan Görür 1, Carl Edward Rasmussen 2

1. Gatsby Computational Neuroscience Unit,
dilan@gatsby.ucl.ac.uk,
2. Cambridge University

cer54@cam.ac.uk

Özetçe
Etmen çözümlemesi karışımları (EÇK) modeli, veri dağılımını
azaltılmış parametreli Gauss dağılımı karışımları olarak
modellemeyi sağlar. Bu çalışmada Dirichlet süreci karışımları
kullanarak parametrik olmayan etmen çözümlemesi karışımları
(SEÇK) modelinin formulasyonu sunulmaktadır. Önerdiğimiz
model, yüksek boyutlu veri dağılımını modellemek ve farklı
gruplardan oluşan veriyi topaklamak amacıyla kullanılabilir.
Bu bildiride SEÇK modeli doruk ayıklama denen hücre dışı
kayıtlardaki farklı sinir hücrelerinin aksiyon potansiyellerini
ayrıştırmak için kullanılmıştır. Parametrik olmayan Gauss
karışımları (SGK) modeline nazaran azaltılmış parametre
sayısı sayesinde hesaplama karmaşıklığı daha az olan SEÇK
modeli SGK ile karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları düşük
boyutlarda iki modelin benzer sonuçlar verdiğini, ayrıca
SEÇK’nin daha yüksek boyutlu veriye uygulanabildiğini
göstermiştir.

Abstract
The mixtures of factor analyzers (MFA) model allows
data to be modeled as a mixture of Gaussians with a
reduced parametrization. We present the formulation of a
nonparametric form of the MFA model, the Dirichlet process
MFA (DPMFA). The proposed model can be used for density
estimation or clustering of high dimensiona data. We utilize
the DPMFA for clustering the action potentials of different
neurons from extracellular recordings, a problem known as
spike sorting. DPMFA model is compared to Dirichlet process
mixtures of Gaussians model (DPGMM) which has a higher
computational complexity. We show that DPMFA has similar
modeling performance in lower dimensions when compared to
DPGMM, and is able to work in higher dimensions.

1. Giriş
Etmen çözümlemesi istatistiksel analizde çok yaygın olarak
kullanılmakta olan bir gizli değişkenli (latent variable)
modeldir. Model, verideki ilinti yapısını öğrenerek veriyi
ölçüm uzayındaki orijinal boyutundan daha az boyutlu bir
şekilde ifade etmeyi sağlar. Yaygın olarak kullanılmakta
olan bir başka istatistiksel yöntem ise karışım modelleridir
(mixture modeling). Karışım modelleri, verinin dağılımını
parametrik olarak ifade edilebilen basit dağılımların birleşimi
şeklinde modelleyerek çok kompleks veri dağılımlarının bile

basit dağılımlar cinsinden ifadesini mümkün kılar. Modelleme
sonucunda, her bir veri noktası karışımı oluşturan elemanlardan
bir tanesine atanır. Kullanılan karışım elemanı sayısı
veri noktası sayısından çok daha az olduğundan dolayı
modelleme sonucu veri noktaları karışım elemanlarının ortaları
çevresinde kümelenir. Karışım modellemenin doğal bir sonucu
olan bu kümelenme sayesinde, karışım modelleri dağılım
modellemenin yanı sıra topaklama (clustering) amacıyla da
sıkça kullanılmaktadır. Etmen çözümlemesi karışımları (EÇK)
modeli, karışım modelleriyle etmen çözümlemesi modelinin
bileşiminden oluşur. Her bir karışım elemanının farklı bir
gizli yapısının olmasına olanak vererek veriyi Gauss karışımı
modellerinden daha az parametre ile ifade etmeyi sağlayan EÇK
modeli, karışım modelleriyle aynı şekilde topaklama amacıyla
da kullanılabilir.

