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

Laika rindu analīze un

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

https://www.edx.org/course/predictive-analytics-0 

Data science kursi

Jautrs ievads

Datizraces galvenie objekti ir punktu mākoņi!

Tie rodas no tabulām, kurās rindiņas atbilst objektiem, bet 
kolonnas – objektu atribūtiem. Paņemot tikai skaitliskos 
atribūtus, objektus var attēlot kā punktus vairāk- (vai daudz-) 
dimensiju telpā. Tā rodas punktu mākoņi... 

Atveram Google piederošo portālu: 
http://projector.tensorflow.org/*, no datiem izvēlamies IRIS, 
color map by class, un spēlējamies: PCA, UMAP, t-SNE, kopai ir
4 dimensijas, to vairāk vai mazāk viltīgā veidā reducē uz 2 vai 3 
dimensijām, klašu atdalīšanās... 

Portālam varam padot apstrādei arī savus datus TAB-delimited 
tabulas veidā. 

*) TensorFlow, the TensorFlow logo and any related marks are trademarks of 
Google Inc. 

Datizraces īsais kurss (15 minūtes)

1. Lejuplādējam WEKA aktuālo versiju.

2. Startējam WEKA, izvēlamies Explorer, Open file. 

3. Sameklējam mapē Program Files, Weka-XXX, data failu 
iris.arff un atveram to.

4. Poga Edit – ko esam atvēruši? Datizraces uzdevuma izejas dati vienmēr 
tiek noformēti kā tabula: rindiņas ir objekti, kolonnas – objektu īpašības.

Tabulā iris ir 150 rindiņas un 4 kolonnas. Katra rindiņa attēlo vienam reālam īrisa 
ziediņam veiktus ziedlapiņu garuma un platuma mērījumus. Pēdējā kolonna uzdod 

http://projector.tensorflow.org/
https://www.edx.org/course/predictive-analytics-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average
https://en.wikipedia.org/wiki/Survival_analysis


ziediņa šķirni (setosa, versicolor, virginica).

5. (Aizveram Edit logu.) Uzreiz varam sākt “rakt” - klikšķinot uz 
kolonnu nosaukumiem kreisajā pusē, redzam labajā pusē min, 
max, vidējo un standartnovirzi.

6. “Rokam” tālāk: atveram lapiņu Visualize. Padarbojamies ar Pointsize
un Update. Mūsu dati ir punktu “mākonis” 4-dimensiju telpā, te redzam tā 

projekcijas visos 2-dimensiju virzienos. Ko interesantu varam te saskatīt? 
Klasterus? Klases?

7. Lapiņas Classify, Cluster, ... – dažādu datizraces uzdevumu risināšana 
faila iris datos.

8. Pamēģinām Classify – Choose – Trees – J48: mēģināsim iemācīties 

noteikt ziediņa šķirni pēc ziedlapiņu mērījumiem. Poga Start. Iegūstam modeli, 
kurš šķirnes noteikšanā kļūdās tikai 6 reizes – 4% no 150: 

petalwidth <= 0.6: Iris-setosa (50.0)

petalwidth > 0.6

|   petalwidth <= 1.7

|   |   petallength <= 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0)

|   |   petallength > 4.9

|   |   |   petalwidth <= 1.5: Iris-virginica (3.0)

|   |   |   petalwidth > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)

|   petalwidth > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)

9. Pamēģinām peles labo pogu un Vizualize tree. Tāpēc šo 
klasifikācijas metodi sauc par lēmumu koku (decision tree).

Esam ieguvuši datu modeli, ko var izmantot agrāk neredzēta irisa zieda šķirnes 
noteikšanai, ja izmērīti ir tā petalwidth un petallength.

10. Kā prognozēšana notiek? Ar peles labo pogu: Re-apply model
configuration, Supplied test set. Vai arī: Save model, Load model,
Supplied test set. 

