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Dati, modeļu šabloni un estimatori
Parametrisks modelis un modeļu šablons (model template) ir

sinonīmi!
Iedvesmai Google attēli: linear model template

Pieņemsim, ka mums ir process, kurā ir radies konkrēts datu 
korpuss D. Tas, droši vien, notiek pa daļai nejaušā procesā, 
atbilstoši kādam mums nezināmam sarežģītam varbūtību 
sadalījumam. 

Lai šos datus uzmodelētu, pieņemsim, ka esam atraduši vai 
izdomājuši modeļu šablonu M[Θ] ar parametru Θ (vienu 
parametru vai veselu parametru vektoru).
Ko nozīmē “uzmodelēt datu korpusu” - to tūlīt redzēsim.

Un mēs gribam iegūt mūsu šablonam M[Θ] estimatoru – metodi
(algoritmu), kas no dotā konkrētā datu korpusa D izrēķinās 
mums šablonam M[Θ] atbilstoša modeļa parametra Θ vērtību, 
kas būtu “vispiemērotākā” konkrētajam korpusam D:

Θ̂=Θ̂M (D) . 

Un tad cerēsim, ka iegūtais modelis (šablona instance) M [Θ̂]
būs tiešām labs datu korpusa D atveidojums...
Ko nozīmē “labs datu korpusa atveidojums” - to tūlīt redzēsim.

Dabiskais estimators – mērķa funkcijas minimizācija.

Pieņemsim, ka mums ir izdomāta mērķa funkcija

sM (Θ ,D) , kas jebkurai parametra vērtībai Θ un jebkuram 

konkrētam datu korpusam D kaut kā izrēķina modeļa “kļūdu”, 
t.i. šabloniskā modeļa M[Θ] “novirzīšanos no datiem”.  
Pieņemsim arī, ka mums ir kāda metode eM , kas katram datu 
korpusam D spēj atrast Θ vērtību eM (D) , kas minimizē

sM (Θ,D) , t.i.

 Θ̂=eM (D)=arg min
Θ

sM (Θ , D) ,

Šādu metodi mēs tad arī sauksim par [parametru] estimatoru.
Sk. piemērus Google attēlos.

[Precizitāte gan nav tikai estimatora, bet arī izvēlētā modeļu šablona piemērotības 
raksturojums mūsu uzdevumam. Slikti piemērotu modeļu šablonu nekāds 
estimators glābt nespēs...]

Piemērs (novecojis?)
Dati

Pieņemsim, ka mēs gribam noskaidrot de facto, cik litru 
degvielas mūsu automašīna vidēji patērē, nobraucot 100 km (vai 
1 km). Mēs zinām, ka patēriņš ir atkarīgs no braukšanas apstākļiem (uz šosejas ar 
90 km/h, pilsētas sastrēgumos), braukšanas stila utml. 

Kā to varam mēģināt izdarīt? Katru reizi, uzpildot degvielu:
a) fiksējam spidometra stāvokli (kilometrus),
b) uzpildām pilnu bāku un fiksējam, cik litru degvielas uzpildīts.
Mūs interesējošais patēriņa rādītājs tad būtu rēķināms pēc formulas:

patēriņš= litri
kilometri

,

kur litri ir uzpildītais degvielas daudzums, bet kilometri – no iepriekšējās uzpildes 
nobrauktais attālums.

Mums tātad ir process, kas "ģenerē datus" – litrus un kilometrus. 
Protams, atkarībā no tā, kur un kā esam braukuši konkrētajā laika periodā, mēs 
katru reizi iegūsim citādu patēriņa skaitli.

[Ieceres (iedomas) nesaprātīgumu vērtēsim beigās.]

Modeļu šablons

Mūsu ne gluži pamatotā iedoma: mūsu auto (un mūsu braukšanu)
raksturo kaut kāds viens skaitlis Θ – “vidējais" degvielas patēriņš
uz 1 km. Nobraucot k kilometrus, tiks "vidēji" patērēti Θk litri 
degvielas. Formula

d=Θk
tad arī būs mūsu modeļu šablons ar parametru Θ.
Katrai konkrētai Θ vērtībai, piemēram, 5,4 L/100 km, šablons dod noteiktu modeli
d=0,054 k , kuru varam salīdzināt ar savāktajiem reālajiem datiem.

Iztvērums (sample)

Pēc (n+1)-ās uzpildes mēs būsim ieguvuši n skaitļu pārus:

 (kilometri1, litri1);(kilometri2,litri2); ... ;(kilometrin , litrin) .

Kādus secinājumus par skaitli Θ ("vidējo patēriņu") mēs varam 
izdarīt, balstoties uz šiem datiem?

Šos datus statistikas zinātnē ir pieņemts saukt par iztvērumu 
(sample), jo principā mūsu aplūkotais process var ģenerēt daudz 
vairāk datu, bet šobrīd mūsu rīcībā ir tikai daļa no tiem – n pāri 
(kilometrii, litrii).

Ja mēs kaut ko izsecināsim no iztvēruma datiem, tad šie secinājumi nebūs absolūti 
“uzticami”. Ja eksperimentu turpināsim – iegūsim vairāk datu (lielāku iztvērumu, 
nākamgad – citu iztvērumu), tad no tiem, varbūt, iegūsim nedaudz (vai stipri) 
atšķirīgus secinājumus par "vidējo patēriņu".

Mērķa funkcija(s)

Ja Θ vērtību mēs jau būtu izvēlējušies, tad kā vajadzētu vērtēt 
modeļa d=Θ k  atbilstību datiem – “precizitāti”?

1.variants. Mēs varētu mēģināt mērīt modeļa precizitāti kā 
vidējo kvadrātisko kļūdu (mean squared error), kas rodas, ja pēc 
nobraukto kilometru skaita kilometrii, mēs patērētās degvielas 

daudzumu prognozējam kā Θ*kilometrii, iegūstot kaut ko 

atšķirīgu no reāla daudzuma litrii. Tad mērķa funkcija (ko 

minimizēt) būs

s1(Θ , D)=1
n∑i

(Θ⋅kilometrii−litri i)
2

.

2.variants. (Paldies Jānim Iraidam par ideju.) Mēs varētu 
mēģināt mērīt modeļa precizitāti arī savādāk – kā vidējo 
kvadrātisko kļūdu, kas rodas, ja pirms katra mērījuma mēs 
prognozējam degvielas patēriņu kā Θ, iegūstot kaut ko atšķirīgu 
no reālās attiecības litrii / kilometrii. Tad mērķa funkcija (ko 

minimizēt) būs 

s2(Θ , D)=1
n
∑

i

(Θ−
litrii

kilometri i

)
2

.

