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All models are wrong…
Datizrace ir “seklā” modelēšana: mēs cenšamies uzmodelēt tikai parādības virspusi, 
nemēģinot uzminēt “iekšējos” mehānismus, kas to regulē. Un tomēr, arī tādi modeļi ir 
noderīgi, piemēram, ar to palīdzību var iegūt papildus peļņu...

“All models are wrong, but some are useful.” 
George E. P. Box (1979, p. 202)

Box, G. E. P. (1979). Robustness in the strategy of  scientific  model building. In R. L. 
Launer, & G. N. Wilkinson (Eds.), Robustness in statistics  (pp. 201-236). New York: 
Academic  Press.

George E. P. Box (1919[ – 2013]) , viens no statistikas klasiķiem)

Attēls no University of Wisconsin-Madison, 2005

Box, G. E. P. (1976). Science and statistics. Journal of the American Statistical 
Association, 71,  791-799. Merriam-Webster.

Solītie 3 secinājumi

http://en.wikipedia.org/wiki/George_E._P._Box


1. Datizrace radās daudz senāk par to brīdi, kad 
kāds to nosauca par data mining. Netriviāla “datu 
rakšana” iesākās jau 17.gs.

2. Statistikas un datizraces prakse liecina, ka arī ļoti
neprecīzs (“nepareizs”) modelis var būt ļoti 
sekmīgs (efektīvs, piemēram, naudas izteiksmē).

3. Tātad, droši vien, arī “nepareiza” (ne gluži 
“pareiza”) loģika var būt ļoti efektīva. Kā tad var 
rasties “absolūti pareiza” loģika? Tāda nevar 
rasties!

Avoti

[1] L. J. Maistrovs. Varbūtības jēdziena attīstība. “Nauka”, 
Maskava, 1980, 270 lpp. (krievu val.)

[2] M. Ptuha. XVII-XVIII gadsimta statistikas vēstures apraksti. 
“Gospolitizdat”, 1945, 350 lpp. (krievu val.)

[3] A. V. Aņikins. Zinātnes jaunība. Domātāju-ekonomistu dzīve un 
idejas – līdz Marksam. “Politizdat”, Maskava, 1979, 370 lpp. 
(krievu val.)

[4] David Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth. Principles of 
Data Mining. MIT, 2000, 550 pp.

[5] E. Mendelsons. Ievads matemātiskajā loģikā. “Nauka”, Maskava,
1984, 330 lpp. (krievu val.).

Kapteinis Graunts (datizrace 1662)

John   Graunt   (1620-1674) - galantērijas tirgotājs, Londonas 
milicijas kapteinis (vēlāk – majors), statistikas (un datizraces) “tēvs”.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Graunt
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Graunt


Attēls  no University of York

J. Graunt. Natural and Political Observations upon
the Bills of Mortality, 1662

Tiešaistē šobrīd ir pieejams tikai pārstāsts:

Thomas Short. New observations, natural, moral, civil, political, 
and medical..., 1750 (pieejams tiešsaistē, meklējiet ar Google).

Sk. arī papildmateriālus: http://www.edstephan.org/Graunt/graunt.html 

Šī Graunta grāmata ir pirmais sistemātiskas 
datizraces gadījums vēsturē.

Graunta laikmets:

1641 – revolūcija, 1649 †, 1660 – restaurācija, 1666 –  lielais 
Londonas ugunsgrēks, ik pa laikam – mēra epidēmijas  (1563, 1593, 
1603, 1625, 1665 u.c.) . Sk. 
http://www.history.ac.uk/cmh/epitwig.html

http://www.history.ac.uk/cmh/epitwig.html
http://www.edstephan.org/Graunt/graunt.html
http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/people/graunt.gif


Dati par mirušajiem

Biežo mēra epidēmiju dēļ Londonas pašvaldība jau 1500-jos gados 
sāka vākt, apkopot un publicēt datus par mirušajiem (Mortality 
Bills), vēlāk šiem datiem pievienoja datus par laulībām, bērnu 
piedzimšanu un kristīšanu. 

Šajos datos Graunts pamanīja (“izraka”) regularitātes.  Piemēram,
Londonā:

1) zēni un meitenes dzimst proporcijā 14/13;

2) vīrieši mirst biežāk nekā sievietes;

3) vīriešu ir vairāk nekā sieviešu;

4) cilvēku dzīves sākumā  mirstība ir vislielākā, utt.

No regularitātēm Graunts (ne vienmēr korekti) atvasināja dažādus 
vidējos lielumus. Piemēram:

vidēji vienā ģimenē ir 8 cilvēki (vīrs, sieva, 5 bērni un 

kalpotājs);

katrās 11 ģimenēs ik gadu vidēji nomirst 3 cilvēki.

Graunta secinājumi

Atklātās sakarības Graunts izmantoja, lai “izraktu” atbildes uz 
tādiem jautājumiem kā:

Cik Londonā ir iedzīvotāju?

Cik Londonā ir militārajam dienestam derīgu 
vīriešu?

Vai poligāmija kā dzimstības veicinātājs (pēc mēra epidēmijas) 



būtu lietderīga?

[Vairāki Graunta rezultāti bija nepamatoti un pat nepareizi.]

Graunts vairākos veidos (kāpēc?) aprēķināja (t.i. “izraka”) ka

Londonas iedzīvotāju skaits ir ~384000 (tolaik 
daudzi domāja, ka tas ir vairāki miljoni…).

Lūk, viens no veidiem: Londonā vienā gadā nomirst vidēji 13000, 
tātad kopējais ģimeņu skaits Londonā ir 13000*11/3 jeb ~48000, bet 
iedzīvotāju skaits: 48000*8, jeb ~384000.

No tiem ~199112 ir vīrieši, ~184888 – sievietes.

Reālais iedzīvotāju skaits varēja būt par ~10% lielāks, jo “nepareizas
ticības” mirušos toreiz nereģistrēja…

Militārajam dienestam derīgu vīriešu skaits ir 
~81233 (Sk. tālāk kā Graunts aprēķina, ka armijai derīgajā 16-55 
gadu vecumā ir 34% iedzīvotāju, t.i. Londonā tie ir                   
~67694 vīrieši, pieskaitot klāt ~13539 no apkārtējām grāfistēm, 
sanāk ~81233).

Poligāmija nebūtu lietderīga, jo…

Politiskā aritmētika

Savās statistisko datu analīzēs Graunts balstījās uz tīri intuitīviem 
priekšstatiem, brīvi izmantojot vidējās vērtības. Varbūtības jēdzienu 
viņš vēl tikai apjauta, tomēr viņam jau bija izveidojusies nojauta par 
lielo skaitļu likumu. 

Graunta draugs un sekotājs William Petty (1623-1685) Graunta 
metodi nosauca par politisko aritmētiku - "the art of reasoning by 
figures upon things relating to the government“.

Termins “Statistik" tika ieviests 18.gs. Vācijā, atvasinot to no vārda 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Petty


“Staat” (valsts, t.i. “valstszinība”, Staatskunde, valstu salīdzināšana).

Avots:  Stuart Witt , Statistics and Political Science , 1993

Cilvēka dzīves ilgums

Mirstības statistikā visvairāk ieinteresēti ir dzīvības apdrošinātāji. 
Šis bizness bija pazīstams jau senatnē, sk.

G.   Simon  . History of Insurance (Presentation), 2000, 
http://pages.stern.nyu.edu/~gsimon/PresentFormWEB.PDF 

Kādu pensiju katru gadu maksāt dotajam cilvēkam (sākot ar noteiktu
laiku)?

Kādu prēmiju katru gadu prasīt no dotā cilvēka viņa dzīves laikā, 
apdrošinot viņa dzīvi vecumā?

Šim nolūkam ir nepieciešams iemācīties aprēķināt 
doto vecumu sasnieguša cilvēka sagaidāmo 
dzīves ilgumu. Un šo sakarību vajag “izrakt” no kaut kā 
iegūtiem mirstības un dzimstības datiem (kaut vai no pieminekļu 
uzrakstiem kapsētās?).

Kā to darīja pats Graunts?

Kā to darīja Graunts?

No mirstības datiem Graunts secināja, ka no 100 jaundzimušiem līdz
6 gadu vecumam nomirst 36, un ka 76 gadu vecumu pārsniedz labi 
ja viens (“perhaps but one surviveth 76”).  Tā kā precīzu datu par 
mirušo vecumu viņam nebija, tad pārējo viņš atrada ar savdabīgu 
“interpolāciju”:

līdz 6 gadu vecumam nomirst 36,

6-15 gadu vecumā nomirst 24,

http://pages.stern.nyu.edu/~gsimon/PresentFormWEB.PDF
http://pages.stern.nyu.edu/~gsimon/
http://pages.stern.nyu.edu/~gsimon/


16-25 gadu – 15,

26-35 gadu – 9,

36-45 gadu – 6,

46-55 – 4,

56-65 – 3,

66-75 – 2,

76+ – 1.

