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Datu veidi
Ne-skaitliskie dati

Nominālie dati (nosaukumi): {true, false}, {yes, no}, {red, green,
blue},... Datu vērtību sakārtojumam te nav dabiskas jēgas. Bet varam kārtot 
mākslīgi...

Google attēli: nominal data examples

Ordinālie dati (rangi): {strong reject, weak reject, neutral, weak 
accept, strong accept},...

Google attēli: ordinal data examples

Datu vērtībām te ir fiksēts dabisks sakārtojums, bet ar tām rēķināt un salīdzināt 
vērtību starpības nav jēgas.  

Skaitliskie dati

Intervālu dati: cilvēku auguma garums, temperatūra Celsija 
skalā, pozitīvi skaitļi kopā ar negatīviem,...

Šādus lielumus var salīdzināt pēc to starpības (intervāla): “par 10 grādiem siltāks”.

Bet nav jēgas lielumus dalīt (nav jēgas teikt: “persona A ir divreiz garāka par B”). 

Skalai te nav īstas nulles (true zero). 

Google attēli: interval data examples

Proporcionālie (ratio, attiecību) dati: attālums, laiks, spiediens, 
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enerģija, absolūtā temperatūra (Kelvina skala), ...

Google attēli: ratio data examples

Šadus lielumus var salīdzināt dalot (“divreiz lielāks attālums). Skalai ir īsta nulle.

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_measurement.

Absolūtā un relatīvā kļūda
Mērījumu kļūdas un aprēķinu kļūdas.

Absolūtā kļūda (intervālu un proporcionālajiem datiem):

a) Ja lieluma X “īstā” vērtība x ir zināma (vai liekas, ka 
“eksistē”), bet x̂ ir iegūtā “tuvinātā” (aptuvenā) vērtība, tad 
absolūtā kļūda ir

ϵ=|x− x̂| .

Piemērs: √2 un 1.41, ϵ≈0.005 . 

b) Ja lieluma X “īstā” vērtība nav zināma (vai vispār neeksistē), 
tad varam runāt tikai par vairāku mērījumu x1, ... , xn statistikas 
datiem:

empīriskais vidējais mērījums x̂=1
n
∑

i

xi ; metri

empīriskā dispersija sx
2= 1

n−1
∑

i

(x i− x̂)2 ; kvadrātmetri

[Jādala ar n−1 , jo ∑
i

(xi− x̂)=0 , t.i. sanāk viena brīvības pakāpe mazāk.]

empīriskā standartnovirzie sx=√ 1
n−1∑i

(xi− x̂)2 (kvadrātsakne 

no dispersijas sx
2 ); metri

Vairāku lielumu x, y, z, ... gadījumā varētu būt jārēķina arī 
empīriskās kovariācijas sxy , sxz , s yz , .. . , piemēram,

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


sxy=
1

n−1
∑

i

(xi− x̂)( y i− ŷ) . kvadrātmetri

Relatīvā kļūda (tikai proporcionālajiem datiem):

Ja lieluma vērtības nav pārāk tuvu nullei (salīdzinot ar absolūto 
kļūdu):  

a) η= ϵ
|x| vai procentos: δ=100× ϵ

|x| .

b) ja “īstā” vērtība nav zināma: η=
sx

|x̂|
vai procentos:

δ=100×
sx

|x̂|
.

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Approximation_error.

Noapaļošanas kļūdas. Stabili algoritmi.
Dator-programmās (vai uz papīra), izpildot algoritmos paredzētās
aritmētiskās darbības, izmantoto datu kļūdas summējas ar 
starprezultātu noapaļošanas kļūdām.

Piemērs.  Tuvināta vērtība x≈1.001 nozīmē skaitli no 1.0005 līdz 1.0015 
(absolūtā kļūda nepārsniedz 0.0005). Tātad par 2x var garantēt tikai

1.001≤2 x≤1.003 , tātad 2 x≈2.002 absolūtā kļūda būs 0.001, t.i. divreiz 
lielāka. Relatīvā kļūda gan te nepalielinās. 

Sevišķi nepatīkama ir situācija, ja aprēķinu laikā rodas ļoti mazs skaitlis, ar ko pēc 
tam ir jādala. Arī zināmās Gausa metodes darba laikā šāda situācija var rasties.

Piemērs.
x≈1.007±0.0005 ; y=1.009±0.0005 ;

y− x≈0.002±0.001 ; 1
y−x

≈667±333 (no 333 līdz 1000).

Nestabili algoritmi

Tāpēc var gadīties, ka algoritmam izpildot daudzas darbības pēc kārtas, 
galarezultātu kļūdas sanāk lielākas vai stipri lielākas par izmantoto datu kļūdām. 
Tādus algoritmus sauc par nestabiliem.

