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PageRank [Top 10]
Google autori 1990to gadu vidū risināja problēmu: apstrādājot 
lietotāja meklēšanas vaicājumu, kuras no atrastajām ļoti 
daudzajām tīmekļa lapām rādīt pirmās, un kādā secībā – pārējās? 
T.i. kādus “rangus” atrastajām lapām piešķirt?
Autoru publikācijas:

Sergey Brin, and Lawrence Page. The Anatomy of a Large Scale Hyper textual 
Web Search Engine, Computer Network and ISDN Systems, Vol. 30, Issue 1-7, pp. 
107-117, 1998 

Lawrence Page, Sergey Brin, Rajeev Motwani, and TerryWinograd. The 
PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web (1998) 

[Ideja nav pavisam jauna: tā radās jau 1950s gados, kad Eugene Garfield izveidoja 
pirmo zinātnisko rakstu citējamības analīzes sistēmu. 1992.gadā viņš šo sistēmu 
pārdeva Thomson-Reuters, un zem nosaukuma Web of Science mēs to lietojam 
šodien.]

Google attēli: PageRank

Sk. Vikipēdijā PageRank. [bilde – kura lapa vērtīgāka?]

Šodien PageRank nav vienīgais algoritms, ko izmanto Google meklētājs, bet tas bija
pirmais algoritms, kas nodrošināja tā ārkārtīgo efektivitāti, gandrīz uzreiz tālu 
pārspējot konkurentus.

Uzdevuma matemātiskais modelis:

Mums ir dots orientēts grafs G (virsotnes – tīmekļa lapas, 
šķautnes – hipersaites). Saites, kas rāda uz vietu tai pašā lapā vai tās 
apakšlapās, ignorējam. Visas saites no lapas X uz lapu Y apvienojam vienā saitē. 

Idejas-vēlēšanās:

a) Jo vairāk saišu rāda uz lapu, jo tā ir “vērtīgāka”.

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Garfield
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0


[Šī ideja dod priekšrocības vecākām lapām. Jaunākās lapas vēl nebūs paspējušas 
saites sakrāt. Bet ar citējamību tā būs vienmēr.]

b) Ja no lapas iziet vairākas saites, tad katra no šīm saitēm ir 
attiecīgu reižu skaitu mazāk “vērtīga”.
[Šī ideja diskvalificē katalogus un apskata rakstus.] 

c) Saites, kas iziet no “vērtīgākas” lapas, ir “vērtīgākas”.
[Vikipēdijas bildē salīdzināsim B, C un E rangus. Prasās pēc iterācijām...]

[Zinātnisko rakstu citējamības analīzē situācija ir pat sarežģītāka: jāvērtē ne tikai  
publikāciju, bet arī autoru, zinātnisko žurnālu, pētniecības institūtu utt. 
“vērtīgums”.]

Matemātiskajā modelī šīs idejas-vēlēšanās varētu realizēt, 
panākot, ka izpildās šādas prasības:

Mums ir dots grafs ar N virsotnēm.

Grafa j-tās virsotnes rangu apzīmējam ar R j , rangu šķautnei, kas ved no i-tās uz j-

to virsotni, apzīmējam ar ρij .

a) Grafa i-tās virsotnes rangam R j vajadzētu jābūt vienādam ar 

tajā ieejošo šķautņu rangu summu: R j= ∑
i :(i , j)∈G

ρij .

b, c) Ja šķautne ved no i-ās uz j-to virsotni, tad šķautnes rangam
ρij  vajadzētu jābūt vienādam ar izejas virsotnes rangu Ri , 

dalītu ar no tās izejošo šķautņu kopskaitu K i :

Ja (i , j)∈G , tad ρij=
Ri

K i
; citādi ρij=0 .

Savelkot kopā:

R j= ∑
i :(i , j)∈G

Ri

K i

.                (*)

Skaitļi K i ir doti.

Mūsu vēlēšanās ir iegūt skaitļus R j (virsotņu rangus), kam 
izpildās šīs vienādības. Bet kā tos iegūt no N tīmekļa lapu saitēm (lapu skaits 
N ir milzīgs skaitlis, un saišu ir vēl vairāk)? 

Teorētiskai analīzei ievedīsim grafa G incidences matricu (adjacency matrix):
G=(g ij) , kur: ja (i , j)∈G , tad gij=1 , citādi gij=0 . 

Ievedīsim vēl NxN matricu A, ko iegūst no incidences matricas G, dalot katru



gij=1 ar K i :

aij=
g ij

K i

; A=(
... ... ... ... ...

0
1
K i

... 0
1
K i

... ... ... ... ...
) .