11. Vēlaties padot WEKA savus paša datus? Datu formāts:

@relation iris-weka



@attribute petallength numeric

@attribute petalwidth numeric

@attribute class {Iris-setosa,Iris-versicolor,Iris-virginica}

@data

1.4,0.2,Iris-setosa

1.4,0.2,Iris-setosa

1.3,0.2,Iris-setosa

...

4.7,1.4,Iris-versicolor

4.5,1.5,Iris-versicolor

...

6,2.5,Iris-virginica

5.1,1.9,Iris-virginica

...

5.1,1.8,Iris-virginica

Citi datu tipi: real, integer, string.

Tukšu vērtību uzdod jautājuma zīme, piemēram, 1,?, ?, 2

Vairāk: https://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/arff.html 

2005.gada lekcija
Šo lekciju nolasīju 2005.gada 26.maijā kā savu parauglekciju, pretendējot uz 
profesora amatu. To gatavoju vairāk kā mēnesi. Tās centrālais lozungs:

https://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/arff.html


All models are wrong, but some are useful.

George E.P. Box, 1919-2013, 
viens no statistikas klasiķiem.

2005.gada lekcijas slaidi

Lekcijas videoieraksts (4 daļas, 1 GB katra) glabājas pie manis. Tik “krāsaini” kā 
toreiz man šodien vairs nesanāktu...

Kas ir datizrace (data mining)?

Krieviski to tulko kā “intelektuālā datu analīze”.

Datizraces pirmā definīcija: noderīgas 
informācijas izgūšana no lielām datu kopām 
vai datubāzēm.

Datizraces vieta citu zinātņu nozaru vidū: 
uz robežas starp
statistiku,
mašīnmācīšanos (machine learning), tēlu atpazīšanu (pattern 
recognition),
datubāzu pārvaldību.
Ar “noderīgas informācijas iegūšanu no datiem” cilvēki 
nodarbojās jau sen – jau 17.gadsimtā (sk. 2005.gada lekciju).

Bet par datizraces oficiālo dzimšanas gadu uzskata 1989. Kāpēc? 
Kas bija mainījies?

Ļoti lielu datu apjomu uzkrāšanās datubāzēs – 

jaunākie sasniegumi: 
supermarket transaction data,
credit card usage data,
telephone call details,
astronomisko novērojumu dati, ko vāc automātiskas iekārtas,
bioloģijas eksperimentu dati, ko vāc automātiskas iekārtas,
medicīniskie dati (slimnīcu informācijas sistēmas, pētnieciskās 

http://podnieks.id.lv/slides/mining/lekcija0.pdf


informācijas sistēmas)..
Agrāk tik lieli datu apjomi nekur neuzkrājās...

Kādu noderīgu informāciju no šiem milzīgajiem 
datiem var iegūt? 

supermarket transaction data? Pirkšanas paradumi?

credit card usage data? Aizdomīgas darbības?

telephone call details?

astronomisko novērojumu dati?

bio/medicīniskie dati? Slimību atklāšana/risku prognozēšana?

Datizraces otrā definīcija (precizēta): lielu 
empīriski iegūtu datu kopu analīze nolūkā 
atklāt tajos iepriekš neparedzētas sakarības, 
kas datu īpašniekam ir saprotamas un 
noderīgas.

Empīriski dati (observational data) – tādi, kas savākti, nedomājot
par to analīzi (operatīvo informācijas sistēmu dati uml.). Šī 
iemesla dēļ datizraci dažreiz sauc par “secondary data analysis”.

Iepriekš neparedzētas sakarības? Datu novitātes problēma.

Piemērs: medicīnas iestāžu datos var “atklāt”, ka grūtniecības 
stāvoklī ir tikai sievietes.

Datu novitātes problēma nereti paliek neatrisināta, jo mēs 
neprotam ievērot lietotāja priekšzināšanas. Nereti starp 
daudzajām atrastajām sakarībām patiesi interesantās nākas 
meklēt, izmantojot speciālas metodes... (atceramies asociāciju 
meklēšanu).

Kāda veida sakarības nav vērts meklēt?