Kura mērķa funkcija ir “labāka”?

Trīs estimatori
Mums tātad ir n mērījumi, nevis viens. Ja mums ir iztvērums ar 
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n konkrētu vērtību pāriem (kilometrii, litrii), tad kāda mūsu 

modeļa parametra Θ vērtība šim iztvērumam vislabāk atbilstu?

T.i. kā no šiem datiem varētu aprēķināt "pamatotu vidējo 
patēriņu"? Pirms ķerties pie matemātikas, daudz nedomājot, nāk 
prātā vismaz divas metodes (t.i. divi estimatori):

1.metode. Saskaitām kopā visus kilometrus, tad – visus litrus, un
tikai tad lietojam savu formulu:

Θ̂1=
∑

i

litri i

∑
i

kilometri i

.

2.metode. Aprēķinām patēriņu katrā no n gadījumiem atsevišķi 
un tad rēķinām vidējo aritmētisko:

Θ̂2=
1
n ∑i

litri i

kilometri i

.

Kura no metodēm ir "pareizāka"? Kā to pamatot? Vai tas vispār 
ir iespējams?

3.metode. Bet laikam nevienam neienāks prātā izmantot šādu 
trešo "metodi" (estimatoru):

Θ̂3=
∑

i

kilometri i⋅litrii

∑
i

kilometri i
2 .

T.i. summējam litru un kilometru reizinājumus, pēc tam 
summējam kilometru kvadrātus, un tad pirmo skaitli izdalām ar 
otro!

Ja visos n eksperimentos nobraukto kilometru skaits ir vienāds,
tad visi 3 estimatori dod vienādu parametra vērtību: 

1
kilometri

⋅1
n ∑i

litrii .

Modelis visos 3 gadījumos ir viens un tas pats ( d=Θ k ). Kā 
pamatot, kurš no estimatoriem ir “pareizāks”?

Pirmā pieeja – mērķa funkcijas minimizācija
Situāciju var iztēloties grafiski: pārus zīmējam kā punktus 
(kilometru, litru) jeb (k, d)-plaknē, rezultātā tie izveido 
"mākoni", kas (labāk vai sliktāk) grupējas ap taisni d=Θ k  
(tieši ap to, nevis ap d=Θk+c, jo mazāk kilometru nozīmē arī mazāk degvielas 
litru):

d
|
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|...............................o................
|...........................o....o..............
|................o......o.......................
|...................o......o....................
|..............o..o.............................
|.............o..................................
|.........o......................................
|.....o....o....................................
|----------------------------------------------------- k
Mēs gribam atrast tādu Θ vērtību, kas minimizē kādu no mūsu 
abām mērķa funkcijām: 

s1(Θ , D)=1
n∑i

(Θ k i−d i)
2

;

s2 , D=1
n ∑i

−
d i

k i


2

.

T.i. Θ jābūt vai nu tādam

(pirmā mērķa funkcija!), lai vertikālo attālumu kvadrātu summa 
no mākoņa punktiem (ki, di) līdz taisnei d=Θ*k būtu vismazākā, 

vai arī 

(otrā mērķa funkcija!) vismazākā būtu mākoņa punktu vektoru 
leņķisko noviržu tangensu kvadrātu summa no vektora (1,Θ). 
Google attēli: linear model score

Pirmajai mērķa funkcijai šis uzdevums mums ir jau pazīstams no
lineārās korelācijas uzdevuma – kāda būtu vislabākā Θ vērtība, kas liktu 

taisnei d=Θ k  iet “mākonim precīzi pa vidu" vertikālo noviržu ziņā? 

Minimuma punktā mērķa funkcijas atvasinājums pēc Θ būs 0. 

Pirmajai mērķa funkcijai tad iegūstam:

∂ S1

∂Θ =∑
i

2(Θk i−d i)k i=2Θ∑
i

k i
2−2∑

i

k i d i=0 ,

jeb 

Θ̂3=
∑

i

k i d i

∑
i

k i
2

.

Otrais atvasinājums 2∑
i

k i
2

visur ir pozitīvs, t.i. šai punktā mums tiešām ir 

minimums. Negaidīti esam ieguvuši trešo estimatoru – tas 

minimizē mērķa funkciju s1(Θ , D) (vidējo vertikālo 

attālumu kvadrātu).
Otrajai mērķa funkcijai tādā pat veidā iegūstam:

∂ S 1

∂Θ
=∑

i

2(Θ−
d i

k i

)=2(nΘ−∑
i

d i

k i

)=0 ,

jeb:

Θ̂2=
1
n ∑i

d i

k i

.

Otrais atvasinājums 2n visur ir pozitīvs, t.i. šai punktā mums tiešām ir minimums. 
Esam ieguvuši otro estimatoru – tas minimizē mērķa 

funkciju s2(Θ , D) (leņķiskie attālumi).

[Bet kādu mērķa funkciju minimizē pirmais estimators Θ̂1=
∑

i

litrii

∑
i

kilometrii

?]

Atkāpe par statistiskiem pieņēmumiem
Jau vairākas reizes esam sastapušies ar situāciju, kad par apstrādājamo datu 
statistiskajām īpašībām tiek ievestas diezgan patvaļīgas hipotēzes, kas dažreiz ne 
tikai nav pietiekami pamatotas, bet ir pat klaji aplamas. Neskatoties uz to, iegūtie 
rezultāti parasti ir tīri labi izmantojami. 

Lēmumu koki. Lai aprēķinātu koku ģenerācijas algoritmiem nepieciešamās 
varbūtības, tiek pieņemts, ka visi datu objekti (tabulas rindiņas) rodas ar vienādām 
varbūtībām.

Fišera u.c. lineārie diskriminanti. Arī Fisers izmanto hipotēzi, ka visi datu objekti
rodas ar vienādām varbūtībām. Citas LDA metodes izmanto pieņēmumu, ka klašu 
iekšienē objekti rodas saskaņā ar kādu normālo (Gausa) sadalījumu. Par sadalījuma
centru tad ņemam klases mākoņa smaguma centru, bet dispersiju novērtējam ar 
klases punktu vidējo kvadrātisko novirzi no centra.

Naivās Beijesa metodes. Arī šeit, lai varētu darboties ar nepārtrauktiem datiem, 
tika pieņemts, ka klašu iekšienē objekti rodas saskaņā ar kādu normālo sadalījumu. 

