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Divu veidu klasifikācijas metodes
Atgādinu, ka klasifikācijas uzdevums ir, 

balstoties uz treniņa kopu (objektu atribūtu tabulu), kurā katram objektam ir 
norādīta klase, kam tas pieder,

iemācīties (“iemācīt datoru”) pēc atribūtiem noteikt klasi, kam pieder agrāk 
neredzēts objekts. 

1.veids. Datu transformācija ar sekojošu dimensiju redukciju uz 2-3 dimensijām. 
Iekrāsojam objektu punktus klašu krāsās un tad mēģinām saskatīt klases vizuāli. 
Viena no tādām metodēm ir PCA. Citas šī veida metodes aplūkosim tēmā “Datu 
dimensiju redukcija”. 

2.veids. Tiešie algoritmi, kas darbojas uzreiz jebkuram skaitam dimensiju. To idejas 
radušās, pētot situāciju divu dimensiju uzdevumos, bet šīs idejas, izrādās, labi strādā
arī daudzās dimensijās. Vienu tādu klasifikācijas metodi esam jau aplūkojuši – 
lēmumu kokus. Citus šī veida metodes aplūkosim šajā lekcijā – tuvāko kaimiņu 
metodi, lineāros diskriminantus un naivo Beijesa metodi.

Tuvāko kaimiņu metode [Top 10]
(kNN: k-nearest neighbor classification)

Vikipēdijā: k  -nearest neighbors algorithm  .

Google attēli: nearest neighbor classification
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Tā ir neparametriska metode – katras atsevišķas prognozes aprēķinam principā ir 
jāizmanto visa treniņa kopa. Šī metode mums nereti dod labu klasifikatoru, bet 
“nepadara mūs gudrākus” – nedod nekādu jaunu informāciju par tiem faktoriem, kas
izraisa objektu dalīšanos klasēs.  

Ideja (to varam katrs izdomāt pats, redzot metodes nosaukumu): 
doti objekta O  atribūti, ir jāprognozē O piederība kādai no 
klasēm. Atlasām no treniņa kopas tos k objektus, kas ir vistuvāk 
O (atribūtu telpā, izmantojam Eiklīda attālumu vai kādu citu). Kā
šie k objekti sadalās pa klasēm? Un prognozējam, ka O pieder 
klasei, kam pieder visvairāk no atlasītajiem objektiem 
(“balsošana”).

Šī ideja labi der arī regresijas uzdevumam: ja mums ir dotas funkcijas f  vērtības n 
punktos f (Oi) , un ir jāprognozē f(O), rīkojamies, kā pie klasifikācijas, tikai 
beigās kā f(O) prognozi izdodam vidējo f vērtību uz atlasītajiem k tuvākajiem 
objektiem. Šo metodi mēs jau aplūkojām līkņu gludināšanas tēmā.

Metodes ideja ir triviāla, bet ļoti lielām treniņa kopām ne tik triviāli ir dotajam 
objektam ātri sameklēt tuvākos kaimiņus. Indeksa uzturēšana utml.

kNN metode programmā R

Sk. https://cran.r-project.org/web/packages/class/class.pdf 

library(class)

test_classes <- knn(training_data, test_data, training_classes, k=10)

kNN metode rīkā WEKA

Cilnē Classify izvēlieties Lazy un metodi IBk (instance based k).

[Paldies Jūlijai Hodakovskai, 2019]

nearestNeigbourSearchAlgorithm – tuvāko kaimiņu atrašana nav triviāls uzdevums 
(WEKA paredz algoritma izvēli un attāluma funkcijas izvēli).

Lineārie diskriminanti: kāds ir uzdevums?

Google attēli: linear discriminants

Pieņemsim, ka mūs interesējošo klasifikācijas 
uzdevumu var atrisināt, ievedot t.s. lineāro 
diskriminantu, t.i. izmēģinot lineāru izteiksmi 

https://cran.r-project.org/web/packages/class/class.pdf


ax+by, kur x, y ir minētie divi mērījumi vienam 
objektam. Varbūt, varēsim atrast tādus koeficientus a, b, un 
skaitli c, ka pirmās klases objektiem ax+by < c, bet otrās klases 
objektiem ax+by > c? Ģeometriski tas nozīmē, ka mēs meklēsim 

taisni ax+by=c, kas atdala vienu mākoni no otra.

Bet tādu taišņu var būt bezgalīgi daudz!

Kura būs vislabākā? Kura taisne labāk atdalīs ne tikai 
treniņa kopas klases, bet arī precīzāk noteiks 
testa kopas punktu piederību klasēm? Fišers 
piedāva savu metodi, Vapņiks - Support Vector Machine (SVM), 
citi – vēl citas...

Visas šīs metodes ir klasifikatoru ģeneratori – dotajai treniņa 
kopai tās ģenerē lineāru izteiksmi (diskriminantu), kas tad arī ir 
pats klasifikators.  
Piezīme. Divu mainīgo gadījumā mums palīdz datu vizualizācija – attēlojot mērījumus plaknē, 
mēs "mākoņus" uzreiz ieraugām. Trīs mainīgo gadījumā uzdevums būtu nedaudz sarežģītāks – 
būtu vispirms jāsameklē kāda programmatūra, kas mūsu datus spētu attēlot telpā. Bet četru un vēl 
vairāku mainīgo gadījumā mēs jau esam datora pozīcijā – "acu mums vairs nav" un mēs varam 
paļauties tikai uz attiecīgo matemātiku (vai programmatūru, kas šo matemātiku prot izmantot).

Kā tad mēs varētu izrēķināt vajadzīgās koeficientu a, b, c 
vērtības? Vai, vispārīgajā gadījumā: kā noteikt divas klases 
atdalošās taisnes/plaknes/hiperplaknes virzienu?

Vienkāršākā naivā metode
Vispirms aplūkosim ļoti vienkāršu metodi “labākās” atdalošās taisnes meklēšanai. 
To praktiski neizmanto, jo tā bieži dod neapmierinošus rezultātus. Slavenās metodes
noteikti būs labākas... Bet tā labi ilustrē pašas galvenās idejas.

Google attēli: linear discriminants, otrā diagramma

Atdalošās taisnes virziens

Pirmā aptuvenā ideja (“fīlings”): taisne ax+by=c, kas atdala 
divas klases A, B (ja tāda taisne vispār eksistē), varētu būt 
perpendikulāra vektoram, kas savieno abu mākoņu smaguma 
centrus:



mA=(xA

yA
) un mB=(xB

yB
) ,

jeb

 mA
T=( x A , y A)  un mB

T=( xB , yB) ,

 kur:

xA=
1
nA

∑
(xi , yi)∈A

x i ; y A=
1
nA

∑
(x i , yi)∈A

yi ;

xB=
1
nB

∑
(xi , y i)∈B

xi ; yB=
1
nB

∑
( xi , yi)∈B

yi ,

kur nA un nB ir punktu skaits klasēs A, B. Savienojošais vektors no A uz B 

smaguma centru ir

mB
T−mA

T=( xB−xA , yB− yA) . 