Summējot atpakaļ-virzienā, Graunts secina, ka no 100 iedzīvotājiem 
dzīvi ir: 

76 gadu vecumā – 1,

66 – 3, 56 – 6,

46 – 10, 36 – 16, 

26 – 25, 16 – 40, 6 – 64.

To viņš pieņem par iedzīvotāju vecumu spektru.

Tātad armijai derīgā vecumā (16-55 gadi) ir
 40–6=34, t.i. 34% no visiem iedzīvotājiem, jeb 
384000*0,34.
Vēlāks komentārs. Kā Graunts varēja nonākt pie iedzīvotāju sadalījuma pa vecuma grupām? Viņam 
bija tikai (pa daļai izdomāti) dati par varbūtībām, ka jaundzimušais nodzīvos ≤5, 6-15, 16-25, 26-35, 
36-45, 46-55, 56-65, 66-75, >75 gadus. Viņš pieņēma, ka piemēram, ja no 100 jaundzimušiem vecumā 
no 25-36 gadiem nomirst 15, tad arī iedzīvotāju sastāvā 25-36 gadu vecumā būs 15 procenti no visiem. 
Vai Jūsu intuīcijai šāds pieņēmums atbilst?

Domitius Ulpianus (228)



Graunta “interpolācija” (“guesstimation”) ir cienījams modelēšanas 
piemērs datizraces stilā. Bet pati ideja nebija jauna, par to jau senāk 
bija rakstījis romiešu jurists Domitius Ulpianus (~170-228), sk. šo 
Ulpian life table:

G.   Simon  . History of Insurance (Presentation), 2000, 
http://pages.stern.nyu.edu/~gsimon/PresentFormWEB.PDF 

Tiesa, Ulpiāns savu tabulu nevis “izraka”, bet izdomāja, mēģinot 
aptuveni “uzmodelēt” novēroto faktu, ka jo ilgāk cilvēks ir 
nodzīvojis, jo lielākā vecumā mirs:

Vecums Sagaidāmais atlikušās dzīves ilgums (no kā rēķināt apdrošināšanu)

Līdz 20 30

20 līdz 25 27

25 līdz 30 25

30 līdz 35 22

35 līdz 40 20 (līdz 60 gadiem)

40 līdz 41 19

41 līdz 42 18

42 līdz 43 17

43 līdz 44 16

44 līdz 45 15

45 līdz 46 14

46 līdz 47 13

47 līdz 48 12

48 līdz 49 11

49 līdz 50 10 (līdz 60 gadiem)

50 līdz 55 9

55 līdz 60 7

60+ 5

[Sk. arī Demography of the Roman Empire Vikipēdijā.]

Tomēr daudz pamatotāk šo uzdevumu spēja atrisināt matemātiķi…

https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_Roman_Empire
http://pages.stern.nyu.edu/~gsimon/PresentFormWEB.PDF
http://pages.stern.nyu.edu/~gsimon/
http://pages.stern.nyu.edu/~gsimon/


Brāļi Heigensi

Christiaan   Huygens   (1629-1695), konsultējot savu brāli Ludwig 
Huygens 1662. gadā, izmantojot Graunta tabulas, parādīja kā 
korektāk aprēķināt doto vecumu sasnieguša cilvēka vidējo dzīves 
ilgumu.

[Heigenss te būtībā izmanto gadījuma lieluma jēdzienu un jēdzienu par tā vidējo vērtību. Gadījuma 
lielumi te ir “dzīves ilgums pēc N gadu vecuma sasniegšanas”, kur N=0, 6, 16, utt. Heigenss rēķina šo 
lielumu vidējās vērtības.]

Jaundzimušā vidējais dzīves ilgums:

36
100

⋅3+ 24
100

⋅11+ 15
100

⋅21+ 9
100

⋅31+ 6
100

⋅41+ 4
100

⋅51+ ...

...+ 3
100

⋅61+ 2
100

⋅71+ 1
100

⋅81=1822
100

≈18  .

Pirmie reizinātāji te ir varbūtības (piemēram, 24/100 – varbūtība nomirt 6 līdz 15 gadu 

vecumā), bet otrie – attiecīgo vecuma intervālu viduspunkti, piemēram: 11≈ 6+ 15
2

.

6 gadu vecumu sasnieguša bērna vidējais dzīves ilgums:

24
64

⋅11+ 15
64

⋅21+ 9
64

⋅31+ 6
64

⋅41+ 4
64

⋅51+ 3
64

⋅61+ ...

...+ 2
64

⋅71+ 1
64

⋅81=1822−36⋅3
100−36

=1714
64

≈27 .

16 gadus sasnieguša cilvēka vidējais dzīves ilgums:

15
40

⋅21+ 9
40

⋅31+ 6
40

⋅41+ 4
40

⋅51+ 3
40

⋅61+ ...

...+ 2
40

⋅71+ 1
40

⋅81=1450
40

≈36 ,

26 gadus sasnieguša cilvēka vidējais dzīves ilgums:

http://en.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Huygens
http://en.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Huygens


9
25

⋅31+ 6
25

⋅41+ 4
25

⋅51+ 3
25

⋅61+ ...

...+ 2
25

⋅71+ 1
25

⋅81=1135
25

≈45 .

Utt.
Vēlāks komentārs. Kā no Graunta iegūtajiem datiem par varbūtībām jaundzimušajam nodzīvot ≤5, 6-
15, 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75, >75 gadus varēja atvasināt vidējos dzīves ilgumus? 
Būtībā mums ir dots gadījuma lielums:

X = jaundzimuša cilvēka dzīves ilgums Londonā 17.gs. pirmajā pusē.

Par šī lieluma varbūtību sadalījumu mēs zinām tikai šo: P{X≤5}=0,36, P{5<X≤15}=0,24, utt. 
K.Heigenss pieņēma, ka
ja 0<X≤5, tad X vidējā vērtība ir (1+5)/2=3,
ja 5<X<16 − tad (6+16)/2=11, utt. Tālākie aprēķini slaidā tad ir saprotami.
Bet vai Heigensa pieņēmumi ir korekti? Būtībā viņš pieņēma, ka ja X≤5, tad X varbūtību sadalījums ir 
vienmērīgs. Bet tas nav gluži precīzi! Sadalījums taču ir dilstošs: 2 gadu vecumā mirst retāk kā 1 gada 
vecumā utt. Tas nozīme, ka Heigensa pieņemto vidējo vērtību 3, 11, ... vietā būtu jāņem mazāki skaitļi, 
un tad arī kopējie vidējie dzīves ilgumi iznāktu mazāki par 18, 27, utt. 
Par cik mazāki – to var noskaidrot vienkāršu, bet apjomīgu aprēķinu ceļā (man sanāca, ka 3 vietā jāņem
aptuveni 1,9).

Uzdevums – pa jokam?

K. Heigenss vēstulē brālim risina šādu uzdevumu: 

[Londonā 17.gadsimtā] 56 gadus vecs vīrietis apprecējis 16 gadu 
vecu sievieti. Cik ilgi viņi nodzīvos kopā? Kad nomirs pirmais no 
viņiem, man ir apsolīti 100 franki. Par kādu cenu es šodien varētu šo
saistības rakstu pārdot?

Te jau savienojas statistika un azartspēles – divi varbūtību teorijas 
avoti.

Vairāk par īpašuma apdrošināšanu – sk. 1. nodaļu manā varbūtību 
teorijas grāmatiņā vidusskolām:

K. Podnieks. Varbūtības. Mācību grāmata vidusskolām, Rīga 1992

Beidzot - korekti dati (1692)

http://podnieks.id.lv/varbut/varbut12.htm


K. Heigenss pirmais saprata, ka korektas “dzīves ilguma līknes” 
aprēķināšana, balstoties uz reāliem datiem, ir sarežģīts uzdevums. 
(Arī pati līkne ir viņa ideja.)

Edmond   Halley   (1656-1742, Hellijs, Haleja komēta), astronoms un 
matemātiķis.

Viņam pirmajam izdevās aprēķināt (kāpēc?) Breslaw pilsētas (vēlāk 
– Breslau, Wroclaw) 1687. – 1691. gada reālajai situācijai atbilstošas
korektas mirstības un cilvēku vecuma tabulas.