Dimensiju redukcijas metodes. Šeit aprēķinos nereti tiek izmantoti statistiski 
pieņēmumi par to, kā katra datu punkta apkārtnē izvietojas to tuvākie kaimiņi: 
atbilstoši normālajam sadalījumam, Studenta t-sadalījumam, Košī sadalījumam u.c.



Sadalījumu parametrus aprēķina, par pamatu ņemot hiperparametru effective 
number of neigbours vai tā analogu.

Turpmāk ar tādām situācijām sastapsimies vēl ne reizi vien...

Atkāpe par varbūtību blīvumiem
(svarīgs fīlings!)

Tūlīt mēs savā modeļu šablonā d=Θ k iebūvēsim nejaušības ģeneratoru, lai 

precīzāk imitētu reālo situāciju: skaidrs, ka i-jā eksperimentā patēriņš d i gandrīz 

nekad nebūs vienāds ar Θ k i . Tāpēc uz starpībām d i−Θ k i (“kļūdām”) varam
skatīties kā uz gadījuma lieluma vērtībām. 

Un tāpēc modeļu šablonu d=Θ k būtu dabiski papildināt ar gadījuma lielumu 

q, kas imitētu šīs novirzes: d=Θ k+q , tāda veidā iegūstot stohastisku 
modeļu šablonu.

Bet kāds būs lieluma q varbūtību sadalījums? 

Ja mums būtu ļoti daudz datu, mēs varētu uzzīmēt histogrammu un taddomāt  
tālāk...

Bet, ja gribam imitēt pilnīgi haotiskas novirzes, tad ir jāņem normālais varbūtību 
sadalījums ar vidējo vērtību 0 (kā jau haotiskām novirzēm) un kādu noteiktu 
dispersiju σ2. Sadalījuma blīvums tad būs:

pq( x)= 1
σ√2π

e
− x2

2σ 2

.

Dispersiju σ2 būs modeļu šablona otrs parametrs.

Svarīgi, ka q ir nepārtraukts gadījuma lielums, kas ikvienu konkrētu vērtību x 
pieņem ar bezjēdzīgu nulles varbūtību: P (q=x)=0 . Toties varbūtība

P (q≤x) vairs nav bezjēdzīga un to sauc par lieluma q kumulatīvo sadalījuma 

funkciju: F q( x)=P (q≤x) .

Sk. attēlus Vikipēdijā: https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function

Kumulatīvās funkcijas atvasinājumu sauc par varbūtību blīvuma funkciju:

pq(x)=
dF q

dx
; P (q≤x)= ∫

−∞

x

pq(x)dx ; P (a≤q≤b)=∫
a

b

pq(x)dx .

Sk. attēlus Vikipēdijā: https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function

Ļoti neprecīzi runājot, mēs blīvumu pq(x) varam saukt par varbūtību, ka

q=x , bet mums ir jāapzinās, ka jēga ir tikai reizinājumam pq(x)dx , kas 

aptuveni izsaka varbūtību, ka x−dx
2

≤q≤x+dx
2

. No tā arī seko augstāk 

redzamās integrāļu formulas.

Otrā pieeja:
 maksimālās ticamības estimators

(maximum likelihood estimation, MLE)

Šī parametru optimizācijas metode tiek izmantota stohastiskiem 
modeļu šabloniem, kuros ir iebūvēts nejaušības ģenerators. 
Dati, ko ģenerē tāds modeļa šablons, ir atkarīgi ne tikai no 
parametra Θ vērtības, bet arī no modelī “iebūvētām” nejaušībām.
Ja modeli “piestartējam” vairākas reizes, tad katru reizi iegūsim nedaudz savādāku 
datu korpusu.

Katrā konkrētā gadījumā, nobraucot k kilometrus, patērēto litru 
daudzums, protams, iznāks nevis Θk, bet vairāk vai mazāk 

atšķirīgs skaitlis Θk +q, kur q var būt kā pozitīvs, tā negatīvs 
skaitlis. Tātad k kilometros patērētais degvielas daudzums d 
praksē tiešām būs gadījuma lielums, ko varam mēģināt uzrakstīt
divos veidos – kā

(1): d=Θk+ q , 

vai kā

(2): d=(Θ+ q)k ,
kur Θk būs "vidējā vērtība", bet q (vai qk) – novirze no "vidējā” 
(t.i. gadījuma lielums).
Kas mums ir zināms par novirzes lieluma q uzvedību? Mūsu n mērījumos esam 
konstatējuši pavisam n vērtības qi, ko šis lielums pieņem: 

(1): d i=Θk i+ qi  vai (2): d i=(Θ+ qi)k i .

 Tātad, (1): qi=d i −Θk i  vai (2): qi=
d i

k i

−Θ . Ja mērījumu būtu ļoti 

daudz, mēs varētu mēģināt dažādām Θ vērtībām izskaitļot lielumam q 
histogrammas vai pat mēģināt uzminēt varbūtību sadalījumu formulas. 

Bet, pietiekami haotisku noviržu gadījumā mēs iegūtu normālo sadalījumu...

Tāpēc uzreiz vienkārši uzskatīsim, ka q vērtības "uzvedas" 
pilnīgi haotiski, t.i. atbilstoši normālajam varbūtību 
sadalījumam ar vidējo vērtību 0 (kā jau kļūdām) un kādu 
noteiktu dispersiju σ2. Sadalījuma blīvums tad būs:

p(q)= 1
σ √2π

e
− q2

2σ 2

.

Pieņemsim tātad, ka mūsu procesu apraksta

 pirmais modeļu šablons (1): d=Θk+q

 vai otrs šablons (2): d=(Θ+q)k

(kur parametra Θ vērtība nav zināma, un ir daļēji "zināms" lieluma q varbūtību 
sadalījums – nav zināma tikai tā dispersija σ2).

Līdz ar to mēs esam uzbūvējuši divus stohastisku modeļu 
šablonus ar diviem parametriem, kas atkarībā no Θ un σ2 
vērtībām ar dažādām varbūtībām ģenerē dažādus datu korpusus. 
Un mēs varētu mēģināt aprēķināt varbūtību, ka n neatkarīgu 
eksperimentu rezultātā (ar mūsu modeli!) no datu korpusā 
dotajiem skaitļiem
 k1, k2, ..., kn radīsies tieši datu korpusā dotie skaitļi

 d1, d2, ..., dn.