Taisne ax+by=c vienmēr ir perpendikulāra vektoram (ab) , tātad varam ņemt:

a = xB –  xA;

b = yB – yA;

jeb (te domāts vektoru skalārais reizinājums un x=(x
y) ):

(xB−x A) x+( yB−y A) y=c , jeb

(mB – mA)
T x=c .

[Šī formula der jebkuram dimensiju skaitam: mēģinām klases atdalīt ar 
(hiper)plakni, kas perpendikulāra vektoram mB – mA. Iedomājamies skatu 3 

dimensiju telpā.]

Google attēli: linear discriminants

Kurā perpendikula mB – mA punktā vilkt atdalošo taisni? 

T.i. kādu c vērtību izvēlēties?

Otrā aptuvenā ideja (“fīlings”): perpendikulāro taisni ax+by=c 
vajadzētu vilkt nevis caur smaguma centrus savienojošā 

nogriežņa viduspunktu
1
2
(mA+mB) bet gan caur punktu, kas to 



sadala proporcionāli punktu skaitam abās klasēs (t.i. punkts ir 
jānobīda uz skaitliski mazākās klases pusi). 

Tāda ideja rodas, domājot par klašu prognozēm agrāk 
neredzētiem objektiem: ja nu tie novietosies nedaudz ārpus 
treniņa kopas mākoņiem? Liekas, ka skaitliski lielākā klase 
varētu šai ziņā “izplesties” stiprāk nekā mazākā... 
Tas punkts d tātad ir jāņem šāds (būtiski, ka skaitītājos nA un nB ir jāsamaina 
vietām):

xd=
nB x A+nA xB

nA+nB

; yd=
nB y A+nA yB

nA+nB

; 

jeb

d=
nB mA+nA mB

nA+nB

;     (1)

Tātad meklētā atdalošā taisne ax+by=c ies caur punktu d, tātad c=axd+byd :

ax+by=a xd+b yd ,

jeb:

a(x−xd )+b( y−yd)=0 ,         

Vektoru terminos:

(mB – mA)
T x=c=(mB – mA)

T d ,

jeb:

(mB – mA)
T (x – d )=0 .      (2)

[Formulas (1) un (2) der jebkuram dimensiju skaitam.]

Uzdevums. Pārliecinieties, ka a xA+ b y A< c un a xB+ b y B> c , t.i. ka 

vismaz klašu smaguma centri atrodas atdalošās taisnes dažādās pusēs.

[Vispārīgajā gadījumā: (mB – mA)T(mA– d) < 0 un  (mB – mA)T(mB– d) > 0.] 

Tātad mūsu uzģenerētais klasifikators-diskriminants darbosies 

šādi: ja mums iedod agrāk neredzētu punktu x=(xy) , tad ja 

ax+by<c, tad prognozējam tā piederību klasei A, ja ax+by≥c – 
tad klasei B.



[Vispārīgajā gadījumā: ja (mB –mA)
T (x – d )<0 , tad prognozējam, ka x 

pieder A, un ja (mB –mA)
T (x – d )≥0 – ka x pieder B.] 

Kādās situācijās šāds vienkāršots algoritms ģenerēs pietiekami labas izteiksmes-
klasifikatorus? Tad, ja mūsu novilktais perpendikuls (hiperplakne) pret klašu 
smaguma centrus savienojošo vektoru, tiešām labi atdala abas klases. 

Uzlabota otrā ideja:

Trešā ideja – atdalošās taisnes pozīciju noteikt empīriski. 
[Svarīgs fīlings!]

Google attēli: linear discriminants, divas klases ar histogrammām

Kad atdalošās taisnes virziens ir izvēlēts, mums ir vektors

w=(a
b) , kam šī taisne ir perpendikulāra. Projicējam abu klašu 

punktus uz w un uzzīmējam histogrammu. Atdalošajai taisnei 
būtu jāiet kaut kur abiem zvaniem pa vidu.

Un ja nu klases atdalās nepilnīgi?
Principā vienkāršotais algoritms kaut kā tiek galā arī ar situāciju, kad klašu punktu 
mākoņi nedaudz pārklāj viens otru. Protams, tādā situācijā 100% nekļūdīga 
prognozēšana ar lineāru diskriminantu nav iespējama. Arī citiem algoritmiem ar šo 
situāciju kaut kā būs jātiek galā pēc iespējas labāk. [sk. to pašu bildi ar 
histogrammām].

Fišera lineārais diskriminants
Lasiet grāmatas sadaļu 10.4 vai Ronalda Fišera klasisko 1936.gada rakstu.

Ronald Aylmer Fisher (1890-1962, "The greatest of Darwin’s successors" – atzinība 
par viņa sasniegumiem evolūcijas teorijas savienošanā ar ģenētiku).

Klasiskais raksts par lineāro diskriminantu izmantošanu klasifikācijā:

Fisher, R. A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problem. 
Annals of Eugenics, 7, 179-188 (online copy in Wiley Online Library).

Labas ilustrācijas sk. Linear Discriminant Analysis by DTREG.

Labs teksts ar Fišera īrisu petal un sepal attēlu (datu matrica 150x4): Linear 
Discriminant Analysis by Sebastian Raschka. 

Plašākam kontekstam sk. Linear Discriminant Analysis Vikipēdijā.

Google attēli: fisher linear discriminant, diagramma ar divām histogrammām

https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_discriminant_analysis
http://sebastianraschka.com/Articles/2014_python_lda.html
http://sebastianraschka.com/Articles/2014_python_lda.html
https://www.dtreg.com/solution/view/27
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x
https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher


Tas ir attēls no grāmatas: Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 
2011, by Christopher Bishop.

Paldies Vitai Karnītei (2018) par norādi uz attēlu.

Atgādinu, ka runa ir par doto treniņa kopu – punktu mākoni p- 
dimensiju telpā, kurš aptuveni sadalās divās klasēs – A un B. Un 
mēs mēģinām atrast “vislabāko” koeficientu vektoru 

aT={a1 , ... , a p} un skaitli c tādus, ka ja punktam
xT={x1 , ... , x p}  izpildās nevienādība

 a1 x1+...+a p x p<c , jeb aT x<c ,

tad (visbiežāk) x pieder klasei A, citādi – klasei B.

Vektors a un skaitlis c – tie ir Fišera algoritma rezultāti, bet 
lineārā izteiksme aT x − c<0 ir uzģenerētais klasifikators. 

Fišera galvenā ideja: lai noteiktu klases atdalošās taisnes 
virzienu, viņš nevis savieno klašu smaguma centrus, bet izmanto 
kaut ko līdzīgu PCA idejai: meklē virzienu, kurā "mākoņa 
punkti ir pēc iespējas vairāk izkliedēti starp klasēm, 
salīdzinot ar izkliedi klašu iekšienē". Kā to izdarīt?

Lekcijā par PCA mēs iemācījāmies atrast vektoru a, kura virzienā dotā (treniņa) 
punktu mākoņa {x1, ..., xn} dispersija ir vislielākā.