Datizrace un astroloģija. Sakarības starp pacienta dzimšanas 



gada “kategoriju” (čūskas gads utml.) un viņa slimībām. Bet starp
cilvēka Zodiaka zīmi un slimībām? Gadalaiks ietekmē 
iedzimtības mehānismu. Ja tomēr ticat – ķerieties klāt, analizējiet 
un izdariet secinājumus!

Simpsona paradokss

Ar “izrakto” sakarību interpretāciju dažreiz ir jāuzmanās. 
Statistiķiem šī problēma ir sen zināma.

Piemērs. Universitātē X ir novērota šāda statistika: pieteicās 1000 reflektanti (500 
vīriešu un 500 sieviešu). Tika uzņemti 300 vīrieši un 150 sievietes. Vietējā prese ceļ 
trauksmi: universitāte X kultivējot dzimumu diskrimināciju – sievietēm iestāties X 
esot daudz grūtāk nekā vīriešiem. Cik šāds secinājums ir pamatots?

Izrādās, ka X ir 2 fakultātes. Un sarēķinot tādu pat uzņemšanas statistiku katrai 
fakultātei atsevišķi, izrādās, ka nevienā no tām nekādas diskriminācijas nav – 
uzņemto vīriešu un sieviešu procenti ir praktiski vienādi. Bet kopumā pa visu 
universitāti sanāk “diskriminācija”. Kā tas var būt? To sauc par Simpsona paradoksu
(Edward H. Simpson).

Skaidrojums: Ja dažādās fakultātēs ir dažāds konkurss uz vienu vietu, un tāpēc – dažādi uzņemto 
procenti, un ja sievietes vairāk piesakās tajās fakultātēs, kur konkurss ir lielāks, tad skaitot 
kopā pa visu universitāti, sanāk “diskriminācija”.

Tiešām, pieņemsim, ka i-jā fakultātē piesakās Vi vīrieši un Si sievietes, bet uzņemto procents ki ir 
abiem dzimumiem vienāds. Pieņemsim arī, ka k 1> k 2 , t.i. ka 1-jā fakultātē iekļūt ir mazāks 
konkurss, bet 2-jā – lielāks. Kopā pa visu universitāti uzņemto vīriešu un sieviešu procenti būs 
attiecīgi:

kV=
k 1 V 1+k 2 V 2

V 1+V 2

; k S=
k 1 S1+k 2 S2

S1+S 2

 .

Ja visi vīrieši pieteiksies 1-jā fakultātē, bet visas sievietes 2-jā, tad kV=k1>k 2=k S , t.i. 

uzņemto vīriešu procents būs lielāks, un tiks novērota “sieviešu diskriminācija”. Šis ir ekstrēmais 
gadījums, bet arī reālajās situācijās notiek līdzīgi. 

Paradoksa matemātika (vispārīgais gadījums)

Varbūtību telpa sastāv no visiem N reflektantiem, katram pierakstām varbūtību 1/N. Katrs 
reflektants ir vai nu vīrietis vai sieviete, ir pieteicies vienā no K fakultātēm, un ir vai nu ticis 
uzņemts, vai nē. Varam aprēķināt šādas varbūtības:

P(Fi | V) – ka vīrietis pieteicies i-jā fakultātē (summa pa i ir 1);

P(U | V, Fi) – ka vīrietis, kas pieteicies i-jā fakultātē, ir uzņemts (skaitļi bez ierobežojumiem);

P(Fi | S) – ka sieviete pieteikusies i-jā fakultātē (summa pa i ir 1);

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_H._Simpson
http://en.wikipedia.org/wiki/Simpson's_paradox


P(U | S, Fi) – ka sieviete, kas pieteikusies i-jā fakultātē, ir uzņemta (skaitļi bez ierobežojumiem);

P (U |V )=∑
i

P (U |V , F i) P (F i |V )  – varbūtība , ka vīrietis ir uzņemts;

P (U | S )=∑
i

P (U |S , F i) P (F i | S ) - varbūtība, ka sieviete ir uzņemta;

Ja nevienā fakultātē diskriminācijas nav, t.i. visiem i, P(U | V, Fi) = P(U | S, Fi) = Ai, tad abas 
summas izskatās šādi:

P (U |V )=∑
i

Ai P( F i |V ) ;

P (U | S )=∑
i

Ai P (F i |S ) ,

t.i. tad abas varbūtības atkarīgas tikai no tā, kā vīrieši un sievietes ir sadalījušies pa fakultātēm.