Tāda varbūtība, protams, ir vienāda ar 0, tāpēc tās vietā mums ir 
jāaplūko attiecīgais varbūtību blīvums. 

Lai pie dotajām Θ un σ2 vērtībām i-jā eksperimentā skaitļim ki 

rastos tieši skaitlis di, novirzei q ir “jāuzkrīt” tādai, lai

d i=Θk i+q , t.i. novirzei ir jāuzkrīt vienādai ar d i−Θ k i .

[Otrajā modelī tai jāuzkrīt vienādai ar
d i

k i

−Θ , jo vajag, lai

d i=(Θ+q)k i ]

Tādas uzkrišanas varbūtību blīvums, saskaņa ar pieņēmumu, ir:

p(q)= p(d i – Θ k i)=
1

σ √2π
e

−
(d i – Θ k i)

2

2σ2
.

 [otrajā modelī: p(q)= p(
d i

k i

−Θ)= 1
σ √2π

e
−

(
d i

k i

−Θ)
2

2σ2

]. 

Un varbūtību blīvums, ka n neatkarīgos eksperimentos no 
dotajiem skaitļiem k1, k2, ..., kn radīsies tieši dotie skaitļi d1, 

d2, ..., dn būs reizinājums no blīvumiem:

 p(D |Θ ,σ2)=∏
i=1

n

p(d i−Θ k i)=( 1
σ√2π

)
n

e
−∑

i

(d i−Θ k i)
2

2σ 2

, 

vai otrajā modelī:

 p(D |Θ ,σ2)=∏
i=1

n

p(
d i

k i

−Θ)=( 1
σ √2π

)
n

e
−∑

i

(
d i

k i

−Θ)
2

2σ2 .

Piezīme. D šeit apzīmē konkrēto "datu korpusu", ko ieguvām eksperimentos, t.i. 
skaitļus k1, k2, ..., kn un atbilstošos skaitļus d1, d2, ..., dn. 

Tās ir it kā diezgan sarežģīta funkcija no parametriem Θ un σ2 
(visi pārējie dati ir konstanti). 

Tas ir varbūtību blīvums, ka pie dotajām parametru Θ un σ2 
vērtībām eksperimentu rezultātā mēs iegūsim no modeļa tieši tos

https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_density_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function


datus, kas mums ir doti datu korpusā D. (Būtu muļkīgi te runāt par 
varbūtību, ka modelis uzģenerēs precīzi korpusu D. Šī varbūtība būs nulle! Bet ja 
runājam par blīvumu – izrādās, ka tad aprēķins iegūst jēgu.)   

Šo varbūtību blīvumu kā funkciju no Θ un σ2 ir pieņemts saukt 
par ticamības funkciju (likelihood function) un apzīmēt ar nevis

ar p(D |Θ ,σ2) , bet otrādi – ar: 

L(Θ ,σ2 | D) ,

t.i. cik ticami, ka pie dotajām Θ un σ2 vērtībām mēs no modeļa 
iegūsim tieši datu korpusu D.

Kuras Θ un σ2 vērtības būtu "vislabākās"?

Ideja: labākās būs tās vērtības, kurām ticamība (varbūtību 

blīvums!) L(Θ ,σ2 | D)  ir vislielākā! “Maksimizators” 

(formula), kas šīs “vislabākās” Θ un σ2 vērtības katram 
korpusam D prot atrast, tad arī sauksies maksimālās ticamības 
estimators (maximum likelihood estimation, MLE).

Tātad meklēsim tās Θ un σ2 vērtības, kurām

ticamība L(Θ ,σ2 | D) iegūt no modeļa precīzi datu 

korpusu D ir vislielākā.

T.i. meklēsim funkcijas L(Θ ,σ2 | D) maksimumu.

Meklējot maksimumu, L(Θ ,σ2 | D)  vietā mēs varam analizēt logaritmu

ln L(Θ ,σ2 | D) , kas būs jau vairs ne reizinājums, bet kāpinātāju 

summa.  Dažreiz to sauc par log-likelihood (logaritmiskā ticamība):

p(D |Θ ,σ2)=∏
i=1

n

p(d i−Θ k i)=( 1
σ√2π

)
n

e
−∑

i

(d i−Θ k i)
2

2σ 2

;

ln L(Θ ,σ2 | D)=−n ln√2π−n lnσ− 1

2σ2 ∑
i

(d i−Θk i)
2

; 

vai otrajā modelī:

ln L(Θ ,σ2 | D)=−n ln√2π−n lnσ− 1

2σ2 ∑
i

(
d i

k i

−Θ)
2

.

Atkāpe par log-likelihood. Ir vairāki iemesli, kāpēc analizēt log-likelihood ir 
izdevīgāk par vienkāršu likelihood. 

a) Neatkarīgiem eksperimentiem varbūtību blīvuma izteiksme ir daudzu mazāku 
izteiksmju reizinājums. Pārejot uz logaritmu, reizinājuma vietā nāk summa, ko 
analizēt ir vieglāk, piemēram, var viegli iegūt atvasinājuma izteiksmi. 

b) Šī paša iemesla (reizināšanas) dēļ likelihood skaitliskās vērtības bieži ir ļoti 
mazas (piemēram, 10−6 ). Pārejot uz logaritmu, varam darboties ar parastāka 

lieluma skaitļiem (piemēram, −6 ). Tāpēc varam teikt, ka log-likelihood savā 
ziņā ir lielāka “izšķirtspēja” nekā likelihood.

c) Pāreja uz logaritmu nekavē maksimuma meklēšanu, jo log ir monotoni augoša 
funkcija.

Sākumā uzskatīsim, ka Θ vērtība ir fiksēta un sameklēsim 
labāko σ2 vērtību.

Atvasinot ln L(Θ ,σ2 | D) izteiksmes pēc σ un pielīdzinot nullei, mēs pirmajā 

gadījumā iegūstam:

− n
σ + 1

σ3 ∑
i

(Θ k i−d i)
2=− n

σ + 1

σ3 n s1(Θ , D)=0 ;

jeb σ̂1
2=s1(Θ , D) .

Vai otrajā gadījumā:

− n
σ + 1

σ3 ∑
i

(Θ−
d i

k i

)
2

=− n
σ + 1

σ3
n s2(Θ , D)=0 ;

jeb σ̂2
2=s2(Θ̂2 , D) .

[Pirmie atvasinājumi:
n
σ (−1+ s

σ2
) , otrie:

n
σ2 (1−

3s
σ2) , tātad σ2=s

tiešām ir maksimuma punkts. 