[Summas pa rindām ir 1.]

Tad:

R j= ∑
i :(i , j)∈G

Ri

K i

=∑
i=1

N

g ij

Ri

K i

=∑
i=1

N

aij Ri ,

 jeb R=A R , kur R ir meklējamais rangu vektors R=( R1

...
RN

) , 

Tātad R ir matricas A īpašvektors īpašvērtībai 1. Citiem vārdiem, tas ir lineāras 

vienādojumu sistēmas (A−E ) R=0 atrisinājums. Bet vai tāds atrisinājums R 
vispār eksistē? Diemžēl, algebra te nepalīdz...

Tās vietā:

Iteratīvs algoritms R atrašanai (īpašvērtības tajā netiek izmantotas):

Ar R(t)=( R1(t )
...

RN (t )) apzīmēsim virsotņu rangus algoritma solī t. 

Sākumā “injicējam” katrā virsotnē 1/N vienības “slavas šķidruma” (tā ir mana 

interpretācija): R i(0)=
1
N

.

Pieņemsim, ka solī t mums jau ir virsotņu rangu vektors R(t) , kam

∑
j=1

N

R j(t )=1 .

Solī t+1 no katras j-ās virsotnes liksim izplūst visam tur esošajam “slavas” 

daudzumam R j(t ) , kam jāsadalās K j daļās un jāplūst tālāk. Savukārt, no otras

puses šajā virsotnē tad ieplūdīs “slavas” daudzums R j(t+1)= ∑
i :(i , j)∈G

Ri(t )
K i

. 

Rezultātā:



∑
j=1

N

R j(t+1)=∑
j=1

N

∑
i :(i , j)∈G

Ri(t )
K i

= ∑
i , j :(i , j)∈G

Ri(t )
K i

=∑
i=1

N

K i

Ri(t )
K i

=1

tātad kopumā šķidrums nekur nepazūd un nerodas klāt.

Utt., iterācijas turpinām līdz ∣R(t+ 1)−R(t)∣< ϵ ( ϵ  būs procesa 
parametrs), t.i. līdz rangu vektors vairs praktiski nemainās. 

Intuitīvi liekas, ka šim “slavas šķidruma” plūšanas procesam ir jātiecas uz stabilu 

stāvokli R , kurā vienādības (*) izpildās visām grafa virsotnēm R j  .

Tas arī ir PageRank uzdevuma tuvināts atrisinājums, kurā ir 
sabalansētas visas sākotnējās prasības (a, b, c).

Īstenībā Google solī t+1 izmanto modificētu formulu:

R j(t+1)=1−d
N

+d ∑
i :(i , j)∈G

Ri(t )
K j

,

kur d=0.85 ir t.s. damping factor (5/6 esot vidējā varbūtība, ka 
lietotājs pēc kārtējās lapas atvēršanas turpinās klikšķināt uz 
saitēm).
Manā “slavas šķidruma” interpretācijā, damping factor nozīmē, ka no katrā virsotnē 
ieplūstošās “slavas” tiek atņemti 15%, un tie tiek pārdalīti vienmērīgi visām 

virsotnēm.  Arī šeit saglabājas nosacījums ∑
j=1

N

R j(t+1)=1 .

Ja mēs ņemtu d=100%, tas nozīmētu, ka uzskatām, ka katrs lietotājs turpina 
klikšķināt līdz bezgalībai, pie tam – uz visām saitēm, kas nāk priekšā. Tādā veidā 
viss lapas “slavas šķidrums tiktu nodots tālāk”. Bet ja lietotāji klikšķina mazāk par 
100%, tad daļa no “slavas šķidruma” netiek nodota tālāk. Šo fenomenu tad arī 
modelē faktors d=0.85.

Rangu aprēķins, iterējot milzīgam skaitam lapu, un to pārrēķins pēc izmaiņām 
tīmeklī, ir nopietns skaitļošanas uzdevums, kam tika izdomāti atbilstoši PageRank 
algoritma uzlabojumi. Kaut ko par to var uzzināt Vikipēdijas lapā.

Šādi aprēķināti lapu rangi ir pamatā tai secībai, kādā Google rāda 
pēc lietotāja vaicājuma atrastās lapas.
Bet šo secību var ietekmēt arī citi Google algoritmi, kas izmanto novērotās lietotāja 
preferences, viņa atrašanās vietu, reklāmdevēju apmaksātās lapas utml.