Apsvērumi par modeļiem

Ja mums nav informācijas par universitātes struktūru, bet ir 
zināma tikai kopējā statistika, t.i. uzņemto vīriešu un  uzņemto 
sieviešu procents, tad šādā modelī secinājums par 
“diskrimināciju” ir pilnīgi likumīgs. Jo citu datu mums nav! 

Bet ja tas mums neliekas ticams secinājums – tad ir jābūvē 
precīzāks modelis, kurā figurē fakultātes un uzņemšanas dati 
katrai no tām. Tad, varbūt, atklāsies, ka kādā no fakultātēm 
diskriminācija tiešām ir sastopama. Ja arī tas mums neliksies 
ticami – tad būs jābūvē vēl precīzāks modelis – ar studiju 
programmām, utt. 

Tomēr galu galā: secinājumus mēs vienmēr 
izdarīsim no tāda vai citāda modeļa, nevis no 
“reālās situācijas”. Reālās situācijas pilnu datu mums nav
un nevar būt – secinājumu iegūšanai mēs vienmēr izmantojam 
ierobežotu datu daudzumu, t.i. galu galā – modeli. Arī 
neapstrādāti dati – tā nav “reālā situācija”, tā ir tikai daļa no tās!

1.mājas darbs: datizrace kapsētā

Kādi noderīgu informāciju var atrast kapu pieminekļu datos: dzimums, 1870-1924 
utt.?

Pirmkārt, tie ir dati par konkrētu cilvēku dzīves ilgumu.



Otrkārt, varam aptuveni aprēķināt apglabāto cilvēku vidējo dzīves ilgumu. Varam 
aprēķināt atsevišķi vīriešu un sieviešu vidējo dzīves ilgumu. Kāpēc šie dati neko 
daudz nenozīmē? Epidēmijas, kari, krīzes... Un dažāda mirstības intensitāte dažādos
vecumos.

Apdrošināšanai un pensiju aprēķinam tādi vidējie dati neko nedod.

Bet ar to palīdzību mēs varētu izsekot sabiedrības labklājības pārmaiņām ilgākā 
laika periodā: nosakot vidējā dzīves ilguma izmaiņas ik pēc 10 gadiem. [Kā to var 
izdarīt?]

Apdrošināšanai un pensiju aprēķinam ir vajadzīgi detalizētāki dati: piemēram, 
vidēji, cik ilgi dzīvo cilvēks (vīrietis, sieviete), kas jau sasniedzis 62 gadu vecumu, 
kad jādodas pensijā? Ja šis vidējais ilgums ir, piemēram 18 gadi, tad cilvēkam 
aizejot pensijā, varētu maksāt pensiju K/18/12 mēnesī (K – cilvēka mūža laikā 
uzkrātais pensijas kapitāls).

Bet kā tādus datus var iegūt? Kā var aprēķināt mirušo cilvēku vecumu sadalījumu 
(histogrammu): cik no 100 cilvēkiem miruši attiecīgi vecumā 0-9, 10-19, 20-29, 30-
39 utt.

Bet šis sadalījums var laikā mainīties. [Kā noteikt šobrīd aktuālo sadalījumu?]

Un kā no šī sadalījuma izrēķināt, cik ilgi (vidēji) dzīvos cilvēks, kurš jau ir 
sasniedzis noteiktu vecumu (piemēram, 62)? Jāpaņem visi cilvēki, kas pēdējā laikā 
ir miruši 62 gadu vecumā vai vēlāk, un jāizrēķina vidējais. [Vai to pašu nevar 
izrēķināt no histogrammas datiem? Tā, kā to darīja Graunts un Heigenss?]