Parametrik olmayan modeller terimi, adının önerdiğinin
tersine parametresi olmayan modeller anlamında değil, sınırsız
sayıda parametresi olan modeller anlamında kullanılagelmiştir.
Dirichlet süreci parametresiz dağılımı kullanılarak tanımlanan
sonsuz sayıda karışım elemanından oluşan modeller son birkaç
yıldır topaklama ve verinin olasılık yoğunluğunu öğrenme
amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır [1, 2, 3].
Parametre sayısının sınırsız olması modele her türlü veriye
adapte olabilme esnekliği sağlamaktadır. Model özellikleri
sayesinde aktif olarak kullanılması gereken model boyutu
veriye otomatik olarak adapte olarak model boyutu seçmek
için ayrıca çapraz onaylama yapmak gerekmemektedir. Ayrıca,
modelin yapısı gereği eldeki veriye uygulandıktan sonra dahi
karışım sayısı sınırsız olduğundan dolayı yeni veri noktaları
eklendiğinde bu noktalar önceki veriden çok daha farklı
olsa bile, model diğer noktalar üzerindeki performansını
düşürmeden bütün veriyi ifade edebilmektedir.

Bu bildiride sonsuz karışım modelinin elemanları
olarak etmen çözümlemesi modeli kullanarak sonsuz etmen
çözümlemesi karışımı (EÇK) modeli önerilmektedir. Bu
model, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, sonsuz
karışım modelinin esnekliği ve veriye otomatik olarak uyma
özelliğiyle etmen çözümlemesi karışımı modelinin düşük
boyutlu gizli modelleme özelliğini birleştirmektedir. Böylece
daha yüksek boyutlu veriyi başarılı bir şekilde modellemek
mümkün olmaktadır.

Bir sonraki kısımda kısaca Dirichlet süreci parametresiz
dağılımı kullanan karışım modellerini ve etmen çözümlemesi
karışımı modelini özetleyeceğiz ve önerdiğimiz SEÇK modelini



açıklayacağız. Üçüncü bölümde uygulama olarak sinirbilim
alanında çok önemli bir topaklama problemi olan doruk
ayıklama (spike sorting) konusunu ele alacağız ve önerilen
yöntem ile elde ettiğimiz sonuçları sunacağız.

2. Sonsuz Etmen Çözümlemesi Karışımları
2.1. Sonsuz karışımlar
Gauss karışımı (GK) modeli veri dağılımı modelleme ve
olasılıksal topaklama yapmak için sıklıkla kullanılan bir
yöntemdir. K bileşenden oluşan GK modeli eşitliğinde

p(xi|θ1, . . . , θK) =

KX
j=1

πjN (xi|µj , Sj) (1)

θj = {µj , Sj} j. bileşenin parametreleri, πj karışım oranları1,
µj j. bileşenin ortalaması, Sj ise değişinti matrisinin evriğidir.
Bileşen parametreleri üzerine ortak bir önsel olasılık dağılımı
G0 koyarsak, modeli şu şekilde ifade edebliriz:

xi | ci, Θ ∼ N (µci
, Sci)

ci |π ∼ Ayrık(π1, . . . , πK)

(µj , Sj) ∼ G0

π |α ∼ Dir(α/K, . . . , α/K).

(2)

Burada Ayrık(·), ayrık (discrete) dağılımı, Dir(·) Dirichlet
dağılımı, (x | y) x’in koşullu dağılımını, ∼ sembolü ise
sembolün solundaki değişkenin hangi dağılımı izlediğini
göstermektedir.

Bu K bileşenli karışım modelinde karışım oranları πj

parametrelerini tümlev alarak kaldırırsak ve bileşen sayısını
sonsuza yakınsarsak K →∞ limitinde Dirichlet süreci karışım
modelini elde ederiz [4].