Problēmas



a) Saišu tirgošanas iespēja:
Meklējot ar Google: “mathematical logic” (ar pēdiņām), aptuveni 8.vietā 
(05/12/2022) atrod manu veco 1997.gadā izveidoto lapu, uz kuru internetā joprojām 
ir daudz saišu un kurai tāpēc ir samērā augsts rangs. Principā es varētu šajā lapiņā 
ievietot saites uz komerciālām vietnēm, ņemot par to samaksu. 

Jo: ja manā augsta ranga lapā būtu saite uz kādu vietni X, tad PageRank algoritms 
nedaudz paceltu arī X rangu. Kādreiz es šādus piedāvājumus palaikam saņēmu, bet 
uz tiem nereaģēju. Ja Google pamanītu, ka es tirgojos ar savām saitēm, tas manu 
lapu varētu diskvalificēt, iekļaujot melnajā sarakstā, sk. 
https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank#Manipulating_PageRank

b) Link farming
Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Link_farm, bilde.

Saišu tirgošanas ideju var attīstīt tālāk, izveidojot mākslīgu lapu lielu kopumu, kas 
rāda viena uz otru, un rezultātā, saskaņā ar PageRank algoritmu, tām ir jānokļūst 
atrasto lapu sarakstā nepelnīti augstāk. Ja šādas lapas pārdod reklāmdevējiem, un 
viņi tur ievietos reklāmas, tad lietotājiem, meklējot pēc šo reklāmu atslēgas vārdiem,
atrasto lapu saraksta augšgalā nonāks no “fermas” nopirktās lapas, tādā veidā, 
iespējams, apejot konkurentus.

Google algoritmi ir papildināti ar principiem, kas šādas fermas spēj atklāt un 
diskvalificēt. Google ievieto reklāmas “pats” pēc saviem apsvērumiem un arī 
samaksu par to saņem “pats”.

Atkāpe: “Citātu fermas” (vai burbuļi)
Link farming fenomens ir novērojams arī zinātnieku vidē, jo viņu panākumi oficiāli 
tiek vērtēti ar t.s. citējamības indeksiem. To zinot, savu vērtējumu var mākslīgi 
palielināt, iekļaujoties “citātu burbuļos”. Lūk, ko par to saka viens no maniem 
kolēģiem (vārdu neminēšu, lai viņu “nenoliktu zem sitiena”): 

“Citē nevis tos rakstus, kas labi uzrakstīti, bet pazīstamos autorus. Ap pazīstamu 
autoru veidojas “mākonis" ar zinātniekiem, kas citē viens otru. Parasti ir arī otrs šāds
mākonis ar “opozīciju”. Tur arī var dabūt labu citējamību.

Interesanti ir tas, ka pats Internets ir grafs, kas sastāv no šādiem mākoņiem (atsauces
uz pētījumiem varu iedot, ja ir interese). Un Google biežāk “citē” tieši lapas no 
mākoņiem, nevis lapas, kas ir labas pēc satura.”

Piemērs: 29 lpp. raksts, kam pierakstīti simtiem autoru: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037026931200857X

Viens no autoriem: HJ Kim, 

https://scholar.google.lv/citations?user=Xpt9ulQAAAAJ&hl=lv&oi=ao

Citi PageRank lietojumi
PageRank algoritmu var izmantot ne tikai “visam Internetam”, bet arī mazākam datu
kopām, kurās objekta “vērtību” nosaka saišu skaits starp objektiem un saistīto 

https://scholar.google.lv/citations?user=Xpt9ulQAAAAJ&hl=lv&oi=ao
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037026931200857X
https://en.wikipedia.org/wiki/Link_farm
https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank#Manipulating_PageRank


objektu “vērtība”.

Sk. Google pagerank applications

un https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank#Other_applications

PageRank programmā R
Sk. https://www.rdocumentation.org/packages/igraph/versions/0.4.4/topics/page.rank

Te diezgan burtiski tiek realizēts augstāk aprakstītais algoritms. 

Par PageRank izmantošanu kopā ar citiem datizraces algoritmiem, sk. piemēram:

Amar Singh and Nvjot Kaur. To Improve the Convergence Rate of K-Means 
Clustering Over K-Means with Weighted Page Rank Algorithm. International 
Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 
Volume 3, Issue 8, August 2013, pp.143-148 (online copy)

Meta-algoritmi
Datizraces meta-algoritmi “paši neko neprot”, bet tie prot 
izmantot citus algoritmus tādā veidā, ka iegūtie rezultāti sanāk 
labāki nekā šiem citiem.

WEKA piedāvā vairākus meta-algoritmus klasifikācijas 
uzdevumiem: sk. sarakstu Classify – meta.