Aprēķins sākās ar mākoņa dispersijas izteiksmi patvaļīga vienības vektora a 
virzienā. Jau zinām (sk lekciju par PCA), ka dispersija virzienā a ir 

D=aT C a ,

kur C ir mākoņa punktu koordinātu kovariāciju (p x p) matrica. Empīrisko 
kovariāciju matricu var aprēķināt no mums dotās datu matricas, t.i. no doto punktu 
x1, ..., xn koordinātēm:

m=1
n∑k=1

n

xk ; mi=
1
n ∑k=1

n

xki ;   (3)

c ij=
1

n−1∑k=1

n

(xki−mi)(xkj−m j) .    (4)

Izteiksmē aT C a matrica C tagad ir konstanta, kā mainīgie paliek tikai vektora a 



koordinātes a1 , ... , ap . 

Visi treniņa kopas n punkti x1, ..., xn mums ir sadalīti divās klasēs – nA punkti 

pieder klasei A, nB punkti – klasei B (nA+ nB=n). Varam aprēķināt dispersiju 

virzienā a arī katrai klasei atsevišķi:

DA = aTCAa;

 DB = aTCBa.
Tās būs klašu "iekšējās dispersijas", kas parāda, cik stipri katra klase ir izkliedēta 
virzienā a. 

Google attēli: fisher linear discriminant, diagramma ar divām histogrammām

Empīrisko datu formulas šiem aprēķiniem atšķiras no formulām (3), (4) tikai ar to, 
ka summēšana pa k notiek katras klases ietvaros.

Fišera otrā ideja: viņš pieņem, ka visi eksperimentu iznākumi ir 

vienādi varbūtīgi, t.i. varbūtība, ka i-ais punkts nokļūs klasē A ir
nA

nA+nB

, 

bet klasē B – ar varbūtību 
nB

nA+nB

. 

Tāpēc Fišers var ievest klašu “vidējo iekšējo dispersiju”:

Cw=
nA

nA+nB

C A+
nB

nA+nB

C B=
nA C A+nB C B

nA+nB

;

Dw=aT C w a .

Indekss w šeit nozīmē "within classes" – vidējā punktu izkliede klašu iekšienē 
virzienā a.

Fišera trešā ideja: kā mērīt attālumu starp klasēm A, B virzienā 
a? Vienkārša atbilde: savienosim abu klašu smaguma centrus mA,

mB, un iegūto vektoru mB−mA projicēsim uz a, t.i. ņemsim 

skalārā reizinājuma kvadrātu Sb
2 = (aT(mB−mA))2, kur b nozīmē 

"between classes".
[Grāmatas 341.lpp. formulā (10.7) ir kļūda – tur šis reizinājums nav kāpināts 
kvadrātā. Bet mums ir vajadzīgs tieši kvadrāts, lai varētu salīdzināt ar iekšējo 
izkliedi, kas ir dispersija, t.i. vidējā kvadrātiskā izkliede.]

Atcerēsimies, ka smaguma centrus var aprēķināt no mūsu datiem:



mA=
1
nA

∑
x i∈A

xi ; mB=
1
nB

∑
x i∈B

x i .

Un beidzot, Fišera ceturtā ideja – par mērķa funkciju ņemsim 
dalījumu:

F (a)=
S b

2

Dw

=
(aT (mB−mA))

2

aT C w a
,

un meklēsim virzienu a, kas šo dalījumu maksimizē, un klases atdalošo 
hiperplakni vilksim perpendikulāri vektoram a, t.i. tās vienādojums būs ax=c 
(kādam skaitlim c).

T.i. mēs meklēsim virzienu, kurā attālums starp klašu centriem pret klašu
iekšējo izkliedi ir pēc iespējas lielāks.
[Piezīme. Vektora a garumam šeit vairs nav nozīmes, jo garuma kvadrāts ieiet kā 
reizinātājs gan F(a) skaitītājā, gan saucējā.]

Kā parādīts zemāk, maksimizējošo virzienu a Fišers ieguva ar elegantām formulām:

C w amax=mB−mA  (tā ir p lineāru vienādojumu sistēma);

amax=C w
−1(mB−mA)

(ja Cw inversā matrica eksistē).

Risinājuma elegances dēļ, liekas, šī metode ir ļoti iepatikusies pašam Fišeram.

Pierādījums. Pielīdzināsim nullei F(a) atvasinājumu pēc a:

2 Sb

dS b

d a
Dw−Sb

2 dDw

d a
=0 ;

2
dS b

d a
Dw=S b

dDw

d a
;

dDw

d a
=2

Dw

S b

dS b

d a
.

Atvasinot katru koordināti atsevišķi, var pārliecināties, ka:

dDw

d a
= d

d a
(aT C w a)=2Cw a ;

dS b

d a
=mB−mA .

Tad mūsu vienādojums pārvēršas šādi:



2C w a=2
Dw

S b

(mB−mA) ;

a=
Dw

S b

Cw
−1(mB−mA)  (ja Cw inversā matrica eksistē).

Mums ir svarīgs tikai vektora a virziens, nevis garums, tāpēc skalāro koeficientu
Dw /Sb mēs varam ignorēt, ņemot:

Cw amax=mB−mA  (tā ir p lineāru vienādojumu sistēma);

amax=C w
−1(mB−mA) (ja CW inversā matrica eksistē).

Q.E.D.

Atliek noskaidrot, kā vislabāk prognozēt, kurai no klasēm A, B piederēs agrāk 
neredzēts punkts x. Atdalošā hiperplakne būs perpendikulāra vektoram amax. Tās 

vienādojums būs

amax x=c
ar kādu skalāru konstanti c. Kreisā puse ir rādiusvektora x projekcija uz vektoru 

amax. Ja amax x≤c , prognozēsim, ka x pieder vienai klasei,  ja

amax x>c  – tad otrai klasei.

Protams, mums vēl ir jāatrod “labākā” c vērtība. 

Jau zinām, ka labākais veids, kā to izdarīt, ir analizēt objektu projekciju 
histogrammas uz vektora a. 
Google attēli: fisher linear discriminant, pirmā un otrā diagramma

[Grāmatas 342.lpp. formulā (10.9) ir kļūda: smaguma centru saskaitīšanas vietā tur figurē 
atņemšana.] 

Fišera metode ir parādījusi sevi kā diezgan precīzu: ja klases 
patiešām ir lineāri atdalāmas, tad šī metode parasti atrod ļoti labu 
atdalošo taisni (hiperplakni). Piemēram, sk. kursa grāmatas 342.lpp. 
zīmējumu 10.4.

Un arī, ja klases atdalās nepilnīgi (klašu punktu mākoņi nedaudz pārklājas), Fišera 
metode tiek galā diezgan labi.

Ja galīgi nesanāk (klases lineāri nevar atdalīt vispār) – var mēģināt nelineāru kernel 
funkciju – sk. Vikipēdijā Kernel Fisher discriminant analysis.

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


LDA
Tas, ko šodien sauc par LDA, ir Fišera metodes modifikācija.
Bet fīlingi paliek tas paši...