Tātad labākā normālā sadalījuma dispersijas vērtība modelim iznāk vienāda ar 
modeļa vidējo kvadrātisko kļūdu! [Kāpēc? Tāpēc, ka modelis ģenerē daļēji 
nejaušu datu korpusu, un tas vislabāk atbildīs dotajam datu korpusam D, ja modeļa 
noviržu teorētiskā dispersija būs tādas pat kā korpusa D datu de facto izkliede, t.i.  
empīriskā dispersija. FĪLINGS!]

Šeit iegūtās otrā parametra vērtības ir atkarīgas no pirmā parametra vērtības.

Ievietosim iegūtās dispersiju vērtības ticamību formulās:

ln L(Θ , σ̂1
2 | D)=−n ln√2π− n

2
ln s1(Θ , D)− n

2
; 

vai otrajā modelī:

ln L(Θ , σ̂2
2 | D)=−n ln√2π− n

2
ln s2(Θ , D)− n

2
.

Tagad sameklēsim labāko Θ vērtību.

Meklējot maksimumu, mēs varam ignorēt konstantus 
saskaitāmos, gan konstantus pozitīvus reizinātājus, jo tie 
maksimuma meklēšanu neietekmē. 

Pirmajam šablonam d=Θk+ q tad iznāk, ka varam atmest 

konstantos saskaitāmo −n ln√2π− n
2

un konstanto reizinātāju

n
2

, iegūstot:

ln L(Θ , σ̂1
2 | D)∼−ln s1(Θ , D) .

Maksimizējot šo izteiksmi, Θ̂=arg max
Θ

ln L(Θ , σ̂1
2 | D) minimizēs mums 

jau zināmo pirmo mērķa funkciju (kļūdu kvadrātu summu) s1(Θ , D) , tāpēc 

mēs iegūsim to pašu trešo estimatoru, ko ieguvām pirmajā pieejā:

Θ̂3=
∑

i

k i d i

∑
i

k i
2

Tātad maksimālās ticamības estimators (MLE), maksimizējot 
varbūtību blīvumu, nav nemaz tik nesaprātīgs – šajā konkrētajā 
(vienkāršajā) gadījumā tā rezultāts minimizē mums zināmu 
mērķa funkciju.

Otrajam šablonam d=(Θ+ q)k sanāk līdzīgi: 

ln L(Θ , σ̂2
2 | D)∼−ln s2(Θ , D) .

Maksimizējot šo izteiksmi, Θ̂=arg max
Θ

minimizēs mums jau zināmo otro 

mērķa funkciju (kļūdu kvadrātu summu) s2(Θ , D) , tāpēc iegūsim to pašu otro 

estimatoru, ko ieguvām pirmaja pieejā:

Θ̂2=
1
n
∑

i

d i

k i

.

Secinājums: Ja šablons jau ir izvēlēts, tad mūsu procesu 
vislabāk apraksta vai nu modelis

 (1): d=Θ̂k+ q̂  vai otrs modelis

 (2): d=(Θ̂+ q̂)k ,

kuriem parametru Θ un σ 2 vērtības uzdod tikko izvestās 
formulas.

Maksimālās ticamības estimators
(maximum likelihood estimation, MLE)

Tikko aplūkotais piemērs parāda, kā darbojas maksimālās 
ticamības estimators. 
Sk. arī Vikipēdijā Maximum likelihood estimation.

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


Vispārīgais gadījums:

Pieņemam, ka esam iedomājuši kādu mūs interesējošā procesa 
stohastisku modeļu šablonu M[Θ], kuram ir parametru kopa Θ, 
un ka katram (dotā veida) datu korpusam D mēs protam 
izrēķināt varbūtību blīvumu

p(D |Θ)=L(Θ | D) ,

t.i. “ticamību”, ka pie dotajām parametru kopas Θ vērtībām 
eksperimentā ar modeli iegūsim precīzi šo datu korpusu D. 

Funkciju L(Θ | D) (vai ln L(Θ | D) ) saucam par 
ticamības funkciju (likelihood function, log-likelihood 
function). Un meklējam parametru kopai Θ tās vērtības Θ̂ , kas 
dod ticamības funkcijas globālo maksimumu. Šīm parametru 
vērtībām atbilstošo modeli M [Θ̂] tad arī uzskatīsim par 
vislabāko datu korpusa D attēlojumu ar izvēlēto modeļu šablonu.

Līdz ar to mums ir metode, kas jebkuram dotā veida datu 
korpusam D atrod modeļu šablona M[Θ] parametru kopai Θ 
noteiktas vērtības, t.i. esam ieguvuši estimatoru. Šī metode ir 
ļoti vispārīga, tāpēc arī runā par maksimālās ticamības 
estimatoru (MLE – maximum likelihood estimator).
Šajā metodē vispārīgajā gadījumā nemaz netiek runāts par kādas kļūdu funkcijas 
minimizāciju. Mūsu konkrētajā vienkāršajā piemērā sanāca, ka MLE tiešām “pie 
viena” arī minimizē mūs interesējošo modeļa vidējo kvadrātisko kļūdu attiecībā 
pret doto datu korpusu.

MLE izmanto arī tajos gadījumos, kad uzdevumam kļūdu 
funkciju vai nu ir grūti sastādīt analītiski, vai ir grūti analītiski 
minimizēt.
MLE metodi (fīlinga līmenī) pēc 1912.gada plaši izmantot sāka Ronalds Fišers, sk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood_estimation#History. Metodes 
matemātiskais pamatojums (kāpēc metode “strādā”) gan tika pabeigts tikai 25 
gadus vēlāk.

 

Log-likelihood kā modeļa precizitātes mērs
Ja modeļa parametru estimācijai izmanto MLE, un kļūdu funkcija tiešā veidā nav 
pieejama, tad par modeļa kvalitātes/precizitātes mēru pieņemts izmantot optimālo 

logaritmisko ticamību ln L(Θ̂ | D) (log-likelihood), kur Θ̂ ir optimālā 

parametru vērtību kopa.

Tādā veidā var salīdzināt arī modeļus, kas nāk no dažādiem modeļu šabloniem.

Piemērs: 

Klasterizācijai ar EM-algoritmu WEKA savos rezultātos to arī uzrāda, piemēram,

Log likelihood: -4.635004 (logaritma priekšrocības: likelihood te būtu 0.01)

Programmā R:
https://www.r-bloggers.com/fitting-a-model-by-maximum-likelihood/ 

by R-bloggers.