2.2. Etmen çözümlemesi karışımları
Etmen çözümlemesi (EÇ) modeli, her bir veri noktası xi’nin
düşük boyutlu gizli değişken zi’nin etmen yükleriyle (Λ)
doğrusal olarak daha büyük boyutlu bir uzaya aktarılarak ve
Gauss gürültüsü (ε) ile bozularak gözlemlenmesi ile oluştuğunu
varsayar; xi = Λzi + ε. Gizli değişkenlerin dağılımı
birim Gauss, gürültü dağılımı ise Ψ ile gösterdiğimiz köşegen
değişinti matrisli, sıfır ortalı Gauss dağılımıdır. Dolayısıyla
x’in dağılımı sıfır ortalı, ΛΛT + Ψ değişinti matrisli Gauss
dağılımıdır. Ortalaması sıfırdan farklı olan verileri modellemek
için verinin ortalaması her bir veri noktasından çıkartılarak
ortası sıfır noktasıyla hizalanabilir ya da modele ayrıca bir
ortalama terimi (µ) eklenebilir; xi = Λzi + µ + ε.

Her bir bileşeni bir etmen çözümlemesi modeli olan K

bileşenli karışım (EÇK) modeli, veri dağılımını şu şekilde ifade
eder:

p(xi) =

KX
j=1

πjN (µj , ΛjΛj
T + Ψ). (3)

Her bir bileşenin farklı bir ortalama değer parametresi µj

ve farklı bir etmen yükü matrisi Λj vardır. Ancak, ölçüm
gürültüsünü modellemek amacıyla köşegen değişinti matrisi Ψ

bütün bileşenler için ortaktır.

1Bütün πj ler pozitif ve toplamları 1 olmalıdır.

EÇ modeli gizli değişken z’nin boyutunun veri boyutundan
çok daha düşük olduğu varsayılarak genelde boyut azaltma
amacıyla kullanılmaktadır. Bu şekilde düşünüldüğünde,
EÇ metodu, veriyi sınırlanmış değişinti matrisli bir Gauss
dağılımıyla modellemek olarak düşünülebilir. Böylece, eğer
verinin altında yatan yapının düşük boyutlu bir uzayda
olduğunu varsayarsak, EÇK metodu yüksek boyutlu veriyi
daha az hesaplama karmaşıklığıyla Gauss karışımları olarak
modellemekte kullanılabilir.

2.3. Sonsuz etmen çözümlemesi karışımları
Bölüm 2.1’de görüldüğü gibi, karışım oranlarının dağılımını
Dir(α/K, . . . , α/K) olarak tanımlayıp bileşen sayısını sonsuz
yaparak Dirichlet süreci Gauss karışımı, diğer bir deyişle
sonsuz Gauss karışımı modeli elde edilmektedir. Sonsuz
etmen çözümlemesi karışımı elde etmek için de aynı yöntem
kullanılabilir:

xi | ci, Θ ∼ N (µci
, ΛciΛci

T + Ψ)

ci |π ∼ Ayrık(π1, . . . , πK)

(µj , Λj , Ψ) ∼ G0

π |α ∼ Dir(α/K, . . . , α/K).

(4)

Önerdiğimiz G0 ortak dağılımının elemanları şu şekildedir:
bileşen ortalamaları Gauss dağılımlı,

µj ∼ N (ξ, R−1), (5)

köşegen değişinti matrisi Ψ’nin her bir köşegen elemanı σ2
d

inverse gamma dağılımlı,

σ2
d ∼ IG (β, βw) , (6)

her bir bileşenin etmen yükü matrislerinin sütunları Gauss
dağılımlı

Λj
·q ∼ N

“
0, I/νq

j
”

, (7)

olarak kullanılmıştır. Yukarıdaki denklemde q = 1, . . . , Q

gizli etmenlerin indisini, Λj
.q ise j. etmen yükü matrisinin q.

sütununu göstermektedir. Ayrıca, modeli daha esnek kılabilmek
için bu dağılımların parametrelerine de önsel dağılımlar
verilmiştir [5].