Piemērs

Gausa metode sava klasiskajā veidā kļūst nestabila, ja to izmanto ļoti lielu (simtiem)
lineāru vienādojumu sistēmu risināšanai. Cēlonis: ļoti lielais izpildāmo operāciju 
skaits (nxn sistēmai ~n3) noved pie noapaļošanas kļūdu nepieņemamas uzkrāšanās. 

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


T.s. iteratīvajām metodēm (sk. tālāk) šis trūkums nepiemīt.

Iteratīvās metodes ir stabila algoritma piemērs: mazas izmaiņas datos te rada 
mazas izmaiņas algoritma rezultātos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Round-off_error (t.sk. Runges fenomens un piemērs no Līča kara),

un slaidus http://www.seas.ucla.edu/~vandenbe/133A/lectures/condition.pdf by Lieven 
Wandenberghe.

Teilora rindas un Teilora teorēma
Taylor series
Sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor%27s_theorem, piemērs: eksponent-funkcijas 
aproksimācija ar 4.pakāpes polinomu.

Teilora teorēma. Ja funkcija f : R→R ir k+1 reizi diferencējama
punkta a apkārtnē, tad šajā apkārtnē:

f (x)=f (a)+ f ' (a)(x−a)+...+
f (k )(a)

k !
(x−a)k+

f (k+1)(ζ)
(k+1)!

(x−a)k+1

kur ζ ir kāds skaitlis, kas atrodas starp a un x . Pēdējo 
saskaitāmo sauc par atlikumu (remainder). 

Tātad, aizstājot f(x) ar Teilora rindas pirmo k+1 locekļu summu, 

kļūda nepārsniegs max
ζ∈[a, x ]

|f (k+1)(ζ)| 1
(k+1)!

|x−a|k+1
.

Lietojumu piemērus sk. tālāk.

Kļūdas izplatīšanās (funkciju kļūdas)
 1) Ja mums ir dota viena argumenta funkcija f(x), argumenta 
aptuvena vērtība x̂ un absolūtā kļūda (vai standartnovirze)

sx , tad kāda būs funkcijas vērtības f ( x̂) aptuvena absolūtā 
kļūda?

Ņemsim Teilora rindas sākumu ar attiecīgo atlikumu no 
Teorēmas:

f (x)=f ( x̂)+ f ' ( x̂)(x−x̂)+ 1
2!

f ' ' (ζ)(x−x̂)2 ,

kur ζ ir skaitlis, kas atrodas starp x̂ un x . Ja x̂ kļūda ir maza,
un otrais atvasinājums f ' ' nav ļoti liels (t.i. f grafiks nav “ļoti 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor's_theorem
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līks”, svarīgs fīlings!), tad atlikumu var ignorēt, un pieņemt, ka:

f (x)≈ f ( x̂)+ f ' ( x̂)(x− x̂) , jeb

f (x)−f ( x̂)≈ f ' ( x̂)(x− x̂) .

Google attēli: second derivative

Redzam, ka ņemot f(x) vietā f ( x̂) , aptuvenās vērtības kļūda te 
būs sf ( x̂)≈|f ' ( x̂)|sx . Tātad, jo lielāks ir atvasinājums f ' (t.i. jo 
stāvāks ir f grafiks),  jo stiprāk pieaug rezultāta kļūda. Tas ir dabiski.

Piemēri:

a) f (x)=x3; f ' (x)=3 x2 ; sf ( x̂)≈3 x̂2 sx ;
s f (1)≈3 sx ; s f (10)≈300 sx

Tātad, ja x≈1±s , tad x3≈1±3 s . Un ja x≈10±s , tad

x3≈1000±300 s . Pie x=10 kubiskās funkcijas grafiks ir ļoti stāvs.

b) 

f (x)=√x ; f ' (x)= 1
2√ x

;s f ( x̂)≈
1

2√ x̂
sx ;

sf (1)≈
1
2

sx ; sf (10)≈0.159 sx

Google attēli: square root

Tātad, ja x≈1±s , tad √ x≈1± 1
2
s . Un ja x≈10±s , tad

√ x≈3.162±0.159 s . Pie x=10 kvadrātsaknes grafijs ir lēzens. 

2) Ja mums ir dota vairāku argumentu funkcija f (x1 , ... , xn) , 
aptuvenas argumentu vērtības x̂1 , ... , x̂n un to kļūdas s1 , ... , sn , 
tad rīkojamies analoģiski – ņemam Teilora rindas sākumu: 

f (x1 , ... , xn)≈ f ( x̂1, ... , x̂n)+∑
i

∂ f
∂ x i

( x̂i)(xi− x̂ i) ,

jeb vektoru formā:

f (x)≈f ( x̂)+∇ f ( x̂)(x− x̂) ( ∇ - nabla).