Un beidzot, vai no šiem datiem var iegūt citu histogrammu – šobrīd dzīvojošo 
cilvēku “vecumu spektru”, t.i. cik procenti no visiem cilvēkiem šobrīd ir vecumā X, 
kur X=0, 1, 2, 3, ... gadi?

Modeļi datizracē

Kas ir dati?

Tipisks datu gadījums datizracē: n vienāda tipa objektiem ir 
noskaidrotas p īpašības (atribūti) katram. Visu objektu kopu 
varam iztēloties gan kā

 n x p matricu,

 vai arī, ja visi atribūti ir skaitliski – kā 

 n punktu “mākoni” p dimensiju telpā.

Šāds priekšstats par datiem daudzos gadījumos palīdz atrast 



uzdevuma risināšanas metodi.

Kas ir modelis?

Vispārīgā modeļa definīcija: modelis ir jebkas, ko var izmantot 

(kaut kādam mērķim) kaut kā cita vietā. 
Attiecīgo literatūru sk. mana kursa “Modelēšana un loģika” pirmajā lekcijā.

Neparametriski modeļi – par tiem vēlāk.

Parametrisks modelis (jeb modeļu šablons, 
model template) – struktūra, kurai ir tādi 
parametri, ka fiksējot to vērtības, iegūstam 
konkrētus modeļus.

Kursa grāmatas autori modeļu šablona vietā runā par model 
structure, no kuras, ieliekot konkrētas, labi izvēlētas parametru 
vērtības, iegūst fitted model.

Piemērs. P=2, t.i. katram objektam ir tikai divas īpašības – x un y. Attēlojam plaknē
ka punktu mākoni [Bilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis ]

y=ax+b

ir modeļu šablona piemērs. Ja mēs gribam to “uzspiest” saviem datiem, tad rodas 
jautājums: kādas parametru a, b vērtības būtu vislabākās? Attēlojam datus plaknē kā
punktu mākoni, kura taisne caur to iet “vistuvāk”? Vai y=2x+1? Tas ir parametru 
optimizācijas uzdevums (estimation).

Tā nonākam pie mērķa funkcijas (score function) izvēles – ir 
jāizdomā, kā izmērīt, cik “labs” dotajiem datiem ir katrs 
konkrētais modelis.

Piemērs. Kuras šablona y=ax+b parametru a, b vērtības ir vislabākās? Kā “labumu” 
izmērīt? Piemēram – kā “mākoņa” punktu attālumu vai attālumu kvadrātu summa līdz 
taisnei y=ax+b. Kurai taisnei šī summa būs vismazākā? Sk. bildi.

Būs jāizmanto kāda optimizācijas vai meklēšanas metode 

(search method, estimator), kas ļautu šīs vislabākās vērtības 
atrast.

Ja visi mākoņa punkti tiešām ir tuvu taisnei y=2x+1, tad varam mēģināt domāt, ka tā
tas ir visiem šī tipa objektiem, arī tiem, kurus vēl neesam redzējuši. Un tad 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis
http://podnieks.id.lv/slides/modlog/Mod_Log_Lekcija_1.pdf


vienādojums y=2x+1 var aizstāt mūsu objektu kopu, t.i. var kalpot par modeli. 
Piemēram, ar modeļa palīdzību var prognozēt y, ja ir zināms x (vai otrādi). 

Bet izšķirošais lēmums ir modeļa šablona izvēle
– ja tā būs neveiksmīga, tad ar prognozēšanu 
nekas labs nesanāks...
Piemērs. Punktu mākonis, kas grupējas ap līkni. Lineārs modelis te nebūs laba 
izvēle – tas nekādi nebūs pielāgojams. Piemēri: Google “nonlinear regression”.