Estimatori palīdz izvēlēties ”labākos” modeļa parametrus, 
bet negarantē, ka iegūtais modelis tiešām būs “labs”. Modeļa 
īstā kvalitāte ir jāpētī katrā gadījumā atsevišķi. Ja nebūsim 
izvēlējušies mūsu datiem piemērotu modeļu šablonu, tad 
nekāds estimators to neglābs – visi iegūtie konkrētie modeļi būs 
slikti.

Vai mūsu “degvielas modelis” var noderēt?

Ja mēs tādā vai citādā veidā esam izrēķinājuši "vidējo patēriņu" Θ, ko ar šo skaitli 
varam iesākt?

Ja es šodien braukšu vairākas stundas pa labu šoseju?

Bet ja nu es šodien braukšu tikai pilsētas sastrēgumos?

Skaidrs, ka aprēķinātā vidējā vērtība nederēs, ja gribēsim prognozēt tieši šodien 
sagaidāmo degvielas patēriņu.

Bet, ja gribēsim prognozēt mūsu auto degvielas patēriņu visam gadam? Pieņemot, 
ka šis gads būs līdzīgs iepriekšējam (t.i. apmēram  tikpat daudz brauksim pa šoseju 
un tikpat – pilsētā utt.), tiešām varam izmantot izrēķināto Θ vērtību: ja gada laikā 
nobrauksim K kilometrus, tad patērēsim aptuveni ΘK litrus degvielas. [Bet vai tādai
vajadzībai labākais nebūs mūsu 1.estimators, kuram nekādu pamatojumu vēl 
neesam atraduši:

Θ1=
∑

i

litrii

∑
i

kilometri i

?]

Google attēli: data scattering patterns, pirmā bilde.

Klasteri? Var gadīties, ka mūsu degvielas punktu “mākonis” uzrādīs arī kādu 
klasteri. Piemēram, ja vairākas reizes sanāks tā, ka starp degvielas uzpildēm būsim 
braukuši tikai pa šoseju, vai tikai pa pilsētu. Tad atbilstošie punkti sakārtosies 
nomaļus stāvošos klasteros. 

Un tādā gadījumā būs prātīgi rēķināt labākās Θ vērtības katram klasterim atsevišķi. 
Un (ja dimensiju būtu vairāk) – nodarboties ar model-based clustering.

Beijesa metode
 (Bayesian estimation)

Sk. arī Vikipēdijā Bayesian estimator.

Bayessianism-a filozofiju es uzskatu par kopumā nevajadzīgu izgudrojumu. Tās 
pamatā ir t.s. varbūtības subjektīvā interpretācija, kas varbūtību traktē kā cilvēka
“pārliecības pakāpi” (atšķirībā no frequentist-u objektīvās interpretācijas, kas 
varbūtību traktē kā notikumu iestāšanās biežumu). 

Bet pret Beijesa nosacīto varbūtību formulu izmantošanu, 
protams, iebildumu nevar būt. 
Un man liekas, ka kursa grāmatas sadaļā 4.5.3 ir izmantotas tikai Beijesa formulas, 
nevis beijesiānisma filozofija.

Pieņemsim atkal, ka mums ir stohastisks modeļu šablons M[Θ] 
ar parametru kopu Θ, kas katrai Θ vērtībai ar noteiktiem 
varbūtību blīvumiem p(D|Θ) ģenerē dažādus datu korpusus D.
[Šeit p(D|Θ) = L(Θ|D) būtībā ir tā pati “varbūtība”, par kuru runājām iepriekš. Un 
tā pati modeļa varbūtību telpa...]

“Pārliecību rēķini”

Kāda ir varbūtība, ka parametrs Θ pieņems tādu vai citādu 
vērtību? 

Tā jautājot, mēs papildus mūsu modeļa varbūtību telpai ievedam 
jaunu varbūtību telpu, kuras notikumos rodas arī pašas Θ 
vērtības.

Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tagad mums ir lielāks stohastisks 
modelis: vispirms tajā tiek uzģenerēta parametra Θ nejauša 
vērtība, un tikai tad modelis M[Θ] ģenerē atbilstošo datu 
korpusu.

Iedomāsimies, ka no kaut kādiem (kaut vai subjektīvas 
pārliecības) apsvērumiem mums ir radusies ideja par parametra 
Θ vērtību varbūtību blīvuma funkciju po(Θ). 

Tas būs t.s. a priori varbūtību blīvums, ka Θ pieņems tādu vai 
citādu vērtību. 
Ja tādu apsvērumu nav, tad par po(Θ) varam paņemt kaut vai normālo sadalījumu ar
lielu dispersiju, vai (ja tas iespējams) vienmērīgo sadalījumu.

Ja tagad saņemsim konkrētu datu korpusu D (t.i. ieraudzīsim 
“kas de facto ir noticis”), tad kā šis fakts ietekmēs Θ varbūtību 
blīvumu? 

T.i. kā mums būtu jākoriģē sava 
iepriekšējā pārliecība par parametra Θ uzvedību?

Google attēli: bayesian estimation example

Beijesa formula dod jaunu varbūtību blīvuma funkciju (tā ir 
blīvuma funkcijas po(Θ) Bayessian update):

 p(Θ | D)=
po(Θ) p (D |Θ)

p(D)
.

po(Θ)  ir minētais apriori sadalījuma blīvums.

p(D |Θ) ir mums jau pazīstamā ticamības (likelihood) funkcija 
(varbūtību blīvums pie dotās parametra vērtības uzģenerēt datu 
korpusu D).

p(D) ir kopējais varbūtību blīvums uzģenerēt datu korpusu D (t.i. vispirms tiek
ģenerēta Θ vērtība, pēc tam modelis M[Θ] ģenerē D):  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bayesian_estimator
https://www.r-bloggers.com/fitting-a-model-by-maximum-likelihood/
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood_estimation#History


p(D)=∫
Θ

po(Θ) p (D |Θ)d Θ ,

kur integrēšana notiek par visām iespējamajām Θ vērtībām.

Tā kā datu korpuss D ir fiksēts, tad p(D) nemainās, tāpēc to varam ignorēt,

un savos labākās Θ vērtības meklējumos varam uzskatīt, ka

p(Θ | D)∼ p0(Θ) p (D |Θ) ;

vai arī pāriet pie logaritmiem:

ln p(Θ | D)∼ln p0(Θ)+ln p(D |Θ) .

Konkrētos gadījumos tas var stipri vienkāršot formulas.

p(Θ |D) sauksim par a posteriori varbūtību blīvumu 
(“blīvumu pēc iegūtās pieredzes”).