Dirichlet süreci parametresi α’nın önsel dağılımı olarak ise
inverse gamma kullanılmıştır

α ∼ IG (1/2, 1/2) . (8)

Model parametrelerinin sonsal dağılımını analitik olarak
hesaplamak mümkün olmadığından Markov zinciri Monte
Carlo (MCMC) yöntemi ile parametrelerin sonsal dağılımından
örneklemler elde edilmiştir. Yer darlığından dolayı atladığımız
bu yöntemin detayları için bkz. [5].

3. Doruk Ayıklama Uygulaması
Sinir hücrelerinin aksiyon potansiyeli etkinliğinin incelenmesi
beyinin fizyolojisini anlamak için çok önemlidir. Hücre içi
kayıtlar sayesinde tek bir sinir hücresinin etkinliğini izlemek
mümkünse de, uyanık durumdaki hayvanlarda hücre içi kayıt
yapmak oldukça zordur. Ayrıca, hücreler arası ilişki hakkında
bilgi verdiği için birden çok sinir hücresinin birden etkinliğini
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Şekil 1: Veri kaydı ve gösterimi: Dıs-hücresel dört uçlu
elektrodlarla (tetrode) kaydedilmiştir. Sinyalin kanallardan
birinde belirli bir eşik değerini her geçişinde bu olayın
çevresinde 1ms’lik bir pencere alınmış ve dört kanaldan
gelen bu pencereler ard arda birleştirilerek veri vektörleri
oluşturulmuştur.

incelemek tek bir sinir hücresini incelemekten daha çok bilgi
verici olacaktır. Bu amaçla birden çok sinir hücresinden birden
kayıt yapan hücre dışı elektrodlar kullanılmaktadır. Fakat, tek
bir elektrod kaydında birden çok hücrenin aktivitesi mevcut
olacağından dolayı kaydedilmiş sinyaldeki hangi etkinliğin
hangi sinir hücresinden geldiğini ayrıştırmak gerekmektedir.
Bu problem doruk ayıklama (spike sorting) olarak adlandırılır.

Doruk ayıklamada amaç eşik değerini aşan ve dolayısıyla
veri noktası olarak kaydedilen her bir etkinliği sinir
hücrelerinden birine veya arka plan etkinliğinden kaynaklanan
gürültü grubuna atamaktır. Hiçbir verinin etiketi bilinmediği
için bu konu bir topaklama problemidir. Bu topaklama
probemini zor kılan sebeplerden biri gerçek topak sayısını,
yani etkinliği kaydedilen sinir hücresi sayısını bilmenin
imkansız olmasıdır. Ayrıca zaman içerisinde elektrodların yer
değiştirmesiyle kaydedilen hücrelerin değişmesi veya hücre
ölümü dolayısıyla topak sayısında farklılık olması mümkündür.
Önerdiğimiz SEÇK yöntemi aktif olarak kullanılacak topak
sayısını veriden otomatik olarak öğrendiği için ve modelin
olabilirlik işlevini değiştirmeksizin gerekirse yeni topak
eklenmesine olanak sağladığı için doruk ayıklaması için uygun
bir yöntemdir.

Çalışmada kullanılan kayıtlar Max Planck Institute for
Biological Cybernetics tarafından uyanık haldeki bir Macaque
maymunu üzerinde çok kanallı veri edinme sistemiyle
(Cheetah Inc.) dört uçlu elektrodlar (tetrode) kullanılarak
yapılmıştır. Veriye uzamsal çözünürlük kazandırdığı için çok
uçlu elektrodlarla yapılan kayıtlar tek uçlu elektrod kayıtlarına
kıyasla daha başarılı bir şekilde sinir hücrelerini ayrıştırmayı
sağlamaktadır. 600-6000Hz bandını geçiren süzgeç kullanılmış
ve sinyaller 32kHz hızında sayısallastırılmıştır. Dört uçlu
elektrodların herhangi bir kanalındaki sinyal belli bir eşik
değerini geçtiğinde bu olay çevresindeki 1ms uzunluğundaki
sinyal kaydedilmiştir. Örnekleme seğirmesini azaltmak için
her bir kanaldan gelen 32 boyutlu veri vektörleri kübik kobra
eğrisi kullanılarak doruk noktalarında hizalanmış ve tekrar
örneklenmiştir. Bu işlem sonrasında her bir kanaldan gelen veri
vektörünün boyutu 28 olmuştur. Şekil 1’de sinyal kaydı ve veri
noktalarının oluşturulması açıklanmaktadır.