Bieži sastopams datizraces uzdevumu veids:

Prognozējošā modelēšana – objektu atribūti ir 
sadalīti divās grupās: 
primārie/explanatory/independent (vektors x) un 
atvasinātie/response/dependent (vektors y). 
Vajag uzmodelēt funkciju y=F(x), kas pēc 
primāro atribūtu vērtībām ļauj izrēķināt 
atvasināto atribūtu vērtības. Un pie tam, datu kopa nav 
fiksēta – sākumā dotajai datu kopai (treniņa kopai) vēlāk (no tā 
paša avota) nāk klāt arvien jaunu objektu dati. Funkciju 
cenšamies uzminēt, balstoties uz sākumā dotajiem treniņa datiem,
bet tas ir jādara “gudri” – tādā veidā, lai funkcija derētu arī 
jaunajiem, iepriekš neredzētajiem datiem, t.i. prognozēšanai. 
Testa kopas atdalīšana no treniņa kopas.

1.piemērs (klasifikācija): slimības diagnozes noteikšana (ir 
cilvēkam gripa vai nav) no slimnieka temperatūras un cukura 
līmeņa asinīs (joks). Dotā datu kopa: 1000 cilvēki (puse slimi, puse veseli). 
Ņemam nejauši izvēlētus 650 cilvēkus treniņa kopai, 350 – testa kopai, modeli 
veidojam treniņa kopai un pārbaudām, cik labi tas prognozē gripu darbojas testa 
kopā. 

2.piemērs (regresija): y=f(x), kur x ir personas vidējie gada 
ienākumi, y – personas nākamā gada tēriņu summa caur bankas 
kredītkarti. No pagātnes datiem mēģinām atvasināt nākotnes 
prognozes.



Vēl viens datizraces uzdevumu veids:

Aprakstošā modelēšana – mēģinām kaut ko 
uzzināt par dotas datu kopas struktūru, 
izmantojot izmērītās objektu īpašības. 

Sk. Google clusters

Piemērs: klasteru (clusters) atklāšana datos. Datus līdz 2-3 
dimensijām mēs varam vizualizēt un pēc tam – klasterus saskatīt 
“ar aci”. Ko šie klasteri nozīmē – normas, anomālijas vai tml? 
Bet kā “jūtas” dators, meklējot klasterus 2 vai 3 dimensijās? 
Tāpat kā cilvēks – meklējot tos 4 un vairāk dimensijās. Tāpēc ir 
jāizveido algoritmi šī uzdevuma risināšanai.

2.piemērs: Datu kopa – 100000 punktu “mākonis” plaknē, kas 
labi grupējas ap taisni y=2x+1. Tad vienādojums y=2x+1 arī 
varētu būt modelis, kas ģenerē datu kopu, kas līdzīga dotajai. 
Tā ir lineāras korelācijas atklāšana. Bet varbūt, vēl labāks būtu 
stohastisks modelis, piemēram: y=2x+1+q , kur q ir gadījuma
lielums – normāli sadalīts, ar centru 0 un piemērotu dispersiju
σ2 . Tāds modelis jau tiešām ģenerē punktu mākoni (nevis 

taisni) kas līdzīgs dotajam datu mākonim.

Modelēšana un datu saspiešana: mēs vēlamies uzbūvēt modeli, 
kas ir daudz mazāks par pašu datu kopu, bet spēj visu šo kopu 
tuvināti uzģenerēt.

Šabloni (patterns)
Piemērs. P=2, bet punktu mākonis izvietojas uz divam taisnēm: 25% uz y=2x+1, 
25% y=3x+2, bet 50% – izkliedēti. Viens modelis visai datu kopai nesanāk, bet divi 
šabloni gan – katrs ar savu varbūtību.

Šablons ir “modelītis”, kas aptver (lielāku vai 
mazāku, bet) būtisku daļu no visiem datiem.
Piemērs. Tirgus grozu uzdevums. Asociāciju likumu meklēšana. Asociāciju likums 
ir šablons: piemēram, P(1)∧P (2)→ P (3) parādās 1% gadījumu un izpildās 



ar 50% varbūtību.

Otrs piemērs. Krāpniecības gadījumu atklāšana operācijās ar kredītkartēm. Punktu 
mākonis: šablons “norma” un  viens vai vairāki “anomāliju” šabloni. 

