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Datu vizualizācija kā datizraces metode
Grāmatas 3.nodaļas sākuma sadaļās runa ir par datu vizualizāciju kā vienu no 

vienkāršākajām datizraces metodēm. Ja mums izdodas savus datus attēlot 
grafiski tā, ka "ar aci" varam konstatēt kādu likumsakarību, tad 
parasti tas ir liels solis uz priekšu.

Sk. arī Data Exploration and Visualization with R.

Rīks WEKA piedāvā vizualizāciju kā vienu no pirmajām 
metodēm, ko ir vērts izmēģināt, sākot darbu ar jaunu datu kopu.

Piemērs. Atveriet datu kopu ionosphere.arff. Cilnē Visualize tiek parādītas visas 
iespējamās datu kopas projekcijas divās dimensijās (katram atribūtu pārim). 
Paspēlējieties ar PointSize un Update. Kādas likumsakarības var pamanīt jau tagad?

Formulu minēšana
Tipiskais piemērs: process (vai daudzi viena veida objekti), kurā 
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rodas divi skaitļi X, Y. Ja katru novērojumu attēlojam kā plaknes 
punktu (x, y), tad radušos punktu mākoni varam aplūkot "ar aci". 

Google attēli: “dimensional data visualization” un “nonlinear regression”

Ja pamanām, ka:

mākonis cieši vai mazāk cieši grupējas ap kādu līkni (vai pat ap
taisni), 

vai arī:

mākonis sadalās vairākās daļās (klasteros),

tad likumsakarība (vai pat modelis!) ir gandrīz rokā...

Ja mākonis grupējas ap taisni

Y=aX+b,
tad šo vienādojumu var uzskatīt par mūsu datu kopas (un procesa,
kurā tā rodas) aptuvenu modeli. Saņemot jaunu, agrāk neredzētu 
X vērtību, mēs atbilstošo Y vērtību varam mūsu modelī aptuveni 
prognozēt kā aX+b.

Bet ja mākonis grupējas nevis ap taisni, bet (it kā ) ap līkni, tad 
varam pamēģināt datu transformāciju. [Bilde.]

Piemēram, punkta (X, Y) vietā zīmēt plaknē punktu ( X , Y 2) , 
vai ( X ,√Y ) , vai vēl kādu citu (X , f (Y )) . Ja pēc šādas 
transformācijas f(Y) mākonis ir “linearizējies” – punkti cieši 
grupējas ap taisni Y =aX + b , tad mūsu datos aptuveni izpildās 
vienādība

f (Y )≈aX +b ,

jeb

Y ≈ f −1(aX +B) .

Biežāk sastopamie gadījumi:

f (Y )=cY 2 un f (Y )≈aX +b , tad Y ≈√ aX +B
c

;



f (Y )=c√Y , tad Y ≈( aX +B
c

)
2

;

f (Y )=c ln X , tad Y≈e
aX +b

c ;

Y =ecY , tad Y ≈ln
aX +b

c
.

Dažreiz labs rezultāts sanāk, ja transformē abus mainīgos, 
piemēram, no (X, Y) pārejam uz (X’=ln X, Y’=ln Y). Ja tagad 
konstatējam lineāru atkarību Y ’≈aX ’+b , tad

eY '=eaX '+b=(eX ')a⋅eb

Y=c X a
 .

Tas ir t.s. power law (pakāpes likums).

Datu gludināšana (smoothing)
Sk. bildes (un vēl dažas idejas) no Vikipēdijas Kernel smoother.

Ja datos redzamā X un Y sakarības līkne iznāk 
ļoti izrobota (oscilējoša), tad iespējams, ka datu 
vākšanu ietekmē “troksnis”. Vai no tādiem 
datiem var “izrakt” kādu likumsakarību?
Piemērs. https://www.worldometers.info/coronavirus/ (7-day moving average).

 

Tuvāko kaimiņu metode
Tā ir vienkāršākā datu gludināšanas metode.

Dotas nezināmas funkcijas f(x) vērtības ar “trokšņiem”:

(x1, y1);(x2, y2) ; ... ,(xn , yn) .
Kā no šiem datiem aptuveni izrēķināt f(x) patvaļīgam citam x, 
pieņemot, ka f ir “gluda” funkcija?

Izvēlamies skaitli k (piemēram, k=3). Lai aprēķinātu tuvinājumu
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f̂ (x) , sameklējam x-am vistuvākos xi skaitā k, un aprēķinām 
atbilstošo yi vidējo aritmētisko:

f̂ (x)≈ 1
k
∑

k

yi .

Dažreiz rezultāti nav slikti pat pie k=3...

Piemēru sk. Vikipēdijā Kernel smoother (otrā bilde).

Kernel metode
Datu gludināšana universālākā metode  −  t.s. kernel metode. 

Dotas nezināmas funkcijas f(x) vērtības ar “trokšņiem”:

(x1, y1);(x2, y2) ; ... ,(xn , yn) .
Kā no šiem datiem aptuveni izrēķināt f(x) patvaļīgam x, 
pieņemot, ka f ir “gluda” funkcija?

Cerēsim, ka trokšņiem nav ievirzes (bias), t.i. trokšņu vidējā 
vērtība pa visu datu kopu ir tuvu 0 (zināt mēs to nevaram, 
bet cerēt varam...). [Ja ievirze pastāv, tad ir jāmēģina noskaidrot
tās vidējo lielumu...]