Sk. https://lv.wikipedia.org/wiki/Nabla

Ja pieņemam, ka visi argumenti ir statistiski neatkarīgi, tad varam
izmantot teorēmu par summas dispersiju:



sf
2≈∑

i

( ∂ f
∂ x i

)
2

si
2

, tātad funkcijas vērtības standartnovirze būs:

 sf≈√∑i

( ∂ f
∂ xi

)
2

si
2 .

Trīs argumentu funkcijai f(x, y, z):

sf≈√( ∂ f
∂ x

)
2

sx
2+( ∂ f

∂ y
)

2

s y
2+( ∂ f

∂ z
)

2

sz
2 .

Ja argumenti nav neatkarīgi, tad šajos rēķinos ir jāiesaista to 
empīriskās kovariācijas sxy , sxz , s yz :

sf≈√( ∂ f
∂ x

)
2

sx
2+( ∂ f

∂ y
)

2

sy
2+( ∂ f

∂ z
)
2

sz
2+2

∂ f
∂ x

∂ f
∂ y

sxy+2
∂ f
∂ x

∂ f
∂ z

sxz+2
∂ f
∂ y

∂ f
∂ z

s yz .

Piemērs:

f (x , y)=x2+ y2; s f (x , y)=2√x2 sx
2+ y2 s y

2+ xy sxy ;

sf (1,1)≈2√sx
2+s y

2+sxy

.

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

Testa uzdevums. Pieņemsim, ka lielumi x, y ir neatkarīgi, un ka x≈5 ; y≈7 ar 

kļūdu sx=s y≈10−3
. Aprēķiniet f (x , y)=x

3
2− y

2
3 . Ar kādu absolūto un 

relatīvo kļūdu Jums ir jārēķinās? [Izmantojiet formulu sf≈√( ∂ f
∂ x

)
2

sx
2+( ∂ f

∂ y
)

2

sy
2 .]

Nelineāru vienādojumu skaitliskā risināšana
Risināsim vienādojumu ar vienu nezināmo: f (x)=0 , kur

f : R→R – nepārtraukta funkcija, kurai mums ir gatava 
rēķināšanas programma.

Ir dažādas situācijas, kad uzdevums kļūst sarežģītāks: vairākas saknes, 
vairākkārtīgas saknes, lokālie ekstrēmi.

Piemērus sk. Google attēlos: multiple roots (fīlings!)

Vienādojumu sakņu aprēķina vienkāršākās metodes cilvēki ir bagātīgi aprakstījuši 
Vikipēdijā.

1. Dihotomijas metode (spēlīte – ļoti lēni konverģē, bet 

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


konverģe vienmēr). Sk. Google attēlus bisection method.

Pieņemsim, ka sākuma dots intervāls
(x0 , x1); x0<x1 ; f (x0)<0 ; f (x1)>0 (vai otrādi).

x2=
1
2
(x0+x1) ; ja f (x2)<0 , tad nākamajam solim ņemam 

intervālu (x2 , x1) , citādi ņemam (x0 , x2) .

Pēc 10 soļiem vienādojuma saknes absolūtā kļūda nepārsniegs

(b−a)2−10≈(b−a)10−3 .

2. Hordas metode (konverģē ātrāk, konverģē vienmēr). Sk. Google 
“regula falsi”. 

Pieņemsim, ka sākuma dots intervāls
(x0 , x1); x0<x1 ; f (x0)<0 ; f (x1)>0 (vai otrādi).

Savienojam punktus (x0 , f (x0)) , (x1 , f (x1)) ar hordu, kas punktā
x2 krustojas ar x-asi:

y=α x+β ;α x0+β=f (x0);α x1+β=f (x1);α x2+β=0 ;

α=
f (x1)−f (x0)

x1−x0

;β=f (x0)−α x0 ; x2=−
β
α .

 Ja f (x2)<0 , tad nākamajam solim ņemam intervālu (x2 , x1) , 
citādi ņemam (x0 , x2) .

Iespējamie uzlabojumi: https://en.wikipedia.org/wiki/Regula_falsi. 

3. Ņūtona metode (jeb Ņūtona-Rafsona metode, nereti konverģē 
ļoti ātri, bet var arī nekonverģēt). Funkcijai f jābūt diferencējamai, 

vajadzīga programma atvasinājuma vērtības f ' (x) aprēķinam. 

Sk. bildes Google Newton-Raphson method.

Iterācijas, sākot kādā punktā x0 . Ņemam pieskares vienādojumu
punktā (xn , f (xn)) un atrodam pieskares krustpunktu ar x-asi:

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


y=f ' (xn)(x−xn)+ f (xn);
0=f ' (xn)(xn+1−xn)+ f (xn);

xn+1=xn−
f (xn)
f ' (xn)

;

utt.

Sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_method, t.sk. teorēmu par 
konverģences ātrumu, par dažādu grūtību pārvarēšanu (kurā punktā sākt, 
ieciklošanās iespēja, utml.).