Klasteri un smadzeņu redzes centrs
Redzot attēlu, mēs uzreiz ātri pamanām, ka punkti grupējas 
klasteros. Atliek padomāt, ko šī grupēšanās nozīmē... 

Piemēri: Cluster analysis. Vikipedijā. 

Klasterus mēs laikam mācētu atpazīt arī trīs dimensijās?

Kā mums tas izdodas? Jaudīgākais no cilvēka smadzeņu "procesoriem" esot redzes 
centrs, tāpēc mēs attēlos ļoti veikli pamanām dažādas regularitātes. Tāpēc datu 
vizualizācija ir ļoti efektīvs datu analīzes paņēmiens. 

Datoram "redzes centra" nav, tāpēc tam jātiek galā "pa tumšo" – 
labu taisni cauri mākonim tas var ”ieraudzīt”, piemēram, ar 
korelācijas koeficientu rēķināšanu: izrēķinām mainīgo pārim 
(X, Y) korelācijas koeficientu. Ja tas ir tuvu 1 vai −1, taisne “ir 
rokā”.

Ja korelācijas koeficients nav tuvu 1 vai −1, tad dators var 
mēģināt transformēt datus uz (X, f(Y)), un tad atkal rēķināt 
korelācijas koeficientu, kamēr tas sanāk (ja vispār kādreiz sanāk) 
tuvāk 1 vai −1. Utt.

Bet: ja mūsu datiem ir nevis divas vai trīs dimensijas, bet četras 
un vairāk, tad redzes centrs (un datu vizualizācija) mums vairs
nespēj palīdzēt, un mēs nonākam datora lomā: gan 
korelācijas, gan klasteri arī mums pašiem tad ir jāatklāj ar 
"aklām" skaitliskām metodēm. Šajā kursā redzēsim, kā to 
dara...

Datizraces algoritmi

Tas ir šī kursa galvenais uzmanības objekts. 
Kursa mērķis ir saprast algoritmu idejas, saprast 
kā un cik ātri tie strādā, attīstīt nepieciešamos 

https://stackoverflow.com/questions/18091728/k-means-cluster-plot
http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis


“fīlingus”. Tikai tā var iemācīties efektīvi risināt 
datizraces uzdevumus un korekti izvērtēt iegūtos
rezultātus.

Top 10 Algorithms in Data Mining, atlasīti no 18 kandidātiem 
IEEE konferencē 2006.gadā (by Xindong Wu and Vipin Kumar), 
t.i. vēl pirms Deep Learning ēras. 

Detalizēti (ar īsiem un ļoti labiem algoritmu skaidrojumiem): 

Top 10 algorithms in data mining by Xindong Wu, Vipin Kumar, 
J. Ross Quinlan et al., Knowl. Inf. Syst (2008) 14:1–37  

Jaunākas versijas:

Top 10 Data Mining Algorithms, Explained, 2015,
by KDnuggets, “a leading site for Analytics, Big Data, Data 
Science, and Data Mining”.

The 10 Algorithms Machine Learning Engineers Need to Know, 
2016, by Kdnuggets.

Datizraces uzdevumi (Vikipēdija)

• Classification   
• Clustering   
• Regression   
• Anomaly detection   (izmanto pārējās metodes)
• Association rules   
• Reinforcement learning   
• Structured prediction   
• Feature learning   
• Online learning   
• Semi-supervised learning   
• Grammar induction   

https://www.researchgate.net/publication/29467751_Top_10_algorithms_in_data_mining
http://www.kdnuggets.com/2016/08/10-algorithms-machine-learning-engineers.html
http://www.kdnuggets.com/2015/05/top-10-data-mining-algorithms-explained.html
http://home.etf.rs/~vm/os/dmsw/Top10DMAlgorithms.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar_induction
http://en.wikipedia.org/wiki/Semi-supervised_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_machine_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Feature_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Structured_prediction
http://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_rule_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Anomaly_detection
http://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_classification
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining
http://www.kdnuggets.com/about/index.html