Vispārīgā ideja – rēķināt tuvināto vērtību f̂ (x )  kā “vidējo 
svērto” no visām zināmajām vērtībām yi:

f̂ (x)=∑
i=1

n

K (x−x i) y i , 

kur K(x) ir “svaru funkcija”, kam caur izteiksmi K (x−x i) ir 
jādod lielāks svars tām vērtībām yi, kam atbilstošā xi vērtība ir 
tuvāk skaitlim x. [Kādam būtu jābūt K(x) grafikam? “Zvanam” ar
centru 0. Simetriskam pret x=0: K (x)≥0 ; K (− x )=K (x) .]

Ja visi yi būtu vienādi (t.i. f(x)=const), tad sanāktu:

f̂ (x)=y1∑
i=1

n

K (x−x i) (nevis f̂ (x )=y1 ), kas nav labi, tāpēc 

labāk būtu svarus normēt:
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f̂ (x )=
∑
i=1

n

K ( x−x i) y i

∑
i=1

n

K (x−xi)
.

Nereti par kernel funkciju K ņem normālā sadalījuma blīvuma 
funkciju (Gausa funkciju)  ar centru 0 dispersiju 1:

K N (x)= 1

√2π
e

− x 2

2 .

Ja funkcijas f(x) definīcijas apgabals ir [0,1] , tad var izmantot 
arī t.s. Epanechnikov funkciju (zvans-parabola no −1 līdz +1, 
maksimums 3/4):

K E (x)= 3
4
(1−x2) .

Par autoru:

Epanechnikov, V. A. (1969). "Non-parametric estimation of a multivariate 
probability density". Theory of Probability and its Applications 14: 153–158 

ЕПАНЕЧНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 26.03.1933 г.р.

Var pierādīt teorēmu, ka vidējās kļūdas ziņā funkcija K E  ir pati 
efektīvākā no visām kernel funkcijām.

Normālā sadalījuma funkcija ir tikai par 5% mazāk efektīva, bet 
matemātiski daudz ērtāka, tāpēc visbiežāk izmanto tieši to.

Par efektivitātes mērīšanu un pārskatu par citām iespējamām 
kernel funkcijām sk. Vikipēdijā Kernel (statistics). [Apskatīt: 
izskatās, ka “efektivitātes” ziņā nopietnas atšķirības starp dažādām kernel funkcijām
nav .]

h – bandwidth, joslas platums, loga platums. 

Ja K(x) vietā ņemam K ( x
h
) , kur h>0, tad tiek saglabātas visas 

kernel funkcijas īpašības, bet papildus tiek iegūts parametrs, kuru
mainot, var mainīt “gluduma pakāpi”:
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f̂ (x )=
∑
i=1

n

K (
x−x i

h
) y i

∑
i=1

n

K (
x−xi

h
)

.

Ja h būs pārāk mazs skaitlis, tad K ( x
h
) grafiks būs ļoti šaurs un 

stāvs zvans, tāpēc visi f̂ (xi) būs tuvu y i , t.i. “trokšņi” netiks 
novērsti, un f̂ (x) līkne iznāks ļoti negluda. 

Ja h būs pārāk liels skaitlis, tad K ( x
h
)≈const ; f̂ (x)≈ 1

n ∑i=1

n

yi , 

un f̂ (x ) līkne iznāks pārāk gluda, t.i. tiks zaudēta datos esošā 
informācija. 

Dotajiem datiem labāko h vērtību var mēģināt atrast 
eksperimentāli, aplūkojot f(x) grafiku uz dotā datu mākoņa fona 
– tam ir “jāseko datiem, bet ne pārāk stipri” (sk. attēlus kursa grāmatas 
59., 60. un 61. lpp. vai Vikipēdijā Kernel smoother).

Gludinot vairāku argumentu funkciju f(x) (x ir vektors), mēs 
savas formulas varam saglabāt:

f̂ ( x)=
∑
i=1

n

K (
x−x i

h
) y i

∑
i=1

n

K (
x−x i

h
)

,

ja funkcija K mums būs, piemēram, vairākdimensiju normālā 
sadalījuma blīvums. Sk. Vikipēdijā Multivariate normal distribution.

Optimālās h vērtības noteikšanai attēli te mums vairs nepalīdzēs. 
T.i. mums nāksies iegūtās funkcijas “gluduma pakāpi” un 
atbilstību datiem formāli definēt, un tā meklēt labāko 
“gludinājumu”. 

Neparametriski modeļi
Gludināšanas metodes ļauj mums iegūt datu modeli, kas spēj 
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veiksmīgi prognozēt funkcijas vērtību f(x) iepriekš neredzētam x.
Bet šī modeļa izmērs ir proporcionāls treniņa kopas izmēram – 
prognozēšanā piedalās praktiski visa treniņa kopa. Tādus 
modeļus sauc par neparametriskiem – to lielumu nenosaka 
ierobežots parametru skaits. [Ber var jau pameklēt labāko treniņa kopu...]

Lielākais šādu modeļu trūkums – ar tiem mēs varam iemācīties 
funkcijas vērtības f(x) veiksmīgi prognozēt, bet tie nedod mums 
šīs funkcijas “likumu” (t.i. parametrisku modeli, vai formulu). 

Parametriskā modeļa (vai formulas) meklēšana – tas parasti ir 
nākamais solis pēc gludināšanas.

Uz datizraces kursu
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