Fišers pieņēma, ka datu punktu sadalījums ir vienmērīgs. LDA izmanto citu 
statistisku pieņēmumu: katras klases punkti ir normāli sadalīti ap klases smaguma
centru, pie tam abi varbūtību sadalījumi (to kovariāciju matricas) ir vienādi.

Rezultātu formula sanāk tāda pat, kā Fišeram: amax=C−1(mB−mA) , kur C ir

abu klašu kopīgā kovariāciju matrica. 

LDA: WEKA, R

WEKA piedavā tikai API:
https://weka.sourceforge.io/doc.packages/discriminantAnalysis/weka/classifiers/
functions/package-summary.html

FLDA: Builds Fisher's Linear Discriminant function. The threshold is selected so 
that the separator is half-way between centroids. The class must be binary and all 
other attributes must be numeric. Missing values are not permitted. 

LDA: Generates an LDA model. The covariance matrix is estimated using 
maximum likelihood from the pooled data. 

QDA: Generates a QDA. The covariance matrices are estimated using maximum 
likelihood from the per-class data. 

R: LDA
LDA or Linear Discriminant Analysis can be computed in R using the lda() function
of the package MASS. 

Karush-Kuhn-Tucker conditions
Tas ir Lagranža reizinātaju (Vikipēdijā: Lagrange multipliers) metodes 
vispārinājums, kas optimizācijas uzdevuma ierobežojumus (constraints) atļauj uzdot
ne tikai ar vienādībām g (x , y )=0 , bet arī ar nevienādībām, piemēram,

g (x , y)≤0 .

KKT-metodi ir vērts apgūt un izmantot datizraces uzdevumos, ja nākas minimizēt 
vai maksimizēt kādu pilnīgi jaunu, agrāk neredzētu mērķa funkciju.

Piemērs. Ja nav uzdoti ierobežojumi, tad vairāku argumentu funkcijas f ekstrēmus 

meklē, atvasinot un atvasinājumus pielīdzinot nullei: 
∂ f
∂ x

=0 ; ∂ f
∂ y

=0 . Bet ja 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_multiplier
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/MASS/html/lda.html
https://weka.sourceforge.io/doc.packages/discriminantAnalysis/weka/classifiers/functions/package-summary.html
https://weka.sourceforge.io/doc.packages/discriminantAnalysis/weka/classifiers/functions/package-summary.html


 ierobežojumi ir uzdoti? 

Google attēli: Lagrange multiplier
Piemēram, uzdevums maksimizēt x+ y ar ierobežojumu – mūs interesē tikai 

punkti uz riņķa līnijas (x−5)2+( y−7)2=9 . Ievedam Lagranža reizinātāju

λ un meklējam ekstrēmu 3 argumentu funkcijai:

F (x , y ,λ)=x+ y−λ((x−5)2+( y−7)2−9) ;

∂F
∂ x

=0 ; ∂F
∂ y

=0 ; ∂F∂λ =0 . 

Trīs vienādojumi un trīs nezināmie. 

Bet ja mūs interesē maksimizācija nevis uz līnijas, bet apgabalā, piemēram, riņķī

(x−5)2+( y−7)2≤9 , tad Lagranža metodes vietā ir jāizmanto sarežģītāka 

metode – KKT nosacījumi.

Jo KKT metode tiek galā arī situācijā, kad ierobežojumi ir nevienādību formā. 

Sk. Vikipēdijā: Karush-Kuhn-Tucker conditions (apskatīt teorēmu).

Piemērus sk. Google attēli: Karush-Kuhn-Tucker conditions

Support Vector Machine (SVM) [Top 10]
Sk. arī Vikipēdijā Support Vector Machine. 

Metodes autori: Vladimir Vapnik (raksts 1963), Corinna Cortes (raksts 1995) [Head
of Google Research, NY].

Tas ir vēl viens lineāro diskriminantu paveids, kura mērķis 
tāpat ir atrast vislabāko taisni vai hiperplakni, kas atdala divas 
klases (t.i. divus punktu mākoņus). 

Salīdzinot ar Fišera metodi, ideja ir vienkāršāka, bet realizācija – 
skaitļošanas apjoma ziņā smagāka.
Google attēli: SVM

Ja novelkam kādu taisni, kas pilnīgi atdala divus mākoņus, tad 
paralēli pārbīdot to uz abu mākoņu pusi līdz “atdurei”, iegūstam 
atdalošo joslu (margin) starp mākoņiem mūsu taisnei 
perpendikulārajā virzienā. No mūsu taisnei paralēlajām 
vislabākā būs tā, kura ies margin joslai precīzi pa vidu. [Kāpēc?
Domājam par agrāk neredzētiem datiem... Ja klases ir statistiski apmēram 
vienādas...]

Atliek iemācīties atrast to atdalošās 
taisnes/hiperplaknes virzienu, kam margin josla 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corinna_Cortes
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vapnik
http://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Karush-Kuhn-Tucker_conditions


ir visplatākā. Un pa vidu šai margin joslai arī ies vislabākā 
SVM metodes taisne.

Support vectors – klašu punkti, kam margin pieskaras.

Kā dators šo taisni varētu atrast? Un kā šo uzdevumu risināt p-
dimensiju telpā?   

Mums ir n× p datu tabula D=(xij) , t.i. n datu punkti
x1 , ... , xn p-dimensiju telpā, kas sadalīti divas klasēs A un B. 

Ņemam p-dimensiju vienības vektoru wT=(w1, ... ,w p)
( ||w||=1 ) . Tas būs potenciālās atdalošās taisnes/hiperplaknes 
perpendikuls. 

Novietojam to koordinātu sākumā un projicējam uz w taisnes abu
klašu mākoņu punktus. [Bilde]

Punkta xi projekcijas koordināti uz w taisnes dod skalārais 

reizinājums wT x i=∑
i

w j xij [varējām rakstīt arī vienkārši

w xi ].

Pieņemsim, ka visas mākoņu punktu projekcijas atrodas abās 
pusēs kādam segmentam [a, b] ( a≤b [Bilde]. Tas nozīmē, ka:

wT x i≤a , ja punkts xi pieder klasei A;

wT x i≥b , ja punkts xi pieder klasei B.

Un wT x=c ir vienādojums hiperplaknei (divās dimensijas – 

taisnei), kas ir ortogonāla vektoram w. Ja a<c<b , tad šāda 
hiperplakne atdala klasi A no klases B. 

Un šāda hiperplakne uzdod arī lineāru diskriminantu:

Ja wT x≤c , tad prognozējam x∈A , citādi x∈B .

[Bilde] Bīdot hiperplakni vektora w virzienā uz klases A pusi un 
pēc tam – uz klases B pusi, atradīsim minimālo a un maksimālo 
b, kas abas klases atdala. Tā iegūsim vektoram w atbilstošo 



perpendikulārās “spraugas” platumu jeb margin b−a .

Labāks būs tas vektors w, kam atbilstošā klases A, B atdalošā 
margin b−a būs lielāka. Tātad, pie dotajiem n+2 
ierobežojumiem:

b−a≥0 ;

wT x i≤a , ja punkts xi pieder klasei A;

wT x i≥b , ja punkts xi pieder klasei B;

∣∣w∣∣=1 ,

mums vajadzētu maksimizēt margin b−a .