Ja a posteriori blīvuma p(Θ |D) dispersija izrādīsies maza, tad 
blīvuma funkcijas grafikā būs “pīķis”, kam atbilstošo Θ vērtību 
arī varēsim mēģināt ņemt par “labāko” modeļa parametru. 
[Bilde.]

Bet ja dispersija izrādīsies liela – tad laikam pārāk mazs ir mūsu 
de facto datu korpuss D, un vajadzēs iegūt vairāk datu?

Tā esam ieguvuši jaunu metodi – maximum a posteriori 
estimation (MAP) modeļu šablona labākās parametra vērtības 
iegūšanai.

[Ja datu ir sanācis par maz, varam pamēģināt kaut kur iegūt vēl vienu (neatkarīgu)
datu korpusu D', un tad rēķināt

p(Θ | D , D ' )∼ p0(Θ) p(D |Θ) p(D' |Θ) ].

Piemērs
“Nospēlēsim” šo jauno metodi mūsu degvielas patēriņa 
uzdevumā.

Mums bija divi modeļu šabloni: d = Θk+q un d = (Θ+q)k, 

kur q bija normāli sadalīts gadījuma lielums ar centru 0 un 
dispersiju σ2.

Aplūkosim pirmo šablonu: d = Θk+q.
Pie dotām Θ, σ2 vērtībām un datu korpusa D = {(ki, di) | i=1..n} 

varbūtību blīvums, ka modelis uzģenerēs D, ir (atceramies):

ln p(D |Θ ,σ)=−n ln √2π−n ln σ− 1

2σ2 ∑
i

(d i−Θ k i)
2

.

Tagad pieņemsim, ka arī Θ un σ ir gadījuma lielumi – 
neatkarīgi un a priori normāli sadalīti gadījuma lielumi ar 
centriem m, n un dispersijām s2, t2: 

po(Θ)= 1
s√2π

e
−

(Θ−m)2

2 s2

; p1(σ)= 1
t √2π

e
−

(σ−k )2

2 t 2

;

ln po(Θ)=−ln √2π−ln s− 1

2 s2 (Θ−m)2 ;

ln p1(σ)=−ln √2π−ln t− 1

2 t 2
(σ−k )2

.

A posteriori varbūtību sadalījuma blīvums būs:

p(Θ ,σ | D)∼ po(Θ) p1(σ) p(D |Θ ,σ) ,

jeb:

ln p(Θ ,σ | D)∼ln po(Θ)+ ln p1(σ)+ln p(D |Θ ,σ) .

Pieņemot, ka s, t ir fiksēti:

ln p (Θ ,σ | D)∼− 1

2 s2 (Θ−m)2− 1

2 t 2 (σ−k )2−n lnσ− 1

2σ2∑
i

(Θ k i−d i)
2

.

Šī varbūtību blīvuma tips ir diezgan sarežģīts.

Aprēķināsim maksimumu:

a) Atvasinām izteiksmi pēc Θ un pielīdzinām 0:

−2(Θ−m)
2 s2

− 1

2σ2 ∑
i

2(Θ k i−d i)k i =

−Θ−m

s2 − Θ
σ2 ∑

i

k i
2+ 1

σ2 ∑
i

d i k i=0 ,

jeb

Θ=

m

s2 +
1

σ2 ∑
i

d i k i

1

s2 +
1

σ2 ∑
i

k i
2

.

Otrais atvasinājums ir − 1

s2−
1

σ2 ∑
i

k i
2<0 , tātad te mums tiešām ir 

maksimums.

Redzam, ka

pie s2→0 iznāk, ka Θ→m , bet

pie s2→∞ iznāk, ka Θ→
∑

i

d i k i

∑
i

k i
2 , t.i. tiecas uz MLE rezultātu.

Ko tas nozīmē?

Ja a priori dispersija s2 ir maza, tad mūsu a priori ticība, ka
Θ≈m , ir ļoti stipra, un datiem to būs grūti koriģēt. 

Toties, ja s2 ir liela dispersija, tad a priori ticība ir vāja un dati to
viegli koriģēs. Jo ticība vājāka, jo Beijesa estimatora rezultāts 
būs tuvāk MLE. 

b) Atvasinām izteiksmi pēc σ un pielīdzinām 0:

−σ−k
t2

− nσ + 1
σ3

∑
i

(Θk i−d i)
2=0 ;

−σ3 σ−k
t2

−nσ2+∑
i

(Θk i−d i)
2=0

σ2=1
n
∑
i

(Θk i−d i)
2−σ3 σ−k

nt2
.

Skaitļi m, k , s2 , t2σ2, ir “normāla lieluma”, bet summas ∑
i

k i
2;∑

i

d i k i

aug proporcionāli n, tātad lielam eksperimentu skaitam n sanāk:

Θ≈
∑

i

d i k i

∑
i

k i
2

;σ2≈ 1
n ∑i

(Θk i−d i)
2 ,

t.i. iegūstam tas pašas formulas, ko deva maksimālās ticamības 
estimators.

Bet ja gribam rēķināt analītiski, tad sanāk neiespējami sarežģīti: 
no divām iegūtajām vienādībām būtu jāizrēķina parametri Θ un 
σ2.

Kā redzam, Beijesa estimatoru precīzā matemātiskā puse mēdz 
būt ļoti sarežģīta. Mūsu gadījumā sadalījuma tipu noteikt ir 
bezcerīgi – normālais sadalījums tas noteikti nav. Beijesa 
estimatoriem tas ir raksturīgi.

Atliek tikai tuvināti aprēķini ar datora palīdzību: liekam 
programmatūrai (šajā gadījumā) trijās dimensijās zīmēt grafiku-
virsmu divu argumentu Θ ,σ2 funkcijai ln p(Θ ,σ2 |D) . Un 
attēlā meklējam globālo maksimumu.

To gatavā datizraces programmatūra arī piedāvā, piemēram, programmā R:

https://cran.r-project.org/web/views/Bayesian.html

https://cran.r-project.org/web/views/Bayesian.html


Otra izeja – mēģināt piemeklēt tāda tipa a priori distribution, 
kam atbilstošā a posteriori distribution tips būtu tāds pats kā a 
priori. Šī ērtā īpašība piemīt beta-sadalījumam (a un b ir sadalījuma parametri,

0≤x≤1 ):

Beta(a ,b , x)= 1
B(a ,b)

xa−1(1−x)b−1 ; E [ X ]= a
a+b

.