Sk. Hellija 1692. gada rakstu un tabulas  – no Pierre Marteau’s 
Publishing House:

An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, drawn from curious Tables of 
the Births and Funerals at the City of Breslaw; with an Attempt to ascertain the Price of 
Annuities upon Lives. By Mr. E. Halley, R. S. S, 1692.

De Muavra “mirstības formula”
De Moivre. Evaluation of Annuities on Lives, 1724

Abraham   de Moivre   (1667-1754), aplūkojot Hellija tabulu, konstatēja, 
ka, no 12 līdz 70 gadu vecumiem dzīvo cilvēku skaita diferences ir no 6 līdz 
10, t.i. pieņemot, ka vidēji tās ir 8, sanāk labs tuvinājums tabulas skaitļiem:

12 gadu vecumā dzīvi ir 646 no 1000,

13 gadu vecumā dzīvi ir: ~646−8=638,

14 gadu vecumā dzīvi ir: ~638−8=632,

utt.

70 gadu vecumā dzīvi ir: ~200−8=182.

Tāpēc vecumiem 12 līdz 70 Hellija tabulu (t.i. Breslavas pilsētas datus) ar 
samērā lielu precizitāti var aizstāt formula:

DzīvoSkaitsVecumā (V )≈646−8(V −12) .

Pats Hellijs līdz tam neaizdomājās, un sūdzējās par aprēķinu sarežģītību.

Muavra formula tos vienkāršoja, upurējot precizitāti (bet apdrošināšanas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moivre
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moivre
http://www.pierre-marteau.com/editions/1693-mortality.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Halley


aprēķiniem tā izrādījās pietiekama).

Muavra piegājiens – aptuvenu lineāru sakarību meklēšana datos, ir viens no 
mūsdienu datizraces tipiskiem paņēmieniem (tiesa, šodien mēs varam  
rīkoties daudz brīvāk – mūsu datori tiek galā arī ar nelineārām sakarībām).

Vēlāks komentārs. Hellija tabulā: no 1000 jaundzimušajiem
12 gadu vecumā ir dzīvi 646,
13 – 640,
14 – 634, 
utt. pa 6 uz leju līdz 21, tad no 22 pa 6-7 uz leju līdz 29, tad no 30 pa 8 uz leju līdz 34, utt. 70 - 142.

Pēc Muavra formulas DZI = 646−8*(VEC−12)
pie V=70 sanāk: 646−8*(70−12)=182.
Pie V=60: 262 (Hellijam 242).
Pie V=50: 342 (Hellijam 346). 

Secinājums Nr. 1

Datizrace radās daudz senāk par to brīdi, kad kāds 
20.gadsimta beigās to nosauca par data mining.

Netriviālu “datu rakšanu” izmantoja jau     
17.gadsimtā – kapteinis Graunts, brāļi Heigensi, 
Hellijs un de Muavrs.

Kas tad ir datizrace? 

Termins “data mining ” radies statistiķu aprindās kā nievājošs 
apzīmējums datorizācijas jauno iespēju izraisītajai “aklajai” lielu 
datu apjomu pārmeklēšanai bez iepriekš  noformulētām 
pārbaudāmām hipotēzēm (dažreiz tas saukts arī par “data dredging”
– datu bagarēšana, zelta skalošanas nozīmē).

Sākumā bija atsevišķi pētījumi, bet nozares pirmais konsolidācijas 
pasākums bija  konference 1989. gada augustā, Detroitā, ar 

priekšlikumu nosaukt nozari par knowledge discovery in 
databases (KDD).



Gregory   Piatetsky-Shapiro   – galvenais organizators, sk. viņa 
secinājumus pēc pirmajiem 10 datizraces attīstības gadiem: 
“Knowledge Discovery in Databases: 10 years after”, SIGKDD Explorations , Vol 1, No 
2, Feb  2000.

Divas pieejas terminoloģijai:

a) identificēt datizraci ar KDD,

b) definēt datizraci tikai kā vienu KDD soli – modeļu vai šablonu 
izguvi no attīrītiem un sagatavotiem  datiem, bez tālākas 
interpretācijas.

Uzvaru gūst (a) – data mining ir skaistāks nosaukums visai nozarei 
nekā KDD!  

Konflikts ar statistiķiem? Sk. “Why do statisticians “hate” us?” by 
Susan Imberman.  Datizraces īpatnība, salīdzinot ar “parasto” 
statistiku – līdz pat miljardiem objektu, tūkstošiem dimensiju.

http://www.cs.csi.cuny.edu/~imberman/DataMining/Statistics%20vs.pdf
http://www.kdnuggets.com/gpspubs/sigkdd-explorations-kdd-10-years.html
http://www.kdnuggets.com/gps.html
http://www.kdnuggets.com/gps.html


Pirmais “īstais”datizraces uzdevums:

Tirgus grozu analīze (market-basket analysis) 

Meklējam un izmantojam likumsakarības pircēju uzvedībā – ar  
un/vai bez krāpšanas! [Amazones veikals 2005.gadā:]

Kā tādu informāciju var iegūt? Jāizmanto datubāzē 
uzkrātie dati par veiktajiem pirkumiem.

Asociāciju atklāšana: modelis

[4] Mūsu dati ir n x p matrica, n rindas (pirkumi, transakcijas, 
pircēji), p kolonnas (preces, pakalpojumi, items), šūnās tikai 0 un 1 
(1 i-tās rindas j-jā kolonnā nozīmē, ka i-jā pirkumā j-ā prece ir 
nopirkta):

[i]: 00011000100000000000000100000000000000000000000
00000100000000000000110000000000000010000000000
00000000000000000000010000000000000010000000000



00001000000001000000000000000000000000000110000
00000000000000000000000000000000000000000001010
00011000000000000000000000000000000000000000000
00000000000001000000010000000000000010000000000

…
Tipiskos gadījumos:

n=10000..10000000, p=1000..100000,
(un vairāk), un matrica ir ļoti stipri retināta (sparse, t.i. vieninieku 
tajā ir ļoti maz). Vēlāk redzēsim, ka tas ir būtiski, lai uzdevums būtu reāli 
atrisināms.

Protams, “retu vieninieku” gadījumā matrica nav labākais datu 
attēlošanas/glabāšanas veids – labāki būs preču saraksti pirkumos, 
piemēram:
(4, 5, 9, 24);
(6, 20, 21, 37);
(21, 37); ... 
...

WEKA instalācijā atrodamais fails vote.arff (balsošanas dati ASV 
Kongresā, sīkāk – sk. zemāk) demonstrē situāciju, kad matrica sanāk
neliela un tāpēc ir labs datu attēlošanas veids.  

Ticamība un atbalsts

Uzdevums ir sameklēt matricā asociācijas (association rules, 

likumus, likumsakarības): ja pirkumā ir tādas un tādas 
preces, tad, ar ievērojamu varbūtību, šajā 
pirkumā būs arī noteiktas citas preces. Šādu asociāciju 
atklāšana arī ir tirgus grozu analīzes uzdevums.  

Modelī:

X = <X(1), …, X(p)> – mainīgais-pirkums (teorētiski – gadījuma 



lielums).

Instanču piemēri:

11100000000001000000010000000000000010000000000
11000000000001000000010000000000000010000000000

Asociācijas piemērs:

1, 2→3 , tie ir kolonnu numuri (indeksi)

Pirmajā instancē šī asociācija ir sastopama. Otrajā – nav. Mūs 
interesē, cik bieži tā ir sastopama visā tabula kopumā (cik procentos 
rindu). 

Precīzāk, mūs interesē varbūtība, ka:

X (1) , X (2)→ X (3) , vēl precīzāk:

X (1)=1, X (2)=1→ X (3)=1 .

Vispārīgais gadījums:

X (i1)=1,... , X (ik )=1→ X ( j1)=1, ... , X ( j s)=1

jeb saīsināti: i1 , ... , ik→ j1, ... , j s .

Jeb, vēl īsāk: f→g (šeit f un g ir indeksu, t.i. kolonnu numuru kopas 
no 1..p).

Mūs interesē tādas asociācijas f→g, kam ir pietiekami liela nosacītā

varbūtība P(g | f), 

“ja f, tad g”,

 “ja tabulas rindā f pozīcijās ir 1, tad arī g pozīcijās ir 1”.

Piemēram, P(3 | 1, 2) > 0,5 nozīmē, ka ja , tad ar varbūtību >50% arī 
X(3)=1 (>50% - tātad vismaz pusē to tX(1)=1 un X(2)=1abulas 
rindu, kam izpildās X(1)=1 un X(2)=1).