[Atceramies, ka šeit w ir mainīgais, bet treniņa kopas vektori
x1 , ... , xn ir mūsu datos uzdotas konstantes! ]

Maksimizācijas rezultātā būs atrasts ļoti labs lineārs 
diskriminants:

 Ja wT x≤a+b
2

, tad prognozēsim x∈A , citādi x∈B .

Kā šo maksimizācijas uzdevumu tehniski atrisināt? Izmantosim

http://en.wikipedia.org/wiki/Karush-Kuhn-Tucker_conditions (KKT)

[Šo teorēmu ir vērts zināt un izmantot ekstrēmu meklēšanas uzdevumos. Būtiski, ka 
KKT nodarbojas tikai ar minimizāciju, bet nevienādības nosacījumiem jābūt 

negatīvā formā: g (x)≤0 .  Tam mums ir jāpielāgojas.

Tāpēc, lai maksimizētu b−a , minimizēsim a−b  ar 
negatīviem nevienādības nosacījumiem:

a−b≤0 ;

wT x i−a≤0 , ja punkts xi pieder klasei A;

b−wT x i≤0 , ja punkts xi pieder klasei B;

http://en.wikipedia.org/wiki/Karush%E2%80%93Kuhn%E2%80%93Tucker_conditions


||w||=1 , jeb wT w−1=0 ( wT w=∑
j

w j
2

).

Tas ir kvadrātiskas optimizācijas uzdevums (kvadrātisks ir 
pēdējais nosacījums, pārējie ir lineāri, arī mērķa funkcija a−b
ir lineāra).

Ievedīsim KKT-reizinātājus (multipliers)an sastādīsim izteiksmi:

F=a−b+∑
xi∈A

αi(wT x i−a)+∑
x i∈B

αi (b−wT x i)+β(a−b)+γ(wT w−1)

Tagad ums ir jāatrod w , a , b ,αi ,β , γ labākās vērtības (punktu
x i koordinātes te ir konstantas).

Saskaņā ar KKT teorēmu, šīs izteiksmes minimuma punktā

(w , a ,b ,αi ,β ,γ)  izpildīsies šādi nosacījumi:

∂ F
∂w

=∑
xi∈A

αi x i−∑
xi∈B

αi x i+ 2 γw=0 ;

∂ F
∂a

=1−∑
xi∈A

αi+ β=0 ;

∂ F
∂b

=−1+ ∑
xi∈B

αi−β=0 ;

visi minētie ierobežojumi;

αi≥0 ;β≥0 visiem i;

αi(w x i−a)=0 ;αi(b−w x i)=0 ;β(a−b)=0  (te pirmajā formulā 

punkts xi  pieder klasei A, bet otrajā – klasei B).

Visinteresantākās sekas ir pēdējam nosacījumam (te runa ir tikai par  optimālā 
atrisinājuma īpašībām):

1) Ja wT x i≠a vai wT x i≠b , tad αi=0 (t.i. tie datu korpusa punkti, kas 

neatrodas uz margin robežas, ir jāignorē). [Bilde]

2) Ja a<b (t.i. ja klases A, B tiešām ir atdalāmas ar lineāru diskriminantu), tad

β=0 un ∑
xi∈A

αi=∑
xi∈B

αi=1 , pie tam šeit tiek summēti tikai tie punkti abās

klasēs, kas atrodas uz margin robežas. [Bilde]

3) w= 1
2γ

(−∑
x i∈A

αi x i+∑
x i∈B

αi x i) . Arī te tiek summēti tikai tie punkti abās

klasēs, kas atrodas uz margin robežas. Koeficientu summa katrā no abam summām 



ir 1, bet γ vērtība ir jāpiemeklē tā, lai w garums būtu 1.[Bilde: divas klases un to 
projekcijas uz vektora w, punkti uz margin robežas.]

Punktus xi (parasti nedaudzus) kas atrodas uz abām margin 
robežām, sauc par support vectors.
Esam atraduši interesantas optimalā atrisinājuma īpašības (tās varēja arī 
uzminēt...). Bet kā atrast pašu atrisinājumu, t.i. n skaitļus αi?

Ja ievietosim w izteiksmi (3) visos mūsu ierobežojumos, tad iegūsim uzdevumu, 

kurā izteiksme a−b  ir jāminimizē, mainot n parametrus αi, un ievērojot 

vairākus lineārus ierobežojumus (tai skaitā vēl: ∑
xi∈A

αi=∑
xi∈B

αi=1 ) un vienu 

kvadrātisku ierobežojumu, kas rodas no wT w−1=0 .

Šādu uzdevumu var atrisināt, izmantojot quadratically 
constrained quadratic programming algoritmus. Algoritms 
diezgan smags, bet to mūsu vietā varētu realizēt gatava 
programmatūra...

Literatūrā stāsta savādāk...
SVM koncepcijas parasti izklāsta nedaudz savādāk (elegantāk, bet grūtāk 
uztverami):

mūsu nosacījumu

a−b≤0 ;

wT x i≤a , ja punkts x i pieder klasei A;

wT x i≥b , ja punkts x i pieder klasei B;

||w||2=1
vietā asprātīgi ieved citu parametru c: a=−1−c ;b=1−c (tad b−a=2
), bet vektora w garumu neierobežojam. 

Tad:

wT x i+c≤−1 , ja punkts x i pieder klasei A;

wT x i+c≥+1 , ja punkts x i pieder klasei B.

Un tad margin platums sanāk 
2

∣∣w∣∣
, un to tad arī vajag maksimizēt. Bet tā vietā

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


apņemamies minimizēt ||w||2
 . 

Kad šis uzdevums būs atrisināts (iegūstot labākos w un c), tad labākās atdalošās 

taisnes vienādojums būs wT x+c=0 , tāpēc, ja wT x+c<0 , tad 

prognozēsim x∈A , citādi x∈B . 

Izpildot visus tos pašus spriedumus ar KKT, iegūstam uzdevumu, kurā mainot n, 
parametrus αi, un ievērojot jau tikai lineārus ierobežojumus, ir jāminimizē 

kvadrātiska izteiksme ||w||2=wT w . To var izdarīt, izmantojot quadratic 

programming (Vikipēdijā) algoritmus, kas ir vienkāršāki nekā quadratically 
constrained quadratic programming (Vikipēdijā) algoritmi.

SVM situācijā, kad klases neatdalās pilnīgi 
(soft margin)

Google attēli: SVM

Te nākas piestrādāt papildus, jo tīrā veidā SVM ar šo situāciju  nevar tikt galā.

Kā atrast “vislabāko” atdalošo taisni šajā situācijā? Vapnik-
Cortes priekšlikums:

(Izmantosim literatūras eleganto variantu.)