Šo metodi var vispārināt, piemērojot vienādojumu sistēmu risināšanai. Ja dotas k 
nelineāras k argumentu funkcijas, tad visas tās ir jāsaliek kopā vienā funkcijā

F : Rk→Rk . Ideja paliek tā pati: iterācijas, bet jāoperē ar vektoriem k- 
dimensiju telpā, un atvasinājuma vietā jāizmanto t.s. Jakobi matrica. 

 

4. Sekantes metode (nereti konverģē ļoti ātri, bet var arī 
nekonverģēt).

Sk. Google “secant method”.

Iterācijas, sākot ar diviem punktiem x0 , x1 . Rīkojamies kā hordas 

metodē, tikai sākumā nepieņemam, ka f (x0), f (x1) ir pretējas zīmes, un arī 

turpmāk uz zīmēm neskatāmies.

Taisām iterācijas kā Ņūtona metodē, bet izvairāmies no funkcijas atvasinājuma

f ' (xn) rēķināšanas, ņemot tuvinātu vērtību: f ' (xn)≈
f (xn)−f (xn−1)

xn−xn−1

, 

tad xn+1=xn−f (xn)
xn−xn−1

f (xn)−f (xn−1)
(sk. attēlus).

Šī metode konverģē lēnāk nekā Ņūtona metode, bet tā neprasa atvasinājuma 
rēķināšanas programmu (pietiek ar programmu, kas rēķina f(x)).

Viena vienādojuma gadījumā sekantes metode ir gandrīz identiska ar hordu metodi, 
bet atšķirībā no tās, sekantes metodi var vispārināt, piemērojot to vienādojumu 
sistēmu risināšanai. Sk. t.s. Broidena metodi: https://en.wikipedia.org/wiki/Broyden
%27s_method.

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Secant_method.

Testa uzdevums. Risināsim vienādojumu f (x)=x2−3=0 ar Ņūtona (

x0=2 ) un sekantes ( x0=3 ; x1=2 ) metodēm. Aprēķiniet un salīdziniet

https://en.wikipedia.org/wiki/Secant_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Broyden's_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Broyden's_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_method


x3 , ko dod šīs metodes. [Izmantojiet formulas: x1=x0−
f (x0)
f ' (x0)

(Ņūtons);

x2=x1−f (x1)
x1−x0

f (x1)−f (x0)
(sekante), utt.]

Nekustīgā punkta metode
Teorēma. Ja f ir nepārtraukta funkcija, un

 iterāciju virkne xn+1=f (xn) konverģē,

 tad tās robežvērtība x ir funkcijas f nekustīgais punkts:

f (x)=x .

Piemērs: xn+1=
1
2
(xn+

b
xn

) . Ja šī virkne konverģē, tad tās robežvērtība x ir 

nekustīgais punkts: x=1
2
(x+ b

x
)  jeb x2=b , tātad x=√b (ja sākumā 

izvēlēts x0>0 ). T.i. principā šīs iterācijas varētu izmantot kvadrātsaknes 
tuvinātai izvilkšanai (Senajā Babilonijā tā arī darīja). 

“Metodes” ideja: ja 0<xn<√b , tad
b
xn

>√b (vai otrādi), tātad vidējais

xn+1=
1
2
(xn+

b
xn

) būs kvadrātsaknei vēl tuvāk (kaut kas līdzīgs dihotomijai).

Šī metode gan ir diezgan lēna, tāpēc mūsdienās praksē to neizmanto. Apzīmēsim 

kļūdu ar en=xn−√b .

Testa uzdevums. Pierādiet, ka en+1≈−
1
2

en . Šādu konverģences ātrumu sauc 

par lineāru.

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed-point_iteration. 

Testa uzdevums. Aplūkosim šādas iterācijas: xn+1=a xn+
b
xn

. Kādām a un b 

vērtībām šīs iterācijas konverģē, un kāda ir robežvērtība? Ko varat pateikt par 
konverģences ātrumu? [Vispirms atrodiet nekustīgo punktu. Pēc tam xn novirzi no

robežvērtības apzīmējiet ar en un mēģiniet izteikt en+1 ar en .]

Konverģences ātrums

https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed-point_iteration


Pieņemsim, ka skaitļu virkne x0 , x1 , ... , xn , .. . konverģē uz skaitli x . Kā 

izmērīt, cik ātri tas notiek?  Apzīmēsim n-tā soļa kļūdu ar en=xn−x .

Galamērķis, protams, būtu noteikt, cik soļu vajadzēs, lai sasniegtu vēlamo kļūdas 

slieksni, piemēram, |en|<10−3
. Bet pie tā var nonākt, tikai, izpētot, kā en

mainās katrā solī. To var darīt empīriski (rēķināt uz priekšu, kamēr “vairāk 
nevajag”) vai teorētiski (“analītiski”).

Ja esam konstatējuši, ka kādam skaitlim c, 0<c<1, sākot ar kādu
n=n0 :

|en+1|≤c|en| , 

tad teiksim, ka skaitļu virkne konverģē (vismaz) lineāri. 