Vienkāršākais un saprotamākais piemērs:

Balsošana

Classify – meta – Vote. Varam izvēlēties vairākus WEKA 
atbalstītus klasifikatorus, un likt tiem “balsot”. Katra objekta 
klasifikācijas rezultātu nosaka ar balsu vairākumu.
Izmēģinām diabetes, balsojot NaiveBayes, J48, SMO.

Parametrs combinationRule: 

Izvēlamies:

- majority voting: prognozēta tiek tā klase, par ko balso visvairāk 
klasifikatoru (no izvēlētajiem).

Use training set – sanāk precizitāte 79,0%, bet katrs atsevišķi šie klasifikatori dod 
attiecīgi, 76,3; 84,1; 77,5.]

Cross validation – sanāk precizitāte 77,6%, bet katrs atsevišķi šie klasifikatori dod 
attiecīgi, 74,3; 73,8; 77,3.]

https://pdfs.semanticscholar.org/11ed/50214a33dcb9688016eaee4dcaa82691e91e.pdf
https://www.rdocumentation.org/packages/igraph/versions/0.4.4/topics/page.rank
https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank#Other_applications


WEKAs pamācība: ņemt 5 līdz 10 dažādus bāzes klasifikatorus, sk.

https://machinelearningmastery.com/use-ensemble-machine-learning-algorithms-weka/

Meta-algoritms AdaBoost [Top10]
Sk. arī Vikipēdijā AdaBoost. 

Autori Yoav Freund un Robert Schapire par to saņēma 2003.gada Gödel Prize. 

[boost Ziemeļamerikā nozīmē push from below]

Autoru publikācija:

Yoav Freund, Robert E. Schapire: Experiments with a new boosting algorithm. In:
Thirteenth International Conference on Machine Learning, San Francisco, 148-156, 
1996.

AdaBoost ir meta-algoritms, kas ļauj palielināt jebkura 
klasifikācijas algoritma (precīzāk – klasifikatoru ģeneratora) 
precizitāti. 

Šajos slaidos zemāk ir pierādīta teorēma, ka jebkuru vāju 
klasifikācijas algoritmu, ja vien tas ģenerē klasifikatorus, kas 
klasificē kaut nedaudz labāk par nejaušu minēšanu, AdaBoost 
pārvērš par (treniņa kopās) 100% precīzu klasifikatoru 
ģeneratoru.
Šīs absolūtās precizitātes dēļ AdaBoost slikti strādā ar outlier-iem un trokšņainiem 
datiem. Ar to jārēķinās jau no paša sākuma.

Savas boosting īpašības dēļ AdaBoost tiek uzskatīts par labāko out-of-the-box 
klasifikatoru ģeneratoru. Ja citiem klasifikatoru ģeneratoriem ir paredzēti samērā 
daudzi parametri, kas palīdz tos pielāgot konkrētiem datiem, tad AdaBoost šai ziņā 
ir vienkāršāks/universālāks. 

Kā tūlīt redzēsim, “pavisam vājus” klasifikatoru ģeneratorus 
AdaBoost tomēr uzlabot nepretendē. AdaBoost prasa, lai vājie 
50+% klasifikatori tiktu uzģenerēti jebkādiem svariem, kas piešķirti treniņa 

kopas objektiem. T.i., ja objektiem x1 , ... , xn ir piešķirti jebkādi svari

w1, ... ,wn (svaru summa ir 1), tad “vājajam”ģeneratoram ir jāprot uzģenerēt 

klasifikators, kam kļūdu svaru summa ∑
error on x i

w i<
1
2
−δ . Pirmkārt, tas nozīmē, 

ka ar AdaBoost izmantotajiem klasifikatoriem ir jāprot pieņemt ne tikai objektu 
atribūtus, bet arī to svarus. 

[Algoritms C4.5 var dabiski strādāt ar objektu svariem (sk. attiecīgo lekciju), bet 
WEKA saskarnē es neatradu iespēju šos svarus algoritmam nodot (droši vien API 
saskarnē tāda iespēja ir paredzēta). C4.5 realizācijā programmā R svaru nodošana ir 
paredzēta, sk. https://cran.r-project.org/web/packages/C50/C50.pdf.]

https://cran.r-project.org/web/packages/C50/C50.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del_Prize
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schapire
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoav_Freund
https://en.wikipedia.org/wiki/AdaBoost


 

AdaBoost

Aplūkosim divu klašu gadījumu (binary classification): dota 
treniņa kopa – p-dimensiju vektori x1 , ... , xn , un katram x i ir 
piekārtota klase y i∈{+ 1,−1} . Šos it kā jocīgos klašu apzīmējumus 
algoritms būtiski izmantos.