Papildus parametriem w un c, ievedam n “kļūdas parametrus”

d i (būs jauns fīlings!):

a) klases A punktiem principā vajadzētu, lai wT x i+c≤−1 , bet ja tas ne 

katram punktam ir iespējams, padarīsim šo nosacījumu “vaļīgāku”, ievedot kļūdas 

parametru d i≥0 : wT x i+c≤−1+d i
.

b) klases B punktiem principā vajag, lai wT x i+c≥1 , bet ja tas ne katram 

punktam ir iespējams, padarīsim šo nosacījumu “vaļīgāku”, ievedot  kļūdas 

parametru d i≥0 : wT x i+c≥1−d i
.

Tagad mums n kļūdu parametri un ir modificēti ierobežojumi:

d i≥0 ;

wT x i+c≤−1+d i , ja punkts x i pieder klasei A;

http://en.wikipedia.org/wiki/Quadratically_constrained_quadratic_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadratically_constrained_quadratic_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_programming


wT x i+c≥+1−d i , ja punkts x i pieder klasei B.

Centīsimies vienlaicīgi gan maksimizēt margin platumu, gan 
minimizēt summāro kļūdu. T.i. minimizēsim izteiksmi

||w||2+D∑
i

d i ,

kur D ir mūsu izvēlēts lielāks vai mazāks “soda parametrs”. 

Tādā veidā tiek “sodītas” pārāk lielas kļūdu d i vērtības.

Un jo lielāku izvēlamies D, jo stiprāka būs “sodīšana”. Labāko D 
izvēli, protams, noteiks iegūtā rezultāta kvalitāte (klasifikācijas 
kļūdu procents testa vai kross-validācijas režīmā). 

Labākās atdalošās taisnes vienādojums būs wT x+c=0 , 

tāpēc, ja wT x+c<0 , tad prognozēsim x∈A , citādi

x∈B . 

Šis paplašinātais risinājums ir izrādījies tik efektīvs, ka abi autori par to 2008.gadā ir
saņēmuši prestižu datorzinātņu prēmiju. Ssk, Vikipēdijā, Paris Kanellakis Award:

for “ revolutionary development of a highly effective algorithm known as support 
vector machines (SVM), a set of related supervised learning methods used for data 
classification and regression", which is "one of the most frequently used algorithms 
in machine learning, and is used in medical diagnosis, weather forecasting, 
and intrusion detection among many other practical applications" 

Kernel SVM

Sk. arī Learning Kernels SVM by R-bloggers.

Tajos gadījumos, kad klases A, B ar vienas hiperplaknes 
palīdzību nav kaut cik labi atdalāmas, var mēģināt izmantot 
kernel metodi, kas sākotnējo p-dimensiju datu telpu izstiepj n 
dimensijās, cerot, ka tādā veidā klases kļūs lineāri atdalāmas, un 
tad tās varēs vislabākajā veidā atdalīt ar SVM.
Google attēli: kernel SVM, bilde kernel trick

Atcerēsimies SVM uzdevumu.

Uzdevums: atrast tādu vektoru w , skaitli c un “kļūdu 

https://www.r-bloggers.com/learning-kernels-svm/
https://en.wikipedia.org/wiki/Intrusion_detection_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Weather_forecasting
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_diagnosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_classification
https://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Kanellakis_Award


parametrus” d i≥0 tādus, ka izpildās nosacījumi: 

wT x i+ c≤−1+ d i , ja punkts x i pieder klasei A;

wT x i+ c≥+ 1−d i , ja punkts x i pieder klasei B,

un izteiksmes ||w||2+D∑
i

d i vērtība ir minimāla (D ir “soda

parametrs”).

[Atceramies, ka šeit w ir mainīgais, bet treniņa kopas vektori
x1 , ... , xn ir dotas konstantes! ]

Vektors w un skaitlis c tad arī būs mūsu uzdevuma atrisinājums, 
jo tad būs atrasts labs lineārs diskriminants:

ja wT x+c<0 , tad prognozējam x∈A , citādi x∈B .

SVM nosacījumos vektori tiešā veidā nav izmantoti. Ir izmantoti 
tikai to skalārie reizinājumi p-dimensiju Eiklīda telpā:

wT x=∑
i=1

p

wi xi .

Kernel metode šī parastā skalārā reizinājuma vietā iesaka 
izmēģināt dažādas kernel funkcijas k (w , x) , piemēram,

k (w , x)=(wT x)2 , vai k (w , x)=e
−

|w−x|2

2σ2

iegūstot SVM nosacījumus:

k (wT , x i)+c≤−1+d i , ja punkts xi pieder klasei A;

k (wT , x i)+c≥+1−d i , ja punkts xi pieder klasei B,

kur jāminimizē ir izteiksme k (w ,w)+D∑
i

d i .

Ja izdosies atrast tādus labākos w un c,  tad mēs būsim ieguvuši 
ļoti labu klasifikatoru:

Ja k (w , x)+c<0 , tad prognozējam x∈A , citādi x∈B .



Attiecīgā klasifikācijas programmatūra, protams, piedāvās mums tādu vai citādu 
kernel funkciju komplektu (sk. tālāk).

PUK kernel
Paldies Maijai Kālei (2020.gads) par norādi.

Izmanto visai sarežģīto Pearson type VII distribution (Vikipēdijā).

Publikācija:

Facilitating the application of Support Vector Regression by using a universal Pearson VII 
function based kernel. By B. Ustun, W.J. Melssen, L.M.C. Buydens. Chemometrics and Intelligent
Laboratory Systems 81 (2006) 29 – 40

Autori pamato, kāpēc PUK kernel pārspēj citus:

“... it was concluded that the PUK kernel is robust and has an equal or even stronger mapping 
power as compared to the standard kernel functions leading to an equal or better generalization 
performance of SVMs. In general, PUK can be used as a universal kernel that is capable to serve 
as a generic alternative to the common linear, polynomial and RBF kernel functions.”

WEKAs algoritma SMO realizācija piedāvā PUK kā vienu no kernel variantiem.

SVM: WEKA un R
WEKA
Uzdevumu risināšanai ar SVM ir realizēta metode SMO:

Classify – Choose – function – SMO

Implements John Platt's sequential minimal optimization   (SMO) algorithm   
(Wikipedia) for training a support vector classifier. Šis algoritms risina SVM 
vajadzīgo quadratic programming uzdevumu daudz ātrāk nekā universālie 
algoritmi.

Izmēģinām WEKA SMO ar failu ionosphere. 

PCA ar šiem datiem neko interesantu ieraudzīt nespēj, jo turas pie Eiklīda 
ģeometrijas (izmēģinām).

Bet ja atļaujam ap 10% klūdu, tad SVM (SMO) spēj lineāri atdalīt sarkanos punktus
no zilajiem, pat nemainot telpas ģeometriju (exponent=1).

Parametri:

filterType – normalizēt datus (transformēt uz [0, 1]), standartizēt datus (centrēt un 
normēt dispersijas), vai nedarīt to.

kernel -- 

PolyKernel ar exponent=1 atbilst SVM bez kernel: k (x , y)=xT y , rezultāts 

ir lineārā diskriminanta izteiksme w x−c<0  (WEKA izdod w un c). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_minimal_optimization
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_distribution#The_Pearson_type_VII_distribution


[ionosphere training set: 91,4% korekts rezultāts, ar cross validation – 88,6%]

Citiem kernel variantiem (arī PolyKernel ar exponent<>1) rezultāts ir “nejauka” 
diskriminanta izteiksme:

∑
j

y jα jK (x j ,x)−c<0 ,

kur summēts tiek pa support vector-iem x j (WEKA izdod c, x j koordinātes, 

koeficientus α j , un y j=±1 , ja x j pieder pirmajai vai otrajai klasei). 