Tādu ātrumu uzrāda, piemēram, dihotomiskā un hordu metode (regula falsi), tāpēc 
tās uzskata par lēnām.

Ja esam konstatējuši, ka kādam skaitlim M, M>0, sākot ar kādu
n=n0 : 

|en+1|≤M|en|
2

, 

tad teiksim, ka skaitļu virkne konverģē (vismaz) kvadrātiski. 
Kvadrātiskā konverģence ir daudz ātrāka par lineāro (pat, ja 
M>1).

Piemērs. Ņūtona metode procesa beigās (kad xn jau ir pietiekami tuvu 

meklējamai saknei) sāk konverģēt kvadrātiski: |en+1|≤M|en|
2

, kur

M≈1
2|f ' ' (xn)

f ' (xn)| (sk. Vikipēdijā).

Testa uzdevums. Pacentieties saprast, ka tā tiešām notiek.

Līdzīgi var definēt kubisko konverģenci vai pat q-kārtas 
konverģenci jebkuram (ne obligāti veselam) skaitlim q>1:

|en+1|≤M|en|
q

(sākot ar kādu n=n0 ).

Tā kā q>1, tad M var būt arī >1.

Piemērs. Sekantes metode, kā jau varēja gaidīt, ir nedaudz lēnāka par Ņūtona 



metodi, tai (kad xn jau ir pietiekami tuvu meklējamai saknei):

|en+1|≤M|en|
1,618

, sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Secant_method.

Teoriju sk. https://en.wikipedia.org/wiki/Rate_of_convergence.

Konverģences paātrināšana (eksotika)

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

Iterāciju metodes lineārām sistēmām
Pat uzlabota Gausa metode paliek nestabila – sevišķi lielākām sistēmām – 
noapaļošanas kļūdu dēļ, kas uzkrājas lielā darbību skaita rezultātā. Dažreiz traucē 
arī nepieciešamība dalīt ar maziem skaitļiem. Iterāciju metodēm šie trūkumi 
nepiemīt.

Risinām k×k sistēmu A x=b , kur A ir k×k matrica,
det (A)≠0 .

Mēs zinām, ka precīzais atrisinājums ir x=A−1 b , bet tas mūs atkal noved 

pie nestabilās Gausa metodes, ko izmanto inversās matricas aprēķinam.

Speciāli pielāgotas iterāciju metodes, kas rēķina atrisinājumu 
nevis uzreiz, bet rēķina tam pakāpeniskus tuvinājumus, šajā 
ziņā ir stabilākas – rēķinām:

x0 , x1 , ... , xn , ... ;
lim
n→∞

xn=x . .

Mēģināsim vajadzīgo lineāro transformāciju un iteratīvo procesu 
uzbūvēt šādi ( x0  izvēlamies patvaļīgi):

xn+1=C xn+G b , 

kur C, G ir kādas “labi izvēlētas” k×k matricas.

Ja tuvinājumi xn konverģēs uz robežu x, tad tas būs mūsu 
transformācijas nekustīgais punkts (I apzīmē k×k vienības 
matricu):

https://en.wikipedia.org/wiki/Series_acceleration
https://en.wikipedia.org/wiki/Rate_of_convergence
https://en.wikipedia.org/wiki/Secant_method


 
x=C x+G b ;

I x=C x+G b ;
(I−C )x=G b .

Ja x ir meklējamais atrisinājums, tad A x=b un tātad:

(I−C )x=GA x ;
I−C=GA .

Tātad būtu pareizi ņemt C=I−GA , tad: 

xn+1=xn−GA xn+G b=xn−G (A xn−b) .

Šeit A xn−b=A xn−A x=A (xn−x) ir kaut kas līdzīgs n-tā tuvinājuma

xn ”kļūdai”: ja A xn=b , tad xn+1=xn .

Atliek izdomāt, kā labi izvēlēties matricu G. Diemžēl, universāla 
recepte te neeksistē – katrai idejai sanāk savs ierobežots matricu 
A apgabals, kurām iterācijas konverģē. 

n-tā tuvinājuma kļūdu pret precīzo atrisinājumu x apzīmēsim ar
en=xn−x , tad:

x+en+1=x+en−G(A x+A en−b) jeb

en+1=en−xn−GA en=( I−GA)en=(I−GA)n e1 .

Matricu C=I−GA tāpēc sauc par iterāciju matricu. Tā ir 

matrica no mūsu sākuma formulas xn+1=C xn+G b .

Iterāciju konverģences ātrumu nosaka matricas C spektrālais rādiuss – lielākais no 
īpašvērtību moduļiem. (Matricu īpašvērtības bieži ir kompleksi skaitļi.)