Klasifikators K te ir jebkura funkcija K(x); kas p-dimensiju 
telpas punktos pieņem vērtības – 1 un +1. 

Jocīgos klašu apzīmējumus ar ±1 AdaBoost algoritms nopietni 
ekspluatēs: ja mums jau ir m klasifikatori K1 , ... , K m , tad arī  
lineāru kombināciju ar jebkuriem koeficientiem α 1 , ... ,αm :

Cm(x )=α1 K 1(x)+...+αm K m(x)

uzreiz var izmantot kā (labu vai sliktu) klasifikatoru: ja
Cm( x)< 0 , tas prognozē klasi –1, bet Cm(x )≥0 prognozē  

klasi +1.  

AdaBoost pamatideja: klasifikatoram C kļūdas skaitīsim pēc 
Exponential loss formulas:

E=∑
i=1

n

e− yi C (x i)

(atgādina s  oftmax   funkciju?).

Atceramies, ka y i=±1 ir dotā objekta x i pareizā klase, tāpēc C kļūdas 

gadījumā y i C (x i)<0 , bet pareizas prognozes gadījumā y i C (x i)≥0 .

Ja C kļūdu skaits ir k, tad (tā kā ne-kļūdu saskaitāmie ir <1, bet kļūdu 
saskaitāmie >1):

E= ∑
not error on x i

e−|C ( x i)|+ ∑
error on x i

e|C ( x i )|≥k ,

t.i. exponential loss nav mazāks par klasifikatora kļūdu skaitu.
Tiešām, īpatnējs kļūdu skaitīšanas veids! [ne tāds kā summārā kvadrātiskā kļūda]

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


Klasifikatoram Cm  exponential loss būs skaitlis

E m=∑
i=1

n

e− yi C m(x i)

Ģenerēsim arvien jaunus klasifikatorus K 1 , K 2 , ... , K m , un 
liksim tos klāt izteiksmei

Cm( x)=α1 K1( x)+ ...+ αm K m(x) ,

Jā tādā veidā būsim panākuši, ka Em→0 , tad brīdī, kad iestājas
Em<1 , būs iegūts klasifikators Cm , kas (uz dotās treniņa 

kopas) vairs nekļūdās (k=0). 

Izteiksmei E m piemīt eleganta īpašība – sk. tālāk formulu (1).

Em=∑
i=1

n

e− yi C m−1(x i)e− yi αm K m( x i)

e−αm ∑
K m(x i)= yi

e− yi C m−1(x i)+ eαm ∑
K m(x i)≠y i

e−y i C m−1(x i)

e−αm∑
i=1

n

e−y iC m−1( x i)+ (eαm−e−αm) ∑
K m(x i)≠ y i

e− yi C m−1(x i) .

Summa ∑
i=1

n

e−yi Cm−1( x i )=E m−1 , t.i. tā ir exponential loss iepriekšējam 

klasifikatoram

Cm−1(x )=α1 K 1(x)+ ...+ αm−1 K m−1( x) . 

Bet summa ∑
K m(x i)≠y i

e−yi C m−1( x i)
būtu pēdējā klasifikatora K m

svērtā summārā kļūda uz dotās treniņa kopas, ja par objektu x i

svariem būtu pieņemti skaitļi e− y i C m−1(x i ) .

Bet šo svaru summa ir E m−1 , tāpēc par svariem labāk ņemt



wi
(m)= 1

E m−1

e− yi Cm−1( x i) . Tad ∑
i=1

n

w i
(m)=1 un

ϵm= ∑
K m(x i )≠ yi

wi
(m)

būs klasifikatora K m svērtā kļūda, un:  

E m=E m−1(e−αm+(eαm−e−αm)ϵm) ,         (1)

Šī arī ir solītā elegantā īpašība.

Ja klasifikatori K1 , ... , K m−1 un koeficienti α1 , ... ,αm−1 jau būtu
izvēlēti, tad iespējami mazākas E m vērtības iegūšanai:

a) nākamo klasifikatoru K m vajadzētu izvēlēties tādu, kas dod 
pēc iespējas mazāku ϵm ;

b) pēc tam nākamo koeficientu αm vajadzētu izvēlēties tā, lai 
minimizētu E m vērtību.
[Pēdējais nav grūts uzdevums:

∂ Em

∂αm
=E m−1(−e−αm+ (eαm+ e−αm)ϵm)=0 ;

∂2 E m

∂2αm

=E m> 0 . 

Tātad Em ir minimums 2√ϵm(1−ϵm)Em−1 pie αm=
1
2

ln
1−ϵm
ϵm

. Sk. 