3.1. Sonuçlar
Model sonuçlarının karşılaştırılabilmesi açısından deneylerde
uzmanlar tarafindan veri vektörlerinin tepeden tepeye genlik
özelliklerini kullanarak elle ayıklanmış 5000 adet veri vektörü
kullanılmıştır. Yüksek boyutlu veri kullanarak elde edilen

Şekil 2: Topak atanmalarının hata matrisi. Üst sıra:
Tepeden tepeye genlik özellikleri kullanılarak (solda) uzmanlar
tarafından elle yapılan ve (ortada ve sağda) iki farklı G0

önsel dağılımı kullanan SGK modelleriyle yapılan topaklama
sonuçları. Alt sıra: SEÇK modeliyle (solda) tepeden tepeye
genlik, (ortada) 12 boyutlu PCA bileşenleri ve (sağda) tüm
dalga biçimi kullanarak elde edilen topaklama sonuçları.

topaklamaların daha doğru olduğunu göstermek ve önerdiğimiz
SEÇK modelini SGK modeliyle karşılaştırmak amacıyla üç
farklı öznitelik vektörü gösterimi kullanılmıştır:

1. Genlik: Her kanaldan gelen vektörlerin doruktan doruğa
genlikleri (4 boyutlu),

2. PCA izdüşümleri: Her kanaldaki dalga biçimlerinin ilk
üç ana bileşenleri (12 boyutlu)

3. Dalga biçimleri: Her dört kanaldan elde edilen doruk
noktaları hizalanmış dalga biçimleri (112 boyutlu)

Bu farklı öznitelik vektörleri bölüm 2.3’de önerdiğimiz SEÇK
modeliyle ayrı ayrı topaklanmıştır. Bunun yanı sıra dört boyutlu
genlik öznitelik vektörleri [5]’de açıklandığı gibi G0 önsel
dağılımı iki farklı şekilde tanımanmış SGK modelleriyle de
topaklanmıştır. Topak atamalarının hata matrisleri Şekil 2’de
sunulmuştur. Uzmanlar tarafindan elle yapılan ayrıştırmada veri
18 noktadan oluşan bir küçük ve 370 ila 1725 noktadan oluşan
beş büyük topağa ayrılmıştır. Kullandığımız bütün modeller
genlik özniteliklerini kullandıklarında uzmanlar tarafindan
yapılan topaklamaya çok yakın sonuçlar vermişlerdir. Daha
yüksek boyutlu öznitelik vektörlerini ve dalga biçimlerinin
kendilerini girdi olarak kullanan SEÇK modeli veride daha
fazla topak sayısı bulmuştur. Bunun sebebi sadece tepeden
tepeye genlik özellikleri kullanıldığında dalganın şekliyle ilgili
bilgi kaybının olmasıdır.

Farklı topaklara atanan dalga şekillerine baktığımızda
bu durum açıklık kazanır. Şekil 4’de SEÇK modelinin
dalga biçimlerini kullanılarak yaptığı topakama sonucu farklı
topaklara atanmış veri örnekleri sunulmuştur. Bu şekilde
görüldüğü gibi, c1, c2 ve c3 ile gösterdiğimiz topaklara
atanan verilerin tepeden tepeye genlik özellikleri birbirine
çok yakındır. Bu nedenle dört boyutlu öznitelik vektörleri
kullanıldığında bu çalışmada kullanılan bütün yöntemler
aslında üç gruba ayrılması gereken bu sinyallerin hepsini
tek bir topakta birleştirmiştir. Bu durumu görmek için
uzmanlar tarafindan yapılan topaklamada Şekil 3 ile SEÇK
modelinin 112 boyutlu veriyi kullanarak yaptığı topaklamanın
dört boyutlu öznitelik vektörleri üzerinde gösterildiği Şekil 5
karşılaştırılabilir.
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Şekil 3: Elle yapılan ayıklama sonuçları. Tepeden tepeye
genliklerin iki boyutlu iz düşümleri dört kanalın her türlü
ikili kombinasyonu kullanılarak gösterilmiştir. Her renk
farklı bir topağı belirtmektedir. Uzmanlar bu gösterimleri
kullanarak tek bir sinir hücresi etkinliğinden oluştuğunu
düşündükleri noktaların çevresine sınırlar çizerek veriyi
topaklamaktadırlar. Veri noktaları topaklara atandıktan
sonra refractory dönemler göz önüne alınarak topaklamanın
doğruluğu kontrol edilmektedir.