Rindas beigās *X] nozīmē, ka jārēķina K (x j , x) (deformētais skalārais 

reizinājums).

Piemērs (fails iris):

BinarySMO

      1      * <0.555556 0.208333 0.677966 0.75 > * X]

 -       1      * <0.305556 0.416667 0.59322 0.583333 > * X]

 -       1      * <0.666667 0.458333 0.627119 0.583333 > * X]

 -       1      * <0.472222 0.583333 0.59322 0.625 > * X]

 +       1      * <0.444444 0.416667 0.694915 0.708333 > * X]

 -       1      * <0.527778 0.083333 0.59322 0.583333 > * X]

 +       1      * <0.416667 0.291667 0.694915 0.75 > * X]

 -       1      * <0.472222 0.291667 0.694915 0.625 > * X]

 +       0.4559 * <0.555556 0.375 0.779661 0.708333 > * X]

 -       1      * <0.666667 0.416667 0.677966 0.666667 > * X]

 +       1      * <0.611111 0.416667 0.762712 0.708333 > * X]

 -       1      * <0.5 0.375 0.627119 0.541667 > * X]

 -       1      * <0.722222 0.458333 0.661017 0.583333 > * X]

 +       1      * <0.472222 0.083333 0.677966 0.583333 > * X]

 +       1      * <0.583333 0.458333 0.762712 0.708333 > * X]

 +       1      * <0.611111 0.5 0.694915 0.791667 > * X]

 +       1      * <0.5 0.416667 0.661017 0.708333 > * X]

 -       1      * <0.694444 0.333333 0.644068 0.541667 > * X]

 -       1      * <0.5 0.416667 0.610169 0.541667 > * X]

 +       1      * <0.416667 0.291667 0.694915 0.75 > * X]

 +       1      * <0.527778 0.333333 0.644068 0.708333 > * X]

 -       1      * <0.444444 0.5 0.644068 0.708333 > * X]

 +       1      * <0.5 0.25 0.779661 0.541667 > * X]

 +       1      * <0.555556 0.291667 0.661017 0.708333 > * X]



 +       1      * <0.361111 0.333333 0.661017 0.791667 > * X]

 -       1      * <0.555556 0.208333 0.661017 0.583333 > * X]

 -       0.4559 * <0.555556 0.125 0.576271 0.5 > * X]

 +       1      * <0.555556 0.333333 0.694915 0.583333 > * X]

 +       1      * <0.166667 0.208333 0.59322 0.666667 > * X]

 +       1      * <0.805556 0.416667 0.813559 0.625 > * X]

 -       1      * <0.555556 0.541667 0.627119 0.625 > * X]

 +       1      * <0.472222 0.416667 0.644068 0.708333 > * X]

 -       1      * <0.361111 0.416667 0.59322 0.583333 > * X]

 -       1      * <0.583333 0.5 0.59322 0.583333 > * X]

 -       1      * <0.472222 0.375 0.59322 0.583333 > * X]

 -       1      * <0.611111 0.333333 0.610169 0.583333 > * X]

 -       3.5378

Number of support vectors: 36

[PolyKernel ar exponent=2, ionosphere ar training set: 98,6% korekts rezultāts, ar 
cross validation – 90,6%. Neliels uzlabojums, salīdzinot ar exponent=1.

PUK kernel – 99,1 un 94%.]

Iegūtā klasifikatora izmantošana: Save model, binārs fails ar paplašinājumu model, 
Load model.

R
Kernel-Based Machine Learning Lab: Kernel-based machine learning methods for 
classification, regression, clustering, novelty detection, quantile regression and 
dimensionality reduction. Among other methods 'kernlab' includes Support Vector 
Machines, Spectral Clustering, Kernel PCA, Gaussian Processes and a QP 
[quadratic programming] solver. 

R-blogers: Machine Learning Using Support Vector Machines.

Deep Learning, SVM un citi klasifikatori
Vai Deep Learning metodes jau ir pārspējušas citas datizraces 
metodes, konkrēti – klasifikatoru ģenerācijas algoritmus, tādus kā
SVM?
1) SVM Vs Neural Network by Gabriele de Luca, publicēts Baeldung. 

Labi lasāma analīze, galvenais secinājums: SVM ģenerē labu klasifikatoru pat no 
mazas treniņa kopas. Neironu tīkliem vajadzīgas ļoti lielas treniņa kopas.  

https://www.baeldung.com/cs/svm-vs-neural-network
https://www.r-bloggers.com/machine-learning-using-support-vector-machines/
https://cran.r-project.org/web/packages/kernlab/kernlab.pdf


2) 2016.gada saprātīgs viedoklis:

When Does Deep Learning Work Better Than SVMs or Random Forests®? By 
Sebastian Raschka, publicēts Kdnuggets.

Galvenais secinājums: Uzbūvēt un uztrenēt neironu tīklu, kas risinās doto 
klasifikācijas uzdevumu – tas prasa augstu kvalifikāciju un daudz vairāk treniņa 
datu nekā off-the-shelf klasiskās metodes. Ne katram klasifikācijas uzdevumam to 
būs vērts darīt. 

3) Pameklējiet ar Google: deep learning versus SVM un palasiet 
vēl citus viedokļus.

Naivie Beijesa klasifikatori [Top 10]
Sk. grāmatas sadaļu 10.8 un Vikipēdijā Naive Bayes classifier.

Atšķirībā no lineārajiem diskriminatoriem, kam vairāk nekā divas klases parasti ir 
jāatdala pa pāriem, Beijesa klasifikatori ar klasificēšanu vairāk nekā divās klasēs 
tiek galā pilnīgi dabiskā veidā.

Aplūkojam klasifikācijas uzdevumu: katram no n objektiem x ir
p atribūti X 1, ... , X p , un objekti sadalās m klasēs C1, ..., Cm. Pie 
tam šoreiz pieņemsim, ka atribūtu vērtību kopas ir diskrētas 
un ļoti mazas (t.i. atribūti pieņem nelielu skaitu dažādu vērtību, piemēram, 
yes/no, red/green/blue utml.).

Ja mums ir pieejama liela treniņa kopa ar n objektu datiem (tabula atribūtu vērtībām 
un klasēm), tad, pieņemot, ka visi objekti “parādās” ar vienādu varbūtību, varam
aprēķināt dažādas citas varbūtības. 

Piemēram:

P (C k)=
nk

n
- varbūtība, ka objekts pieder klasei C k  (te nk ir šīs klases 

objektu skaits treniņa kopā);

P( X i=a |C k )=
n '
nk

- varbūtība, ka ja objekts pieder klasei C k , tad i-ais 

atribūts = a (te n' ir attiecīgo objektu skaits treniņa kopas klasē C k );

P(C k | X i=a∧X j=b)= n' '
n' ' '

- varbūtība, ka ja divu atribūtu vērtības ir a,

b, tad treniņa kopas objekts pieder klasei C k ;

utml. (kaut kas līdzīgs notiek asociāciju meklēšanas laikā). 