Vikipēdijā funkciju Logit.]

AdaBoost tā arī darbojas!

Pieņemsim tagad, ka mums ir (“vājš”, weak jeb bāzes) 
klasifikācijas algoritms K, kas mūsu treniņa kopai

D={(x1 y1) , ... ,(xn , yn)} un jebkuram svaru vektoram
w=(w1 , ... ,wn)(∑

i

w i=1) prot uzģenerēt “vāju” klasifikatoru

K (D ,w) , kas pieļauj mazāk par 50% svērto kļūdu.

T.i. eksistē tāds δ>0 , ka jebkuram svaru vektoram  w 
uzģenerētajam klasifikatoram K '=K (D ,w) :

ϵ '= ∑
K ' (x i)≠ y i

w i≤
1
2
−δ , jeb (kas ir tas pats)

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


ϵ '= ∑
K ' (x i) y i<0

w i≤
1
2
−δ . 

[Te svarīgi apzināties, ka klasifikators (piemēram, lēmumu koks) tiek uzģenerēts 

atbilstoši dotajiem svariem w1 , ... , wn . Ģenerators K ir viens, bet katrs 

klasifikators K (D ,w) ir savādāks.]

Tādā gadījumā, ja klasifikatorus K1 , ... , K m mums ģenerēs šis 
algoritms K, tad:

E m=2√ϵm(1−ϵm) Em−1≤Em−1 √1−4δ2≤E1(1−4δ2)
m−1

2 .

Tādā veidā, izvēloties pietiekami lielu iterāciju skaitu m, mēs 
savai treniņa kopai D={(x1 y1) , ... ,(xn , yn)} būsim ieguvuši 
klasifikatoru

Cm( x)=α1 K1( x)+ ...+ αm K m(x)

ar exponential loss, kas <1, t.i. 100% precīzu klasifikatoru. 

Nepieciešamais iterāciju skaits sanāk m>
ln E1

2δ2 , t.i. jo mazāk precīzs 

ir “vājo” klasifikatoru ģenerators, jo (dabiski) lielāks soļu skaits būs vajadzīgs 
AdaBoost, lai uzģenerētu 100% precīzu klasifikatoru.

Kopsavilkums: algoritms AdaBoost.

Dota treniņa kopa x1 , ... , xn un objektu klases y1 , ... , yn , kur
y i∈{+ 1,−1} , kā arī “vājš” klasifikācijas algoritms K, kas  

jebkuram svaru vektoram (ar svaru summu ir 1) prot ģenerēt 

klasifikatorus, kuru svērtā kļūda  ir mazāka par
1
2
−δ . 

Pirmajā solī izvēlamies vienādus svarus wi
(1)=1

n
un liekam K 

uzģenerēt klasifikatoru K1 , kam svērtā kļūda ir

ϵ1= ∑
K (x i)≠y1

wi
(1)< 1

2
−δ . Klasifikatoram α1 K 1 exponential loss 

ir: 



E1=∑
i=1

n

e−y iα1 K 1(x i)=(n−k )e−α1+ k eα1 ,

kur k ir kļūdu skaits (attiecīgi ϵ1=
k
n

ir svērtā kļūda). Izvēlamies

α1=
1
2

ln
n−k

k
= 1

k
ln

1−ϵ1
ϵ1

, jo tad šai izteiksmei ir minimums

E 1=2n√ϵ1(1−ϵ1)≤n√1−4δ2 . 

Pieņemsim tagad, ka ir izpildīti m–1 soļi, un ir iegūts klasifikators

Cm−1(x )=α1 K 1(x)+ ...+ αm−1 K m−1( x) ,

kam exponential loss ir E m−1≤n(1−4δ2)
m−1

2 .

Tagad treniņa kopas objektiem x1 , ... , xn  piešķirsim svarus

wi
(m)= 1

E m−1

e− yi Cm−1( x i) (svaru summa ir 1), un liksim algoritmam 

K uzģenerēt klasifikatoru K m , kam svērtā kļūda ir

ϵm= ∑
K (x i )≠ y1

w i
(m)< 1

2
−δ . Klasifikatoram

Cm( x)=α1 K1( x)+ ...+ αm K m(x) exponential loss ir: 

E m=E m−1(e−αm+ (eαm−e−αm)ϵm) .

Izvēlamies αm=
1
2

ln
1−ϵm
ϵm

, tad iegūstam minimumu

E m=2√ϵm(1−ϵm) Em−1≤n(1−4δ2)
m
2 . 