4. Tartışma
Bu çalışmada sonsuz etmen çözümlemesi karışımı (SEÇK)
adını verdiğimiz her bir bileşeni farklı bir etmen çözümlemesi
modelinden oluşan sonsuz bileşenli bir karışım modeli
önerilmiştir. Bu model topaklama ve olasılık dağılımı
modelleme amacıyla yaygınca kullanılan karışım modelleri,
veriyi düşük boyutlara indirgemek için kullanılan etmen
çözümlemesi modeli ve topak sayısını otomatik olarak
belirleyen ve her türlü veriye esnek bir şekilde uygulanabilen
sonsuz sayıda bileşeni olan karışım modelleri tanımlamak için
kullanılan Dirichlet süreci karışım modellerinin bileşiminden
oluşmaktadır. Önerilen yöntem çok önemli ve zor bir topaklama
problemi olan doruk ayıklama problemine uygulanmış ve
kullanılan veri üzerindeki başarılı sonuçlar sunulmuştur.

Çıkarsama için kullandığımız MCMC yöntemi çok yavaş
karıştığı bilinen Gibbs örneklemesi yöntemidir. Markov
zincirinin karışmasını hızlandıracak yöntemler [6] burada
da kullanılarak zincirin karışması hızlandırılabilir. Burada
MCMC, parametrelerin sonsal dağılımını başarılı bir şekilde
bulmamızı sağladığı için tercih edilmiştir. Ancak modelleme
amacının sonsal dağılımın tümünü elde etmek yerine noktasal
değer kestirmesi ise daha hızlı sonuç elde edilebilecek
daha farklı çıkarsama yöntemleri kullanılabilir. Bu model
üzerinde kullanılabilecek alternatif çıkarsama yöntemlerini
araştırmaktayız.

Şekil 4: 112 boyutlu veri kullanılarak SEÇK modelinin bulduğu
topaklardan veri örnekleri.
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Şekil 5: 112 boyutlu sinyalleri kullanarak elde edilmiş SEÇK
modeli sonucunun tependen tepeye genlik öznitelikleri üzerinde
gösterimi. Her renk farklı bir topağa denk gelmektedir. Grafigin
eksenleri dört uçlu elektrodun farklı kanallarındaki genligi
göstermektedir. Şekil 3’de açık maviyle gösterilen topak burada
üç farklı topağa ayrılmıştır (açık mavi, kahve rengi ve mor).

Yakın zaman önce yaptığımız bir çalışma [7] zamana
bağlı değişen Dirichlet süreci Gauss karışımları kullanarak
veriye sinir hücresi eklenmesi veya sinir hücresi ölümünün
yanı sıra elektrodun hareketinden dolayı meydana gelen
topak özelliği değişimlerini ele almaktadır. Bu çalışmada
GK kullanıldığı için düşük boyutlu öznitelik vektorleri
kullanılmıştır. GK yerine EÇK kullanarak daha yüksek boyutlu
öznitelik vektörlerini, hatta dalga biçimlerini modellemek
mümkün olacaktır. Böylece bu iki modeli bileştirerek daha
güvenilir sonuçlar alınabileceğine inanıyoruz.
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