Šo varbūtību  sauc par asociācijas ticamību 
(confidence):

confidence ( f →g )=P (g | f )= P ( f ∧g)
P ( f )

;

P ( f ∧g )
P ( f )

=
freq( f ∧g )

freq( f )
=

count ( f ∧g )
count ( f )

;

Varbūtību P( f ∧g ) sauc par asociācijas atbalstu 
(support), tā parāda, cik bieži asociācija ir novērojama:

support ( f → g)=P ( f ∧g )= freq( f ∧g )=
count ( f ∧g )

count (all)
.

Ticamas asociācijas, ja to atbalsts ir mazs, parasti 
nav interesantas.

[2017] Sk. arī Association rule learning Vikipēdijā.

[2017-2022] Asociāciju vispārīgais gadījums
Zemāk aplūkotās metodes ir izmantojamas, ne tikai tad, ja matricas 
elementi ir {0, 1}, bet arī ja tie ir {yes, no}, {yes, no, unknown} 
utml. 

Jo principā mēs varam meklēt ne tikai asociācijas ar vieniniekiem:

X (1)=1, X (2)=1→ X (3)=1 ,
bet arī, piemēram,

X (1)=0, X (2)=1→ X (3)=0 , vai

X (1)= yes , X (2)=no→ X (3)=no .

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_rule_learning


Bet tad mums ir jārēķinās, ka tālāk aplūkojamie ātrie asociāciju 
meklēšanas algoritmi uz lieliem datiem vairs ne vienmēr strādās ātri 
(strādās, bet ne ātri vai ciešami ātri). Jo, kā redzēsim, visi šie 
algoritmi rēķinās ar to, ka datu matrica ir sparse (izretināta), t.i. ka 
asociāciju formulās izmantojamo vērtību matricā ir ļoti maz. 

Piemēram, ja lielā datu matricā ir ļoti maz 1, bet pārējās vērtības ir 0,
tad asociācijās X(i) drīkstam salīdzināt tikai ar 1: X(1)=1, X(2)=1... 
Citādi, kā redzēsim, asociāciju meklēšanas algoritmi lielai datu 
matricai nestrādās pieņemami ātri.  

Tirgus grozu uzdevumā šis nosacījums automātiski tiek ievērots. 
Piemēram, ja pirkumu datu matricas izmēri ir 108×105=1013 jeb 10 
terabaiti, bet vienā rindiņā (pirkumā) faktiski nevar būt vidēji vairāk 
nekā 100 vieninieku, tad matricā ir viens vieninieks uz 1000 nullēm.
“Lielie dati vienmēr ir šķidri!”  

Tāpēc ir pieņemta šāda konvencija: asociāciju meklēšanas algoritmu
programmas apskata visus nosacījumus X(i)=1, 0, yes, no, utml., bet 
ignorē X(i)=missing value. Un tādām iztrūkstošām vērtībām datu 
matricā ir jābūt nospiedošā vairākumā. 

Tā rīkojas arī WEKA. Tas nozīmē, ka tirgus grozu uzdevumā, lai 
novērstu to, ka algoritmi apskata nosacījumu variantus X(i)=0, 
mums datu matricā 0 vietā būtu jāizmanto “?”, kas WEKAi apzīmē 
tukšu vērtību (missing value). 

Tiesa, WEKA ir paredzēts parametrs treatZeroAsMisisng. Ja to iestāda uz true, tad nulles
tiek apstrādātas kā “?”, t.i. nosacījumu varianti ar X(i)=0 tiek ignorēti. 

[2017] Asociāciju meklēšana ar WEKA
Atveram failu vote.arff , poga Edit (435 ASV kongresa locekļu balsojumi yes/no/missing
16 jautājumos, plus informācija par partijas piederību dem/rep.)

Šajā gadījumā datu matrica nebūt nav sparse, bet asociāciju meklēšanu tas neapgrūtina.  
Kāpēc? Tāpēc, ka matrica ir ļoti maza – tikai 435 rindas un 17 kolonnas) Un tik maziem
datiem var ātri ģenerēt kā asociācijas ar yes, tā ar no.



Cilne Associate, poga Choose, izvēlamies algoritmu Apriori (sīkāk par to – zemāk), 
FilteredAssociator, vai FPGrowth.

Galvenie parametri: lowerBoundMinSupport (vēlamais minimālais atbalsts), metricType 
(confidence), minMetric (vēlamā minimāla ticamība), numRules (cik no labākajiem 
atrastajiem likumiem parādīt).  

Poga More (Help).

Kā izskatās rezultāts? No satura viedokļa – ne sevisķi interesanti – visam cauri spīd 
partiju norādījumi:

 1. adoption-of-the-budget-resolution=y physician-fee-freeze=n 219 ==> 
Class=democrat 219    <conf:(1)> lift:(1.63) lev:(0.19) [84] conv:(84.58)

 2. adoption-of-the-budget-resolution=y physician-fee-freeze=n aid-to-nicaraguan-
contras=y 198 ==> Class=democrat 198    <conf:(1)> lift:(1.63) lev:(0.18) [76] conv:
(76.47)

 3. physician-fee-freeze=n aid-to-nicaraguan-contras=y 211 ==> Class=democrat 210    
<conf:(1)> lift:(1.62) lev:(0.19) [80] conv:(40.74)

 4. physician-fee-freeze=n education-spending=n 202 ==> Class=democrat 201    <conf:
(1)> lift:(1.62) lev:(0.18) [77] conv:(39.01)

 5. physician-fee-freeze=n 247 ==> Class=democrat 245    <conf:(0.99)> lift:(1.62) lev:
(0.21) [93] conv:(31.8)

6. el-salvador-aid=n Class=democrat 200 ==> aid-to-nicaraguan-contras=y 197 <conf:
(0.98)> lift:(1.77) lev:(0.2) [85] conv:(22.18)

JAU INTERESANTĀK:

 7. el-salvador-aid=n 208 ==> aid-to-nicaraguan-contras=y 204    <conf:(0.98)> lift:
(1.76) lev:(0.2) [88] conv:(18.46)

 8. adoption-of-the-budget-resolution=y aid-to-nicaraguan-contras=y Class=democrat 
203 ==> physician-fee-freeze=n 198    <conf:(0.98)> lift:(1.72) lev:(0.19) [82] conv:
(14.62)

 9. el-salvador-aid=n aid-to-nicaraguan-contras=y 204 ==> Class=democrat 197    
<conf:(0.97)> lift:(1.57) lev:(0.17) [71] conv:(9.85)

10. aid-to-nicaraguan-contras=y Class=democrat 218 ==> physician-fee-freeze=n 210    
<conf:(0.96)> lift:(1.7) lev:(0.2) [86] conv:(10.47)

Precizēsim uzdevumu:

Atgriežamies pie tirgus grozu modeļa, kurā datu matrica sastāv no 0 



un 1, pie tam vieninieku ir relatīvi ļoti maz. 

Mūs interesē atrast tādas asociācijas, kuru atbalsts un 
ticamība ir ievērojama. Piemēram, attiecīgi ne mazāki par 
1% un 50%. Tad šo informāciju varētu cerēt kaut kā izmantot.

Vispārīgajā gadījumā (patvaļīga 0,1-matrica) asociāciju 
meklēšana ir bezcerīgs uzdevums, jo visu iespējamo preču 

apakškopu skaits ir 2
p

, kur p var būt 1000..100000.

Iespējamo asociāciju skaits ir vēl lielāks: katru preču apakškopu, 
kurā ir k preces, var sadalīt divās daļās

 i1 , ... , is→ j1, ... , j k−s    2
k 

veidos.

Bet reālos datos, t.i. stipri izretinātās matricās 
(kurās relatīvi ļoti maz vieninieku!) šis uzdevums, 
izrādās, ir reāli atrisināms.

[2017] Populārākie algoritmi šim uzdevumam: Apriori (sk. tālāk);

FPGrowth (sk. tālāk); ECLAT (sk. Vikipēdijā).

Apriori algoritms (1994.gads)

Sauksim indeksu kopu h no 1..p par bieži sastopamu, ja mūsu 
matricā freq(h)≥ 0,01  (piemēram). Tas nozīmē, ka vismaz 1% 
matricas rindiņu pozīcijās h ir jābūt vieniniekiem.

Asociācijas f→g atbalsts ir freq( f ∧g ) , t.i. mūs interesē tikai tās 
asociācijas, kam kopa f ∪g ir bieži sastopama. Tātad:

1.solis. Vispirms jāsameklē visas bieži sastopamās kopas.