Tātad, ja izvēlēsimies pietiekami lielu m, tad ar AdaBoost būsim 
ieguvuši klasifikatoru Cm , kam exponential loss ir <1, t.i. tas 
būs treniņa kopai 100% precīzs klasifikators.

Kāda ir AdaBoost stratēģiskā ideja? T.i. kā nākamajā soli tiek 
mainīti treniņa kopas objektu svari?



wi
(m)= e− yi C m−1( x i)

E m−1

; wi
(m+1)= e− yi C m( x i)

Em

wi
(m+1)

wi
(m) =e− yi C m( x i)

E m

E m−1

e− yi C m−1( x i)
=

E m−1

E m

e− yi αm K m( x i ) .

Tātad, ja Km uz xi  nekļūdās, t.i. K m(x i)= y i , tad

wi
(m+1)

wi
(m) =

E m−1

E m

e−αm=
Em−1

Em √ ϵm

1−ϵm

.

Ja Km uz xi  kļūdās, t.i. K m(x i)≠ y i , tad

wi
(m+1)

wi
(m) =

E m−1

E m

eαm=
E m−1

E m
√ 1−ϵm

ϵm

Tā kā ϵm<
1
2
−δ , tad √ 1−ϵm

ϵm
>1;√ ϵm

1−ϵm

<1 , un tātad 

iepriekšējā solī kļūdaini prognozēto objektu svars nākamajā 
solī tiek palielināts, bet pareizi prognozēto – samazināts (svaru 
summa vienmēr paliek 1). Tā arī ir tā stratēģiskā ideja... Bet, lai to 
sabalansēti realizētu, bija vajadzīga AdaBoost autoru izgudrotā elegantā matemātika.

AdaBoost un WEKA
Izmēģināt!

WEKA piedāvā Classify – meta – AdaBoostM1 ar “vājā” (bāzes) klasifikācijas 
algoritma izvēles iespēju (t.sk. varam ņemt J48). Sk. rezultātos: base classifiers and 
their weights. [Izmēģināt failu diabetes ar dažādu iterāciju skaitu.] 

Use training set:

J48 viens pats –  84% (kokā 39 virsotnes)

AdaBoostM1 numIterations: 1, 2 – 84%, 3 – 97%, 4 – 98%, 5 – 100%

Klasifikatoru svari un koku virsotņu skaits:

1,67 (39); 2.07 (101); 2,3 (121); 2,1 (91); 2,5 (109)

Nekļūdīgais algoritms tātad ir:



C5=1,67 K 1+2,07 K 2+2,3 K 3+2,1 K 4+2,5 K 5 .

Tas ir tas, ko AdaBoost autori sola!
BET,

ar Cross validation sanāk pavisam vāji:

J48: 74% (39)

AdaBoostM1 numIterations: 1 – 72%, 2 – 68%, 3 – 72%, 4 – 70%, 5 – 73%, 10 – 
72% (un tie paši koki kas Use training set gadījumā):

1,67 (39); 2.07 (101); 2,3 (121); 2,1 (91); 2,5 (109)

Kāpēc Cross validation režīmā diabetes datiem AdaBoost 
“nesanāk”?
Atceramies, ka cross validation metode katrā foldā uz 90% no treniņa kopas liek 
uzģenerēt klasifikatoru un uz atlikušajiem 10% novērtē tā precizitāti. AdaBoost šiem
90% katru reizi uzbūvē pilnīgi precīzu klasifikatoru, kas uz atliktajiem 10% ”smagi 
izgāžas”. AdaBoost standarta versijā nav paredzēts nekāds mehānisms, lai ar to 
cīnītos.

Sliktā vidējā precizitāte pa visiem 10 foldiem ir galīgais rādītājs, ko WEKA beigās 
“publicē”. Bet galīgais rezultāts (konkrēts 100% perfekts klasifikators konkrētajai 
treniņa kopai) tiek uzģenerēts uz visas treniņa kopas. Ar visiem trokšņiem un 
maznozīmīgām neregularitātēm (ja datos tādas ir). 

Tāpēc uz reāliem datiem AdaBoost standarta versijas rezultāti nereti sagādā 
vilšanos. 

 

Cilvēki ar šo problēmu reāli sastopas un cīnās, piemēram,

https://stats.stackexchange.com/questions/185627/accuracy-reduced-with-adaboost

https://stats.stackexchange.com/questions/20622/is-adaboost-less-or-more-prone-to-overfitting

Ieteikums:

AdaBoost is particularly prone to overfitting on noisy datasets. In this setting the 
regularised forms (RegBoost, AdaBoostReg, LPBoost, QPBoost) are preferable. 