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

Google attēli: spectral radius

Ja spektrālais rādiuss ir mazāks par 1 tad konverģence ir garantēta: lim
n→∞

en=0 un

lim
n→∞

xn=x . Jo mazāks ir šis rādiuss, jo ātrāk notiek konverģence.

Matricas G izvēles varianti

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


Ričardsona metode (1910.gads): G=ω I=(
ω 0 ... 0
0 ω ... 0
... ... ... ...
0 0 ... ω

) , t.i., 

vienkārši:

xn+1=xn−ω(A xn−b) . 

Mainot skaitli ω , var ietekmēt konverģenci. Ja matricas I−ω A spektrālais 
rādiuss būs mazāks par 1 (jo mazāks, jo labāk), tad metode konverģēs. 

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

Svērtā Jakobi metode:

Ņemam matricas A diagonāles elementus:

 D=(
a11 0 ... 0
0 a22 ... 0
... ... ... ...
0 0 ... akk

); D−1=(
a11
−1 0 ... 0

0 a22
−1 ... 0

... ... ... ...
0 0 ... akk

−1) .

 un G=ωD−1 , t.i. 

xn+1=xn−ωD−1(A xn−b) .

Mainot ω , var ietekmēt konverģenci (parasti ņemot ω=2
3

).

Par nosacījumu, kad konverģence notiek, sk. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobi_method.

Citas metodes

Ir vēl citas metodes G izvēlei, bet visām ir sarežģīti precīzi noteikt, kurām matricām 
A tās konverģē. Detaļas – Vikipēdijā: https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_method.

Stabilitāte

Iterāciju metodes (ja tās dotajai matricai A konverģē) ir stabilas:  
noapaļošanas kļūdu uzkrāšanas tām nekaitē, jo katrs nākamais 

https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobi_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Richardson_iteration


tuvinājums koriģē iepriekšējo, piemēram:
xn+1=xn−G(A xn−b) .

Funkciju ekstrēmu meklēšana
(optimizācija, minimizācija)

Sk. Google attēlus “function minimization”. Kādi situācijas varianti ir sagaidāmi? 

Vairāki ekstrēmi, lokālie un globālie ekstrēmi.

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_optimization.

Viena argumenta funkcijas
Lokālo un globālo ekstrēmu problēma (sk. attēlus).

Apzīmējumi: min, max, arg min, arg max:

min
0≤x≤3

(x−1)2=0 ; max
0≤x≤3

(x−1)2=4 ;

arg min
0≤x≤3

(x−1)2=1; arg max
0≤x≤3

(x−1)2=3.

Ekstrēmu atrašana ar analītisko metodi

Ja funkcijas ir uzdota ar analītisku izteiksmi un ir diferencējama, 
tad atvasinām to, atvasinājuma funkciju pielīdzinām nullei un 
atrisinām iegūto vienādojumu. 

f ' (x)=0 ; f ' ' (x)>0  – atvasinājums aug, esam atraduši lokālu 
minimumu punktā x. [Bilde]

f ' (x)=0 ; f ' ' (x)<0  – atvasinājums dilst, lokāls maksimums. 
[Bilde]

f ' (x)=0 ; f ' ' (x)=0 , un pa kreisi un pa labi no x atvasinājums 
maina zīmi, lokāls ekstrēms

f ' (x)=0 ; f ' ' (x)=0 ,  un pa kreisi un pa labi no x atvasinājums 
nemaina zīmi, tas ir sedlu punkts, nevis ekstrēms.

Google attēli: saddle point

Datoriķu praksē situācija, kad ekstrēmus var atrast, atrisinot vienādojumus, 
sastopama reti. Ja funkciju uzdod tik sarežģīta izteiksme, ka nespējam atrisināt 
iegūto vienādojumu f ' (x)=0 , tad ir jāizmanto skaitliskas metodes. Piemēram, 

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


gradienta metode.

Gradienta metode viena argumenta funkcijām

Tā ir skaitliska, iteratīva pakāpenisku tuvinājumu metode lokālo ekstrēmu 
meklēšanai. 

Meklēšanu sākam kādā (nereti – nejaušā) punktā x0 . Un tālāk, 
soli pa solim, cenšamies virzīties uz ekstrēma pusi. 

Google attēli: gradient descent (“nolaišanās”)

Ja meklējam minimumu, tad nākamajam tuvinājumam pēc 
sasniegtā punkta xn ņemam punktu: 

 xn+1=xn−ηn f ' (xn) . 

Mīnusa zīme – jo atvasinājums “rāda” funkcijas augšanas virzienā, bet mums jāiet 
dilšanas virzienā. Minimuma punktā, protams, f ' (x)=0.

[Ja mēs meklētu maksimumu, tad būtu jāņem: xn+1=xn+ηn f ' (xn) , t.i. jāiet 
augšanas virzienā.] 