2.solis. No katras bieži sastopamas kopas varēsim veidot asociācijas,
visos iespējamos veidos sadalot to divas daļās – f un g.

https://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Frequent_Pattern_Mining/The_Eclat_Algorithm


Ideja N1: stipri izretinātā matricā bieži sastopamu 
kopu ir ļoti maz (daudz mazāk par  2

p
).

Ideja N2. Ja kopa ir bieži sastopama, tad tās 
apakškopas nav mazāk bieži sastopamas. Ja x⊆y , 
un freq ( y)≥ 0,01 , tad arī freq (x)≥0,01 . 

1) Tātad bieži sastopamo kopu ģenerācija ir jāsāk ar viena elementa 
kopām {i}, {j}, ... Jānoskaidro, kuras no tām ir biežas (freq≥0,01), 
atlasot derīgās. Tas prasa matricas rindiņu vienu caurskati. Atrasto {i} kolekciju 
apzīmēsim ar L(1).

2) Pēc tam no atrastajām biežajām {i}, {j} (nevis no visām 
iespējamajām!) ir jābūvē divu elementu kopas {i, j}, jānoskaidro to 
biežums, atlasot derīgās. Apskatāmo pāru skaits ir < |L(1)|2. No tiem jāizdala tie 
pāri, kam freq{i, j}≥0,01. Tas prasa vēl vienu matricas rindiņu caurskati. Atrasto bieži 
sastopamo pāru {i, j} kolekciju apzīmēsim ar L(2).

3) Pāri {i, j} no L(2) jākombinē ar viena elementa kopām {k} no 
L(1). Variantu skaits ir < |L(1)|*L(2)|. Ja {i, k} vai {j, k} nepieder L(2), tad {i, j,
k} nederēs un ir jāizlaiž (šī analīze ir "lētāka" nekā matricas 
caurskate). Palikušajiem trijniekiem {i, j, k} jānosaka freq, un tas 
atkal prasa vienu matricas rindiņu caurskati. Atrasto biežo TRIJNIEKU {i, j,
k} kolekciju apzīmēsim ar L(3).

4) Utt.

Augot k, kopas L(k) apjoms strauji dilst.

To var redzēt, ja datu kopai vote.arff  (436x17 matrica) WEKA 
parametru outputItemSets iestāda uz true:

 L(1):20; 
 L(2): 17;
 L(3):6;
 L(4):1.

Kad būsim ieguvuši visu bieži sastopamo kopu sarakstu



L=L(1)∪L(2)∪L(3)∪.. . ,

tad ņemsim visas kopas h∈L pēc kārtas, dalīsim h divas daļās f→g 

visos iespējamos veidos (veidu skaits nepārsniegs 2∣h∣ , kur

 |h| ir ļoti mazs skaitlis), izveidosim šo asociāciju sarakstu, un tad 
iesim matricai cauri vēlreiz, nosakot katras asociācijas f→g 
ticamību un atlasot parādīšanai visticamākās.

Tas arī ir

Apriori algoritms (1994.gads) [Top 10]
Rakesh Agrawal, Ramakrishnan Srikant. Fast Algorithms for Mining Association Rules, 
IBM, 1994

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  

APriori algoritma 1.soļa pseidokods

k:=1;

C(1) := { {j} | j = 1..p}; // kopas ar elementu skaitu 1

while C(k) nav tukša do

matricas caurskate:

katrai kopai no C(k) noskaidro, vai tā ir bieža;

L(k) := visu biežo C(k) kopu kolekcija;

kandidātu formēšana:

C(k+1) := visas k+1 elementu kopas, kurām visas 
apakškopas pieder L(k);

k:=k+1;

end;

// Tagad C(k) ir tukša, bet apvienojums

https://www.researchgate.net/publication/29467751_Top_10_algorithms_in_data_mining
http://www.mendeley.com/research/fast-algorithms-mining-association-rules/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramakrishnan_Srikant
https://en.wikipedia.org/wiki/Rakesh_Agrawal_(computer_scientist)


L (1)∪L(2)∪...∪L(k −1)
satur visas biežās kopas.

Laika novērtējumi

APriori algoritms beidz darbu, kad lielāka apjoma biežas kopas vairs
netiek atrastas.

C(k) kopu biežuma testēšanas laiks: O(n p∣C (k )∣) .

C(k+1) formēšanas laiks nav atkarīgs no n. Tas ir O(∣C (k )3∣)  – 

ņemam  L(k) kopu pārus, apvienojam, un ja apvienojumā ir tieši k+1
elements, tad to iekļauj kopā C(k+1). Praksē kubiska laika vietā 
iznākot lineārs laiks.

Kopējais laiks: O (n p ∑
k=1

X

∣C (k)∣) , kur X ir pēdējais skaitlis, kam 

kopa C(k) nav tukša.

Vēlāks komentārs. Teorētiskie vērtējumi nav tik svarīgi. Svarīgi, ka reālām (stipri 
izretinātām) matricām Apriori algoritms praksē strādā ļoti ātri. 

Vēl ātrāk...

C(k+1) formēšanas paātrināšana

Ideja: visas atrastās biežās kopas glabāt šādā kokā:

1  2  3  4

12  13  14  23  24  34

123 124 134  234

1234

Tad, veidojot, piemēram, 3 elementu kopas, jāskata cauri  2.līmenis. 
No 12 var veidot 123, ja 23 ir palicis neizmests 2.līmenī, un 124 
– ja 24 ir palicis neizmests 2.līmenī. 



Vispārīgi: no kopas i1, …, ik veidojot k+1 elementu kopas, ejot no 
koka virsotnes, k-jā līmenī jāņem visas tur esošās kopas (i2, .., ik,
j) un jāveido kopas (i1, …, ik, j).

C(k) kopu testēšanas paātrināšana

Radikāls risinājums ir iztveršana  (sampling) – pilnas matricas vietā 
sākumā izmantot stipri mazāku (bet pareizi atlasītu) apakškopu. 
Iztvērumam atrastās biežās kopas beigās vajag testēt uz pilnas 
matricas. 

[2017]

 FP-Growth algoritms (2000.gads)

FP – Frequent Pattern

Tas ir 5 gadus jaunāks asociāciju meklēšanas algoritms, idejiski 
līdzīgs, bet ātrāks par Apriori algoritmu, tāpēc to ir īpaši labi lietot, 
ja datu apjoms ir ļoti liels.

Metodes autoru raksts: 

J. Han, H. Pei, and Y. Yin. Mining Frequent Patterns without Candidate Generation. In:
Proc. Conf. on the Management of Data (SIGMOD’00, Dallas, TX). ACM Press, New 
York, NY, USA 2000. Uzlabota algoritma versija: 
http://hanj.cs.illinois.edu/pdf/dami04_fptree.pdf

Sk. arī Vikipēdijā, bet ļoti labus slaidus piedāvā Florian Verhein, sk.

Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm. An Introduction, 2008

Pirmais mērķis – tas pats, kas Apriori: vispirms sameklēt bieži sastopamās preču kopas. 

Pamatideja – dotos datus vispirms attēlot koka (FP-tree) formā. Pirkums {a, b, d, e} 
attēlojas kā koka zars, kas iet caur virsotnēm, kam pierakstīti preču identifikatori null 
(koka sakne), a, b, d, e. Bet, ja diviem pirkumiem ir kopīgs “sākums”, piemēram, otrs ir 
{a, b, c, d, e}, tad kokā abiem zariem ir kopīgs sākums: null:2 – a:2 – b:2, tālāk seko 
sazarojums: d:1 – e:1 un c:1 – d:1 – e:1. Cipari pie virsotnēm nozīmē atbalstu (t.i. 
pirkumu skaitu, kuru zari iet caur šo virsotni). Šādu koku var uzbūvēt, caurskatot datus 
vienu reizi. Vēl viena lieta ir jādara paralēli šim procesam: jāsavieno virsotnes, kam ir 
pierakstīta tā pati prece.

http://wimleers.com/sites/wimleers.com/files/FP-Growth%20presentation%20handouts%20%E2%80%94%C2%A0Florian%20Verhein.pdf
https://en.wikibooks.org/wiki/Data_Mining_Algorithms_In_R/Frequent_Pattern_Mining/The_FP-Growth_Algorithm
http://hanj.cs.illinois.edu/pdf/dami04_fptree.pdf


Tālāk FP-Growth algoritms strādā ar FP-tree, sk. avotus.

Kādas asociācijas ir interesantas?