Realizācijas
Python:

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/
sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier.html

R:

https://www.rdocumentation.org/packages/JOUSBoost/versions/2.1.0/topics/
adaboost

https://www.rdocumentation.org/packages/JOUSBoost/versions/2.1.0/topics/adaboost
https://www.rdocumentation.org/packages/JOUSBoost/versions/2.1.0/topics/adaboost
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.AdaBoostClassifier.html
https://stats.stackexchange.com/questions/20622/is-adaboost-less-or-more-prone-to-overfitting
https://stats.stackexchange.com/questions/185627/accuracy-reduced-with-adaboost


Random Forest
Tā ir specifiska lēmumu koku balsošanas metode (tas nav meta-
algoritms).

Un tas ir plaši lietots un iecienīts klasifikācijas algoritms.
Google attēli: random forest 

Sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Random_forest.

Balso daudzi lēmumu koki (WEKA default=100), ko ģenerē īpaši pielāgots lēmumu 
koku algoritms (WEKA to sauc RandomTree).

RandomForest ir ielikti divi paņēmieni overfitting novēršanai (fīlings!):

a) katru koku ģenerē ne visai treniņa kopai, bet pietiekami lielai nejauši izvēlētai 
apakškopai (bag-am);

b) katrā koka virsotnē lēmuma pieņemšanai no visiem atribūtiem aplūko tikai dažus
nejauši izvēlētus atribūtus. 

Precīzāk:

WEKAs RandomForest darbojas tā:

numIterations ir parametrs, kas nosaka, cik reizes no treniņa 
kopas ir jāatlasa nejauša izlase (bag),

parametrs bagSizePercent nosaka, cik procentu no treniņa kopas 
katru reizi ņemt.
[Sampling šeit notiek režīmā WR – with replacement, t.i. viens objekts izlasē var 
parādīties vairākas reizes.]

Katrai izlasei algoritms RandomTree ģenerē lēmumu koku.
Šis algoritms lēmumu pieņemšanai koka virsotnē katru reizi caurskata nevis visus 
objektu atribūtus, bet gan nejauši izvēlētu atribūtu apakškopu (C4.5 un citos 
tradicionālajos algoritmos tāda iespēja nav paredzēta).

Precīzāk:

a) Katrā koka virsotnē lēmuma pieņemšanai no visiem p 
atribūtiem algoritms ņem tikai dažus nejauši izvēlētus 
atribūtus.

To skaitu nosaka parametrs numFeatures (ja uzdod 0, tad skaitu 
aprēķina pēc formulas [log2 p ]+1 ).
Piemēri: ionosphere p=32; numFeatures=6; diabetes p=8; numFeatures=4].

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


b) Netaisa pruning, bet

c) ļauj ierobežot koka dziļumu, uzdodot parametru maxDepth 
(maksimālo koka dziļumu, default=0 nozīmē neierobežotu koku).
[Kā RandomTree algoritms ģenerē katrā koka virsotnē labāko jautājumu, tas laikam 
ir atkarīgs no konkrētās realizācijas. Rīkā RapidMiner viss notiekot kā labākajos 
lēmumu koku algoritmos C4.5 un CART (sk. rīka dokumentāciju). Bet WEKAs 
RandomTree darbojas kaut kā vienkāršāk – pamēģiniet to ar failu diabetes un 
apskatiet iegūto lēmumu koku.]

Prognoze, kurai klasei pieder agrāk neredzēts objekts, tiek 
noteikta, visiem uzģenerētajiem kokiem balsojot. 

Sk. WEKA, Classify – trees – RandomForest. 
Pārskats par parametriem:

seed --

numIterations – cik koku ģenerēt (default=100)

bagSizePercent -- Size of each bag, as a percentage of the training set size 
(default=100, t.i. ņemt visu treniņa kopu)

maxDepth -- The maximum depth of the tree, 0 for unlimited (default=0)

numFeatures -- Sets the number of randomly chosen attributes (def. 0, nozīmē
[log2 p ]+1 .

printClassifiers (nodrukā visus milzīgos uzģenerētos kokus, izmēģinām)

Izmēģinām diabetes ar noklusētajiem parametriem (p=8, t.i. numFeatures=4).

Use training set: 100%, bet ar Cross validation: 75,8% Bag 75% dod 76,7%

Realizācijas
Python:

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/
sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html

R:

https://www.rdocumentation.org/packages/randomForest/versions/4.6-14/topics/
randomForest

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

Uz datizraces kursu

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm
https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf
https://www.rdocumentation.org/packages/randomForest/versions/4.6-14/topics/randomForest
https://www.rdocumentation.org/packages/randomForest/versions/4.6-14/topics/randomForest
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html