Šeit parametrs ηn>0 (learning rate) ļauj regulēt iterācijas soļa 
lielumu. Tas ir jāizvēlas ne pārāk liels (citādi varam minimuma punktam “pārlēkt 
pāri”), un ne pārāk mazs (citādi konverģence uz ekstrēmu būs ļoti lēna). To var 
panākt, ja, iterācijām ejot uz priekšu, soli pakāpeniski samazinām, piemēram,

ηn+1=
ηn

1+dn
, 

kur d>0 ir t.s. decay parameter (rimšanas koeficients, d>0). [Bilde - fīlings!]

Ir novērots ka dažreiz procesa konverģenci var paātrināt, ievedot kaut ko līdzīgu 

inercei (momentum), t.i. neļaujot iterācijas solim samazināties pārāk strauji:

 xn+1=xn−ηn f ' (xn)+μ(xn−xn−1) ,

 kur μ ir t.s. momenta parametrs ( μ>0 ). [Fīlings!]

Tādējādi, šai metodei ir 3 (hiper)parametri:
- sākotnējais soļa lielums η0 (learning rate),
- rimšanas koeficients (decay) d ,
- inerces (momentum) parametrs μ .

“Normālās situācijās” šī metode konverģē uz lokālu minimumu 
(sk. attēlu). Iterācijas tiek pārtrauktas, kad ievērojama virzīšanās uz
priekšu vairs nenotiek.



Bet kā tikt pie globālā minimuma? Vienkāršākā ideja: ja atrastais 

minimums neapmierina, palaist iterācijas vēlreiz – no cita sākuma punkta x0 , 

cerot, ka rezultāts (minimuma vērtība) būs labāks. Nereti sākuma punkta izvēlē 
iesaista nejaušību (randomization).

Vairāku argumentu funkcijas
Reālos uzdevumos parasti ir jāmeklē ekstrēmi vairāku argumentu (multivariate) 

funkcijām F (x1 , ... , x p) , jeb F (x) (atceramies Eiklīda telpu, definīcijas 

apgabalus, nepārtrauktība un diferencējamības jēdzienus). 

Analītiskā metode

Pielīdzinām nullei parciālos atvasinājumus:

 
∂F
∂ x1

=0 ;
∂F
∂ x2

=0 ; ...;
∂ F
∂ x p

=0 ,

un atrisinām (ja izdosies) šo p vienādojumu sistēmu, kurā ir p 
nezināmie x1 , ... , xp . Tā var iegūt nevienu, vienu vai vairākus 
potenciālus lokālu ekstrēmu punktus.

Piemērs.

F (x , y)=(x−1)2+( y−2)2;
∂F
∂ x

=2(x−1)=0 ; x=1;
∂2 F

∂2 x
=2>0 ;

∂F
∂ y

=2( y−2)=0 ; y=2 ;
∂2 F

∂2 y
=2>0.

Tā kā otrie atvasinājumi ir pozītīvi, tad ir atrasts F minimums. [F grafiks te ir 
eliptiska paraboloīda virsma. Google attēli: paraboloid ]

Testa uzdevums. Atrodiet ekstrēmu funkcijai F (x , y)=x2+ xy+ y2−11 x−13 y . 
Ko atradāt – minimumu vai maksimumu? Lokālu vai globālu? [Darbojieties ar F 

parciālajiem atvasinājumiem pēc x un y, piemēram:
∂F
∂ x

=2 x+ y−1 ;
∂2 F

∂2 x
=2 .]

Izņēmuma situācijas (sedlu punkti utml.) te ir vēl raibākas.

Ekstrēmu analītiska meklēšana situācijās ar ierobežojumiem

Piemērs: uz riņķa līnijas x2+ y2=1 atrast punktu (x, y), kam izteiksme

2 x+3 y ir vislielākā. 



Ja ierobežojumi sastāv tikai no vienādībām, tad jāizmanto t.s. 
Lagranža reizinātāji (Vikipēdijā: Lagrange multiplier).

Google attēli: Lagrange multiplier 

Testa uzdevums. Atrodiet iepriekšminētajā piemērā prasīto maksimumu.

Piemērs: aplī x2+ y2≤4 atrast punktu (x, y), kam izteiksme 2 x3−3 y ir 
vislielākā.

Ja ierobežojumi satur nevienādības, tad jāizmanto t.s. Karuša-
Kūna-Takera nosacījumi (Vikipēdijā: Karush–Kuhn–Tucker 
conditions).

Gradienta metode
(gradient descent)

Pārejam pie vairāku argumentu funkcijām F (z1 , ... , zk) jeb F (z) , kur z ir

vektors k-dimensiju telpā. Sarežģītos gadījumos  atrast vajadzīgos ekstrēmus ar 
analītiskām metodēm neizdodas (attiecīgās vienādojumu sistēmas iznāk nelineārās 
un pārāk sarežģītas). Tad izmanto skaitlisku metodi – gradientu metodi, vai tās 
modifikāciju, t.s. stohastisko gradientu metodi.  