Skaidrs, ka šie aprēķini vat dot kaut ko līdzīgu varbūtībām tikai tad, ja objektu ir 
pietiekami daudz, bet klašu skaits un atribūtu dažādo vērtību skaits ir ļoti mazi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier
https://www.kdnuggets.com/2016/04/deep-learning-vs-svm-random-forest.html


Galu galā mēs varētu sagribēt iemācīties prognozēt objekta x 
klasi pēc tā atribūtu vērtībām x1 , ... , x p  vērtībām, aprēķinot 
katrai klasei C k varbūtību 

P(C k | X 1=x1, ... , X p=x p) ,             (*)

un tad (dabiski!) izdodot kā prognozi to klasi C k , kam šī 
varbūtība ir vislielākā.  

Problēmas:

a) Ja atribūti viennozīmīgi identificē objektu, t.i. treniņā kopas 
tabulā var būt tikai viens objekts ar dotajām atribūtu vērtībām. Tā
var nebūt, bet ja tā ir, tad varbūtībai (*) nav empīriskas jēgas. 

b) Vai tiešām katrai prognozei būs jāskata cauri visa treniņa 
kopa?  

Naivie Beijesa klasifikatori no problēmām (a, b) izvairās.

Pirmā ideja: izmantosim Beijesa teorēmu:

P (C k | X 1=x1 , ... , X p=x p)=
P (C k)P ( X 1=x1 , ... , X p=x p |C k)

P ( X 1=x1 , ... , X p=x p)

Otrā ideja: izmantosim ļoti naivu (vai ļoti nekaunīgu?) 
pieņēmumu:

P ( X 1=x1 , ... , X p=x p |C k )=∏
i=1

p

P ( X i=x i |C k ) .      (**)

Tas nozīmē, ka mēs pieņemam, ka katras klases ietvaros objektu parametri savas 
vērtības pieņem neatkarīgi viens no otra. [Šis pieņēmums reti kad izpildās kaut cik 
pilnā mērā, tomēr – paradoksāli – ar tā palīdzību iegūtie naivie Beijesa 
klasifikatori darbojas pietiekami labi arī tad, ja pieņēmums neizpildās!]

Tagad:



P (C k | X 1=x1 , ... , X p=x p)=
P (C k)∏

i=1

p

P ( X i=x i |C k)

P ( X 1=x1 , ... , X p=x p)
.

Rēķinot konkrētu prognozi, mums vērtību komplekts x1 , ... , x p

ir fiksēts, un mainās tikai k, tāpēc varam rēķināt tikai šo 
izteiksmju skaitītājus:

P (C k | X 1=x1 , ... , X p=x p)∝P (C k )∏
i=1

p

P( X i=xi | C k ) (***)

Lai katrai prognozei nebūtu jāskata cauri visa treniņa kopa:

Trešā ideja: izmantosim to, ka klašu skaits un atribūtu dažādo 
vērtību skaits ir mazi. 

Tātad, ja t i ir atribūta X i dažādo vērtību skaits, tad summa

∑
i=1

p

t i ir maza. Formulā (***) mums ir vajadzīgās varbūtības

p(i , j , k )=P(X i=v j |Ck) , kur 1≤i≤p ;1≤ j≤∑
i=1

p

t i ;1≤k≤m .

Tās visas var aprēķināt vienā treniņa kopas caurskatē un salikt 

nelielā sarakstā no pm∑
i=1

p

t i elementiem (X i , v j ,Ck ,
nijk
nk

) , kur

nijk ir treniņa kopas objektu X skaits, kam X i=v j un kas pieder
klasei C k  .
Tātad šeit ir būtiski, ka objektu parametru vērtības ir diskrētas, un ka summa

∑
i=1

p

t i nav pārāk liela, bet kopējais objektu skaits n ir stipri lielāks par

pm∑
i=1

p

t i .  

Treniņa kopa te ir jācaurskata tikai vienreiz – sastādot minēto 
relatīvi īso sarakstu, ko pēc tam izmanto prognozēšanai.

Tikpat viegli ir sastādīt sarakstu no m varbūtībām P (C k)=
nk

n
.



Piemēri Google attēlos: naive bayes classifier

Paradokss (vēlreiz): naivie Beijesa klasifikatori bieži vien 
darbojas pietiekami labi arī tad, ja pieņēmumam par objektu 
atribūtu neatkarību (klases ietvaros) nav pietiekama (vai pat 
nekāda) pamata.
[Līdzīgu domu pieminējām jau PCA sakarā: iegūstam un aplūkojam mākoņa 
projekciju uz 2-3 galvenajiem komponentiem arī tad, ja tie nebūt “nenoklāj” lielāko 
daļu no datu variabilitātes, t.i. kovariāciju matricas lielākās īpašvērtības nemaz tik 
lielas nav. Tomēr nebūtu slikti katrai šādai paradoksālai situācijai rast 
izskaidrojumu.]

Kā naivos Beijesa klasifikatorus var izveidot darbam ar 
nepārtrauktiem objektu parametriem? Divas iespējas: 

a) Datus diskretizēt: katra atribūta vērtību diapazonu sadalīt t segmentos un vērtību 
vietā izmantot segmentu numurus. Tad iegūstam augstāk aplūkoto diskrēto vērtību 
situāciju.

Piemēri Google attēlos: naive bayes classifier continuous

b) Pāriet no varbūtībām P(X i=v j |Ck) uz varbūtību blīvumiem

pik(x)=p(X i=x |Ck) , pieņemot, ka katras klases ietvaros katra atribūta 

vērtība sadalās atbilstoši, piemēram, normālajam sadalījumam:

pi( X i=x |C k)=
1

σik √2π
e

−
(x−μ ik)

2

2σ ik
2

,

kur vidējie μik un dispersijas σik
2

ir empīriski jānovērtē, balstoties uz 

(pietiekami lieliem) treniņa kopas datiem. Un tad var aprēķināt un salīdzināt 
varbūtību blīvumus

p(C k | X =x)∝ p(C k) p( X =x |C k)= p(C k)∏
i=1

p

pi(X i=xi |C k)

dotajam objektam x un katrai klasei.

Sk. arī citus variantus Vikipēdijā: Naive Bayes classifier.

Naivais Beijess: WEKA un R
WEKA 

Lapiņā Classify tiek piedāvāti 6 dažādi naivo Beijesa klasifikatoru veidi.

Ar failu iris tīrā metode NaiveBayes kļūdās uz 6 objektiem no 150 (96%).

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


Ar hypothyroid sanāk 95%, bet ar ionosphere un diabetes sanāk daudz sliktāk.

R

Naive Bayes Classification in R, publicēts r-bloggers.com.

Uz datizraces kursu

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm
https://www.r-bloggers.com/2021/04/naive-bayes-classification-in-r/
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