Problēma: ja ir atrasts pārāk liela ticamu asociāciju kopa (tā parasti 
ir ļoti reāla situācija) kurā grūti orientēties, kā no tām izdalīt tās, kas 
lietotājam varētu būt pa īstam interesantas?

Intereses mērs – skaitlis, ko aprēķina katrai atrastajai asociācijai, un 
pēc tā lieluma nosaka, rādīt šo asociāciju lietotājam, vai nerādīt.

Interesi var ietekmēt lietotāja priekšzināšanas. 

Apriori neinteresantas asociācijas, piemēram, starp bankas klienta 
zodiaka zīmi un viņa kredītreitingu (astroloģija...).

Cits piemērs: Ja slimnīcas datos: f=grūtniecība, g=sieviete, tad 
confidence(f→g)=1, t.i. asociācija grūtniecība→sieviete noteikti būs
atrasto asociāciju saraksta augšgalā. 

Tirgus grozu uzdevumā: varbūt, lietotājam (veikalam) interesantākas 
ir tās asociācijas, kurās iesaistītas dārgākas preces. Tad algoritmos 
interesantuma mēri (sk. tālāk) pirms salīdzināšanas ir jāpareizina ar 
iesaistīto preču cenām...

Bet, izrādās, ka ir iespējami arī tādi intereses mēri, ko var atvasināt 
tieši no datu statistiskajām īpašībām.

[2017]

 Intereses mēri
Nosakot asociācijas f→g “interesantumu”, mēs īstenībā varam operēt tikai ar trim 
varbūtībām: P ( f ) , P (g ) , P ( f ∧g) . Visas pārējās varbūtības ir atvasināmas no 
šīm trijām: 



P (¬ f )=1−P ( f ); P (¬g)=1−P (g) ;

P (g | f )=P ( f ∧g)
P ( f )

; P (¬g | f )=1−P (g | f ) .

Cik dažādu “interesantuma” formulu vai izdomāt šiem trijiem skaitļiem? Diezgan 
daudz...

WEKA parametrs MetricType nosaka asociāciju atlases principu 
algoritma. Piedāvātie varianti:

Confidence (ticamība) – šo intereses mēru mēs jau zinām:

 confidence ( f → g )=P (g | f )=
P ( f ∧g )

P ( f )
, jeb:

freq( f ∧g )
freq( f )

=
count ( f ∧g)

count ( f )
.

Te zemākais punkts ir pie confidence( f → g)=P (g | f )=P (g ) , t.i. f 

nepalielina g varbūtību. Tad P( f ∧g )=P( f ) P(g) , t.i. f un g ir statistiski 
neatkarīgi, un asociācija nav interesanta.

Bet esot iespējamas situācijas, kad nedaudz citādi intereses mēri dod labākus rezultātus. 

Lift (celtspēja) – tas ir confidence dalījums ar P(g), t.i. lielāks svars tiek piešķirts 
tām asociācijām, kam g varbūtība “bez f” ir lielāka:

lift ( f , g )=
confidence( f → g)

P (g )
=

P (g | f )
P (g )

=
P ( f ∧g )

P ( f )P (g)
, jeb:

freq( f ∧g )
freq( f ) freq(g)

=
count ( f ∧g )count (all)

count ( f )count (g)
.

Būtībā lift(f, g) ir f un g atkarības mērs (lift ir simetrisks pret f un g). Ja
 lift(f, g)=1, tad P( f ∧g )=P( f ) P(g ) , un tātad f un g ir statistiski neatkarīgi. 
Bet ja lift(f, g)<1 – tad f un g viens otru “slāpē”, ja >1 – tad “pastiprina”. 

Leverage (celtspēja, bet citā nozīmē) ir savādāks f un g atkarības mērs (ideja 
līdzīga lift, un mērs atkal ir simetrisks pret f un g): 

leverage( f , g)=P ( f )(P (g | f )−P (g )) jeb



leverage ( f , g)=P ( f ∧g )−P ( f )P (g ) ,

t.i. lift dalījuma vietā aplūkojam starpību.

Ja leverage(f, g)=0, tad P( f ∧g )=P( f ) P(g) , un tātad f un g ir statistiski 
neatkarīgi, bet ja leverage(f, g)<0 – tad f un g viens otru “slāpē”, ja >0 – tad 
“pastiprina”. 

Vēl cita versija, kas ignorē P(f): 
leverage( f , g )

P ( f )
=P (g | f )−P (g ) .

“Par cik palielinās g varbūtība, ja uzzinām, ka iestājies f.”

Conviction (pārliecība) :

conviction( f → g )= 1
confidence( f →¬g )

=
P (¬g )

P (¬g | f )
.

“Cik reizes lielāka ir varbūtība, ka g nenotiks, salīdzinot ar varbūtību, ka g nenotiks, 
notiekot f”. Te kritiskais punkts ir conviction( f →g)=1  – tad f un g ir statistiski
neatkarīgi.

WEKA visus šos mērus uzrāda savos rezultātos (sk. augstāk).

Vissarežģītākais un teorētiski labākais skaitās t.s. J-measure, kas 
salīdzina

varbūtību-sadalījumu “pēc-f” P(g | f ) , P (¬g | f ) salīdzina ar

sadalījumu P(g) , P (¬g )  “pirms-f”, kad par f iestāšanos vēl nekas 
nebija zināms.

izmantojot Šennona informācijas teoriju. (Principā visi augšminētie 
intereses mēri dara to pašu, tikai “amatieru līmenī”.) 

Cik daudz informācijas par g mēs iegūstam, uzzinot, ka f ir noticis:

J ( f → g )=P ( f ) DKL(g | f ; g ) ,

kur otrais reizinātājs ir t.s. Kullback-Leibler divergence, jeb

DKL(g | f ; g )=P (g∣ f )log
P (g∣ f )
P (g )

+P (¬g∣ f )log
P (¬g∣ f )
P (¬g )

,

http://en.wikipedia.org/wiki/Kullback-Leibler_divergence


kas mērī varbūtību sadalījuma P(g), P(¬g) ”neinformativitāti” 
salīdzinot ar sadalījumu P(g | f ) , P (¬g | f ) .

Korelācija nenozīmē cēloņsakarību

Tas ir sen zināms statistikas princips. Un tas ir viens no cēloņiem, 
kāpēc statistiskie (un datizraces!) modeļi ir tik neprecīzi – tie modelē
parādību ārējās izpausmes, nemēģinot atklāt to mehānismu. 
Statistika ir tas, ko var saskaitīt pārādību virspusē. 

Piemērs. Ja cilvēks lielveikalā pērk labus vīnus, tad viņš bieži pērk 
arī “dizaineru” apģērbus. Labu vīnu pirkšana neizraisa labu apģērbu
pirkšanu. Cēlonis ir citur: labu vīnu pirkšana liecina par cilvēka 
pārticības augstāku pakāpi, un ar tādiem ienākumiem ir dabiski pirkt 
arī dārgākus apģērbus. Bet ja mūsu tirgus grozu modelī šis 
parādības aspekts (cilvēku ienākumi) nav attēlots, tad nav citas 
izejas kā secināt, ka labu vīnu dzeršana “izraisa” labu apģērbu 
pirkšanu.

[2020] Mums jāpieradina sevi pie korektākas terminoloģijas: labu 
vīnu dzeršana korelē ar (nevis izraisa) labu apģērbu pirkšanu. 
Biežāk teiksim “korelē”.

Un korelācijas – pat nemaz neizprotot to cēloņus – lielveikali var 
sekmīgi izmantot savā labā. Piemērs: Amazon un grāmatu pirkšanas 
asociācijas.

Vēlāks komentārs. Amerikāņu filozofs Patrick Suppes savas intelektuālās autobiogrāfijas 11.lpp. 
piemin savu cēloņsakarības varbūtisko definīciju, ko savulaik daudzi kritizēja kā maldīgu.
P. Suppes definēja notikumu A kā vienu no notikuma B cēloņiem, ja A notiek pirms B, un ja P(B|A) > 
P(B), t.i. ja A parādīšanās palielina B parādīšanās varbūtību.
"Pretpiemērs" no kritiķu puses: ja barometrs krītas, tad palielinās lietus varbūtība. Tātad barometra 
krišanās ir viens no lietus cēloņiem?
P. Suppes iebilst, ka te ir līdzība ar klasiskās loģikas t.s. implikācijas paradoksiem (arī klasiskajā loģikā 
A→B nenozīmē, ka apgalvojumi A un B ir kaut kā saistīti).