Sk. Vikipēdijā https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_distribution

Sk. grāmatas piemērus 4.10 un 4.11, kā arī Vikipēdijā:

https://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_prior#Practical_example

Vēl viens labs Beijesa estimācijas piemērs (autoru noskaidrot 
neizdevās):

http://www.statslab.cam.ac.uk/Dept/People/djsteaching/S1B-17-06-bayesian.pdf

a) Ir zināms, ka kādas valsts slimnīcās vidēji 10% operāciju 
beidzas letāli.

b) Dažādās slimnīcās šis rādītājs mainās no aptuveni 3% līdz 
aptuveni 20%. 

c) Kādā slimnīcā S ir veiktas 10 operācijas, visas bijušas 
sekmīgas.

Ko varam pateikt par slimnīcai S atbilstošo letalitātes rādītāju Θ 
(t.i. varbūtību, ka S operācija beigsies letāli)?

MLE dod Θ=0, t.i. ja līdz šim letālu iznākumu nebija vispār, 
tad arī turpmāk nebūs. Tā formāli ir labākā iespējamā hipotēze, 
jo nosacījumu punktus (a, b) šī metode neprot izmantot. Bet tas 
nav ticami!

Savukārt, Beijesa metode dod Θ=7,5%!

Beijesa metodes piedāvātais risinājums.
Mūsu mērķis ir novērtēt Θ – letāla iznākuma varbūtību slimnīcā S, izmantojot visu 
zināmo informāciju.

n operāciju rezultātus slimnīcā S apzīmēsim ar x=(X 1 , ... , X n)
(ja i-tās operācijas rezultāts ir letāls, tad X i=1 , citādi 0). 
Varbūtība, ka rezultātu secība būs tieši vektors x:

P (x |Θ)=Θ∑ X i(1−Θ)n−∑ X i ,

kur Θ ir varbūtība, ka vienas operācijas rezultāts būs letāls. 

Beijesa metodē mums vajadzīgs apriori sadalījuma blīvums

p0(Θ) , kas piedalīsies formulā: p(Θ | x)=
p0(Θ)P (x |Θ)

P (x)
.

Šim sadalījumam vajadzētu ietvert visu mums zināmo informāciju par valsts 
slimnīcām kopumā (punkti a, b:10%, 3%, 20%).

Redzam, ka mums būtu izdevīgi pieņemt, ka p0(Θ) sadalījums 
ir Beta(a ,b ,Θ) ! Jo tad aposteriori sadalījums arī sanāk Beta:

p(Θ | x )∝ p0(Θ)P (x |Θ) =

Θ∑ X i+a−1(1−Θ)n−∑ X i+b−1 .

Parametri a, b ir jāpieskaņo tam, kas mums ir zināms (10%, 3%, 
20%). Ja ņemam a=3, b=27, tad Θ apriori sadalījuma

Beta(3 , 27) vidējā vērtība sanāk 0,1 (10%), un
P (0,03<Θ<0,20)=0,9 , t.i. ir pietiekami tuvu 1.

Datos mums ir dots: x=(0, ... ,0) (10 nulles, n=10), tātad 
aposteriori sadalījums iznāk šāds: 

p(Θ | x)=Beta(0+3,10+27)=Beta(3,37) .

Atceramies, ka apriori sadalījums bija Beta(3,27) .

Vidējā vērtība sanāk
3

3+37
=0,075 jeb Θ=7,5%. Tas ir mazāks 

mirstības koeficients par 10% (vidējais rādītājs valstī), jo 
slimnīcā S pēc kārtas veselas 10 operācijas bijušas veiksmīgas.

Cik ticams ir mūsu pieņēmums par apriori sadalījumu Beta? 

WEKA un estimatori
2011.gadā kolēģi Andrejs Bakašs un Aleksandrs Tarvids izpētīja, kā estimatorus 
izmanto WEKA. Sk. viņu atskaites: AB, AT.

Estimatorus gandrīz nevar ieraudzīt WEKA uzdevumu risināšanas algoritmu 
izvēlnēs, jo estimatori ir tikai šo algoritmu apakšprogrammas (ja tas vajadzīgs – t.i. 
ja uzdevuma algoritms uzbūvē modeļu šablonu un tālāk ir nepieciešams atrast 
šablona parametriem labākās vērtības).

Piemērs: risinot  klasifikācijas uzdevumu, izvēlamies Classify – 
bayes – BayesNet,  tad viens no algoritma parametriem ir 
estimators (var izvēlēties vienu no 4).
Vairāk – meklējiet ar google: weka estimators

WEKA estimatorus var izsaukt arī no Java programmām.

Piemērs: NormalEstimator.

Dots 1-dimensiju datu korpuss D=(d1 , ... , d n) . Pieņemsim, ka 
tas ir radies haotiskā procesā no kāda normālā varbūtību 
sadalījuma ar centru μ un dispersiju σ2, 

p(x)= 1
σ √2π

e
−( x−μ)2

2σ2

        (*).

Kādas parametru vērtības vislabāk atbilst dotajam datu 
korpusam? T.i. kurām μ un  σ2, vērtībām formula (*) ģenerēs 
doto skaitļus masīvu d1 , ... , d n ar vislielāko varbūtību blīvumu? 

MLE dod šādas dabiskas parametru vērtības:

μ̂=1
n ∑i

d i ; σ̂2= 1
n−1

∑
i

(d i−μ̂)2
.

Kādu šī estimatora saskarni piedāvā WEKA? 

NormalEstimator(double precision) – vispirms tiek izsaukts konstruktors, kas 
uzdod datu precizitāti (histogrammas intervālu garumu, piemēram, 0.1).  

addValue(double data, double weight) – ielādē kārtējo datu vērtību no
d1 , ... , d n . Ja vajag, vērtībām var piekārtot svarus.

Pēc visu datu ielādes:

double getProbability(double data) – tas ir estimācijas rezultāts. Šī funkcija atgriež

varbūtību, ka normālais sadalījums ar parametriem μ̂ , σ̂2 uzģenerēs skaitli  no tā 

paša histogrammas intervāla, kam pieder skaitlis data. Bet kā savādāk?

Uz datizraces kursu

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm
http://podnieks.id.lv/slides/mining/Tarvids44.pdf
http://podnieks.id.lv/slides/mining/Bakass44.pdf
http://www.statslab.cam.ac.uk/Dept/People/djsteaching/S1B-17-06-bayesian.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_prior#Practical_example
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_distribution