Es no savas puses gribētu atbalstīt P. Suppes, piebilstot, ka te mums ir darīšana ar vienkāršotiem 
modeļiem. All models are wrong, but some are useful! "Barometra-lietus modelis" (kurā nekā 
cita nav) ir stipri vienkāršots situācijas modelis. Un tomēr, ja kāds cilvēks to izmantos, 
lai prognozētu, būs lietus vai nebūs (un atbilstoši tam attiecīgi rīkotos – ņemtu līdzi 
lietussargu vai neņemtu), tad rezultāti nebūs nemaz tik slikti. Tātad uzskatīt, ka 
barometrs ir lietus “cēlonis” nemaz tik kaitīgi nav. Un šajā vienkāršotajā modelī tas ir 

http://www.stanford.edu/~psuppes/autobio11.html
http://www.stanford.edu/~psuppes/


pat pamatoti!
Nopietnākā (un sarežģītākā) modelī, protams, būs runa par gaisa spiedienu, barometra konstrukciju un 
cikloniem, un šis modelis, protams, spēs prognozēt lietu precīzāk nekā vienkāršotais modelis. Un šajā 
modelī barometrs vairs neliksies esam lietus “cēlonis”...

Neironu tīkli

Neironu tīkli vēl viens tipisks “seklās” modelēšanas līdzeklis, ko 
izmanto datizracē. Nemēģinot atklāt objekta, struktūru un 
mehānismu, mēs cenšamies  atveidot tā ārējo izturēšanos viena un 
tā paša veida struktūrā. Piemēram, viena  līmeņa perceptronā:

m ieejas x1 , …, xm  (reāli mainīgie),

n neironi y1 , …, yn  starpslānī,

un viena izeja z,

y j=h(ai1 x1+ ai2 x2+ …+ ai ,m xm) ,

 kur {aij } ir m x n matrica A (tīkla parametrs, ko var mainīt), bet h ir

kāda fiksēta nelineāra funkcija, piemēram,

h(x)= 1
1+ e−x ,

bet

z=b1 y+ 1+ b2 y2+ …+ bn yn ,

kur vektors b arī ir tīkla parametrs, ko var mainīt.

Ja atmestu nelineāro funkciju h, tad z varētu būt tikai lineāra funkcija
no x1 , …, xm .  Bet ar nelineāru h – izrādās, ka daudzos gadījumos

dotajai funkcijai z=F (x1, x2, ... , xm)  “apmācības ceļā” izdodas 
izrēķināt tādu matricu A un vektoru b, ka atbilstošajā neironu tīklā z 
atkarība no x1 , …, xm  būs labs tuvinājums funkcijai F.



Pārlieka pielāgotība (overfitting)

Ja mūsu modelēšanas metode ir pietiekami elastīga, tad dažkārt nav 
grūti precīzi “uzmodelēt” arī ļoti lielus reālu datu apjomus. Bet pēc 
tam nereti izrādās, ka šāds modelis slikti prognozē, saņemot 
jaunus, modeļa būves laikā neredzētus ievaddatus.

Kāpēc? Cenšoties modelēt pārāk precīzi, esam “uzmodelējuši” arī 
datos sastopamos “trokšņus” un citas nejaušības. Šo parādību sauc 
par pārlieku pielāgotību (overfitting).

Tāpēc robustāka modelēšana parasti dod labākus rezultātus. Bet kā 
sabalansēt modeļa precizitāti ar tā prognozēšanas spējām? Ideja: kaut
kā racionāli ierobežojot modeļa sarežģītību (parametru skaitu utt.). 

Kross-validācija – kā tā notiek.

Bias-variance trade-off – balansēšana starp ievirzi un novirzi.

Ar šīm problēmām datizraces teorija nopietni nodarbojas.

Vēlāks komentārs. Kursa laikā mēs pie šīs problēmas vēl atgriezīsimies, aplūkojot konkrētus modeļu 
veidus. Gandrīz visi šie veidi ir pietiekami elastīgi, lai, palielinot modeļa sarežģītību (palielinot 
parametru skaitu utml.), varētu precīzi nomodelēt gandrīz jebkura lieluma datu kopas. 

Piemērs. Dotas nezināmas funkcijas f(x) vērtības – 1000 gab. Uzzīmējam grafiku – pieņemsim, ka 
iznāk ļoti izrobota līkne (kāpēc? “trokšņu” dēļ!). Pieņemsim, ka mums ir formula F(p, x) ar daudziem 
parametriem (vektors p). Mēģinām parametrus p pielāgot tā, lai F(p, x)=f(x) visām 1000 zināmajām 
vērtībām. Pieņemsim, ka mums tas izdodas... 

Sekas tādos gadījumos parasti ir šādas: ja, izveidojuši un nofiksējuši savu modeli, mēs turpinām saņemt
jaunus datus, tad izrādās, ka šiem jaunajiem datiem mūsu nofiksētais sarežģītais modelis atbilst ne 
pārāk labi. Kāpēc? Tāpēc, ka cenšoties nomodelēt savus sākotnējos datus pēc iespējas precīzāk, mēs 
līdz ar svarīgām likumsakarībām (ja tādas datos ir) nomodelējam arī "trokšņus". To tad arī sauc par 
pārlieku pielāgotību. Un pret ir to jācīnās, cenšoties ierobežot modeļa sarežģītību, veidojot 
vienkāršākus, "robustus" modeļus, kuru precizitātes līmenis saglabātos, nākot klāt jauniem datiem.

Kontroles metode − t.s. kros-validācija: mums pieejamos datus sadalām divās daļās − "treniņa" grupā 
un "testa" grupā. Izmantojot iecerēto metodi un "treniņa" grupas datus, izveidojam modeli, kas 
"robusti" modelē šīs grupas datus. Un tad pārbaudām, vai ieveidotais modelis pietiekami labi modelē 
arī "testa" grupas datus. Ja nē − modeļa būves metode jāmaina. (Piemērs: Graunts un draudžu statistika:
11 ģimenēs mirst vidēji 3 cilvēki gadā).

Kopumā tas nozīmē, ka jāievēro bias-variance trade-off, jeb balansēšanu starp ievirzi un novirzi. 
Vēlāk formulēsim to precīzāk.



Mathematistry
2005.gada 25. maijā Google atrada tikai 4 avotus, kur šis termins pieminēts. [2012.gada 
3.februārī Google uzrāda jau 460 rezultātus, 2013.gada 12.februārī – 840, 2017.gada 
20.jūnijā – 1680, 2022.gada 6.septembrī – atkal tikai 425.]

Termina autors, šķiet, ir Dž. Bokss:

“Mathematistry is characterized by development of theory for 
theory’s sake, which, since it seldom touches down with practice, 
has a tendency to redefine a problem rather than to solve it.”

[Meklēsim tur, kur gaišāks, nevis tur, kur “pazaudējām”…]

Box, G. E. P. (1976). Science and statistics. Journal of the American Statistical 
Association, 71,  791-799. Merriam-Webster.

“The problem with mathematistry is that the statistical work is ignored by the  scientific 
community .”

“While evidence of mathematistry exists in various disciplines from engineering to  
psychology, it is nonetheless harmful because “valuable talents are wasted at a period in 
history when they could be put to good use .“

[Pašā matemātikā matemātistrija netiek nosodīta. Kāpēc? Bet statistikā iespējas pētīt 
reāli neeksistējošu sistēmu modeļus ir tik lielas, ka…]

Vēlāks komentārs. Tā ir pārliekai pielāgotībai pretēja situācija, kad pētnieks savu modeli vienkāršo 
vai kā citādi pārveido tikai tāpēc, ka tā sanāk skaistāki rezultāti, ka grūtais uzdevums tā kļūst 
atrisināms, utml. Bet tiek sarautas saites ar reālo uzdevumu, kura dēļ darbs tika uzsākts... 

Matematikā tas ir viens no galvenajiem paņēmieniem, kas dažreiz noved pie radikāli jaunām 
interesantām struktūrām.
Bet statistikā tas parasti neko jaunu nedod, tikai "vēl vienu" modeli, kas neko reālu neapraksta. 
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." (A.Einšteins)

Everything should be made as simple as possible,
but not simpler.

 Attributed to Albert Einstein.
Sk. What is Occam's Razor? no Usenet Physics FAQ.

http://math.ucr.edu/home/baez/physics/
http://math.ucr.edu/home/baez/physics/General/occam.html


Attēls no MacTutor History of Mathematics

Secinājums Nr.2

Statistikas un datizraces prakse liecina, ka arī ļoti 
neprecīzs (“nepareizs”) modelis  var būt sekmīgs 
(efektīvs, piemēram, naudas izteiksmē).

“All models are wrong, but some are useful.” 

George E. P. Box

Loģika

Ja pat ļoti aptuveni modeļi var dot labumu (vismaz, vairāk naudas), 
tad, varbūt, absolūti precīzi modeļi sarežģītos gadījumos ne tikai nav
vajadzīgi, bet pat – nemaz nav iespējami? 

Tipisks gadījums, kad vairums cilvēku pret modeli izturas kā pret 
absolūti patiesību, ir loģika (precīzāk – pret to loģikas variantu, ko 
matemātiskajā loģikā sauc par klasisko loģiku).

Cilvēkus apmāca izmantot klasisko loģiku gan matemātikas, gan 
ikdienas dzīves spriedumos. Un cilvēks var sekmīgi nodzīvot visu 
mūžu, izmantojot šo loģiku, un tā arī neuzzinot, ka, stingri ņemot, šī 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/


loģika ir daļēji “nepareiza”.

Būla algebra

George   Boole   (1815-1864). Mēģināsim atcerēties…

Pieņemsim, ka 1 nozīmē “patiess”, bet 0 – “aplams”.

~0 = 1, ~1 = 0

0&0 = 0&1 = 1&0 = 0, 1&1=1

0v0 = 0, 0v1 = 1v0 = 1v1 = 1

Bet kādiem jābūt 0→0, 0→1, 1→0, 1→1?

Liekas, skaidrs, ka 1→0 = 0. Tad no A = 1 un A→B = 1 seko B = 1. 
Tā vajadzētu. Bet pārējie 3 gadījumi?

Vai atceraties, kā Jums iestāstīja, ka vajag

0→0 = 0→1 = 1→1 = 1 ?

1→1 = 1 vēl kaut kā var pieņemt... (tūlīt gan redzēsim, ka arī tam 
īsta pamata nav).

Bet pārējie 2 gadījumi? Vai tad tā ir patiesība:

“Ja V. Skots nav uzrakstījis nevienu romānu, tad 
ASV nav bijis pilsoņu kara.” [6]

Kopu algebra

Ir tomēr viena struktūra, kurā Būla algebra realizējas “bez 
iebildumiem”.

Aplūkosim kādas kopas K visas apakškopas. Vismazākā ir tukšā 
kopa, vislielākā – pati kopa K.

Operācijas: x∩ y  – šķēlums, x∪ y  – apvienojums, x−y – 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Boole
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Boole


starpība, −x = K−x –  papildinājums.

Kopu algebras izteiksmju īpašības atgādina Būla algebru:

(x∪y)∩ z=(x∪ z)∩( y∪ z) ;

−(x∪y)=(−x)∩(−y) ,−(x∩ y)=(−x)∪(−y) , utt.

Nodefinēsim

x→y – kā (– x)∪y ;

¬x – kā −x;

 x&y – kā x∩ y ;

xvy – kā x∪ y ;

1 – kā kopu K;

0 – kā tukšo kopu. 

Tad Būla algebras izteiksmes varam pārtulkot kopu algebrā, 
piemēram:

A→(B → A)=(−A)∪((−B)∪A)=(−A)∪A∪B=K=1 ;

¬A→(A→ B)=(−−A)∪((−A)∪B)=A∪(−A)∪B=K=1 ;

utt. visām citām klasiskās loģikas aksiomām.

Teorēma. Jebkurām Būla izteiksmēm A, B, izteiksme A→B ir 
identiski patiesa tad un tikai tad, ja kopu algebrā identiski izpildās

A⊆B  [identiski – tāpēc, ka izteiksmes satur mainīgos].

Teorēma.  Jebkura Būla izteiksme ir identiski patiesa tad un tikai 
tad, ja kopu algebrā tā ir identiski vienāda ar K. Būla algebra ir 
izomorfa vienelementa kopas K={k} apakškopu algebra.

Secinājums. Būla algebra precīzi atbilst ļoti dabiskai matemātiskai 
struktūrai. Vai tas  liecina par labu loģikas “pareizībai”, vai pret to?

Implikācijas paradoksi

http://podnieks.id.lv/mlog/ml1.pdf


Visvienkāršākās problemātiskās (t.i. apšaubāmās) lietas klasiskās 
loģikas pamatos ir t.s. materiālās implikācijas paradoksi.

Pozitīvais paradokss: patiesa skaitās aksioma

A→(B → A) ,

kur B ir patvaļīgs apgalvojums. T.i. ja A ir patiess, tad A seko arī no 
apgalvojumiem, kuriem ar A nav nekāda sakara! 

Negatīvais paradokss: patiesa skaitās aksioma

¬A→(A→ B) ,

kur atkal B ir patvaļīgs apgalvojums. T.i. no pretrunas seko jebkurš 
apgalvojums! Kā mēs to zinām?

Bet klasiskajā loģikā patiesas skaitās arī vēl dīvainākas formulas:

(A→ B)∨(B → A) ;

A∨(A→ B) , …

Matemātiķiem domātās grāmatās šos paradoksus parasti nemaz 
nepiemin…

Vēl sliktāk...

… šie paradoksi seko no principiem, kurus neviens nekādās 
aizdomās netur.

1) Ja A, B |- C, tad A |- B→C.

Bet, ja ņemam C=A, tad iznāk, ka A |- B→A.

2) AvB, ¬A  |- B

A |- AvB.



Tātad: A, ¬A |- B.

Tātad, ja mēs gribētu implikācijas paradoksus novērst, tad būtu 
jāpārskata arī tādi principi, kurus apšaubīt nemaz negribētos…

Kā to dara un cik sarežģīta loģikas sistēma tad iznāk – sk. Relevance
Logic no Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

Kā par to vajag domāt?

Paradoksālie pieņēmumi

 A→(B → A) , ¬A→(A→ B)
padara mūsu loģisko aparātu vienkāršāku. Jo mēs atsakāmies prātot, 
kā ir “pareizi”:

 Ja 2*2=5, tad Visums izplešas, vai tieši otrādi – saraujas?

Mēs vienkārši postulējam, ka 1→1 = 0→1 = 1→0 = 1, un tā

iegūstam ļoti ērtas unificējošas lietas, piemēram:

1) T.s. dedukcijas teorēmu: A, B |- C tad un tikai tad, ja 
A |- B→C.

2) (A→ B)≡¬A∨B , t.i. visas loģikas formulas var pārrakstīt bez 
implikācijas, tas ir viens no soļiem, kā datoru iemācīt izdarīt 
secinājumus utt.

3) Atbilstība kopu algebrai.

Utt.

Un neko nezaudējam – izņemot ticību vienai vienīgi “pareizajai” 
loģikai!

Tātad – pareizā attieksme:

 Klasiskā loģika ir ne gluži perfekts cilvēka 
izgudrojums (nevis atklājums!), kas ietver 

http://plato.stanford.edu/entries/logic-relevance/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-relevance/


dažus patvaļīgus vienkāršojumus, bet kas tomēr 
izcili labi “strādā” (un tas ir labi pārbaudīts 
eksperimentāls fakts!).

Tāpēc pat matemātiķis var nodzīvot visu mūžu, nekādas loģikas 
problēmas tā arī nepamanot… 

Un tomēr, arī klasiskā loģika ir tikai robusta “spriešanas mašīna” 

(engine of reasoning – mans termins). Tā piedāvā gatavu 
konkrētu spriešanas aparātu, kas izcili labi 
darbojas. 
[04.02.2012. Nav gluži pareizi domāt, ka loģika cenšas modelēt kaut kādus “pareizas” 
spriešanas likumus. Protams, ir tādi spriešanas paņēmieni, kas labi darbojas daudzos 
gadījumos, citi paņēmieni darbojas tikai dažos gadījumos, vēl citi  - noved tikai pie 
nejēdzībām. Bet tā ir ilūzija, ka eksistē kāda viena ideāla spriešanas sistēma, kas no 
patiesām premisām izdara tikai patiesus secinājumus. Ja ilūziju ņem nopietni, tā kļūst 
par mirāžu, kam var sekot, bet sasniegt nevar...]

Un – ir iespējamas arī citas loģikas, kas piemērotas specifiskākām 
situācijām: konstruktīvā (intuicionistiskā) loģika, temporālā loģika 
utt.

Secinājums Nr.3

Arī “nepareiza” (ne gluži “pareiza”) loģika var būt 
ļoti efektīva.

Kā tad var rasties “absolūti pareiza” loģika? Tāda 
nevar rasties!

Viss!