Meklēšanu sākam kādā (nereti – nejaušā) punktā x0 . Un tālāk, 
soli pa solim, cenšamies virzīties uz ekstrēma pusi. 

Google attēli: gradient descent

Vairāku argumentu funkcijām atvasinājuma vietā ir jāizmanto 
vektors – t.s. gradients, vektors, kura komponentes ir funkcijas 
parciālie atvasinājumi: 

∇ F (x)=( ∂F
∂ x1

, ... ,
∂F
∂ xk

) .

Gradientu pieņemts apzīmēt vai nu ar grad F , vai (biežāk) – ar ∇ F (“nabla”
operators, apgāzts grieķu burts Δ , “arfa”). 

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

Teorēma. Ja punkta x apkārtnē funkcija F ir diferencējama, tad 
šajā punktā tā visātrāk aug gradienta vektora ∇ F (x) virzienā. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nabla_symbol
https://en.wikipedia.org/wiki/Karush%E2%80%93Kuhn%E2%80%93Tucker_conditions
https://en.wikipedia.org/wiki/Karush%E2%80%93Kuhn%E2%80%93Tucker_conditions
https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_multiplier


Tātad pareiza būs doma, ka solis 

xn+1=xn−ηn∇ F (xn)
(ar mīnusa zīmi!) mūs tuvinās funkcijas F lokālam minimumam

x̂ (minimuma punktā, protams, ∇ F ( x̂)=0 ): 

cerība, ka F (x0)>F (x1)>...>F (xn)>F (xn+1)>.. .

Sk. arī bildes https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_descent

Šī vektoru formula ietver sevī p “parastās” (skalārās) formulas, katrai telpas 
dimensijai vienu (i=1, ..., k):

xn=(xn, 1 , ... , xn,k);

xn+1 , i=xn ,i−ηn

∂F (xn ,1 , ... , xn ,k)
∂ xn

.

[Meklējot maksimumu, protams, mīnusa zīmes vietā ir jāizmanto plusa zīme.]

Parametrs ηn>0 (learning rate) te regulē iterācijas soļa lielumu. 
Tas ir jāizvēlas ne pārāk liels (citādi varam lokālā minimuma punktam “pārlēkt 
pāri”), un ne pārāk mazs (citādi konverģence uz ekstrēmu būs lēna). To var panākt, 

ja, iterācijām ejot uz priekšu, soli samazinām, piemēram, ηn+1=
ηn

1+dn , kur d ir 

t.s. decay parameter (rimšanas koeficients, d>0).

Novērots, ka dažreiz procesa konverģenci var paātrināt arī, ievedot kaut ko līdzīgu 

inercei (momentum), t.i. neļaujot iterācijas solim samazināties vai mainīt 
virzienu pārāk strauji:

xn+1=xn−ηn∇ F (xn)+μ(xn−xn−1)  ,

 kur μ ir t.s. momenta parametrs ( μ>0 ).   

Tādējādi, šai metodei ir 3 (hiper)parametri:
- sākotnējais soļa lielums η0 (learning rate),
- rimšanas koeficients (decay) d ;
- inerces (momentum) parametrs μ .

“Normālās situācijās” šī metode konverģē uz lokālu minimumu. 
Iterācijas tiek pārtrauktas, kad ievērojama virzīšanās uz priekšu 
vairs nenotiek.

Bet kā tikt pie globālā minimuma? Vienkāršākā ideja: ja atrastais 
minimums neapmierina, palaist iterācijas vēlreiz – no cita sākuma punkta, cerot, ka 
rezultāts (minimuma vērtība) būs labāks. Nereti sākuma punkta izvēlē iesaista 

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


nejaušību (randomization).

Stohastiskā gradienta metode
(stochastic gradient descent, SGD)

Dažreiz minimizējamās funkcijas vērtības aprēķins ir saistīts ar lielu skaitļošanas 
apjomu, piemēram, ja funkcija ir desmitiem tūkstošu saskaitāmo summa, tad 
gradienta metodes klasiskajā variantā nepieciešamais atkārtotu aprēķinu apjomu var 
kļūt “nepaceļami” liels.

Piemēram, iedomāsimies, ka mēs trenējam neironu tīklu M (w) , kam ir 

parametru vektors w, uz treniņa datu kopas (x1 , y1) , ... ,(xk , yk) ( x i ir 

vektori p dimensiju telpā, bet y i ir kādas “nezināmas funkcijas zināmas” vērtības 

daudzos gadījumos k>104 ). Tīkla uzdevums ir iemācīties šīs vērtības pēc 
iespējas precīzāk aprēķināt. Ja tīklam ir nofiksēts parametru vektors w, un ieejā tiek 
padots objekts x i , tad tīkls aprēķina savu funkcijas vērtības prognozi

M (w , xi) , kas var atšķirties no pareizās vērtības y i . Kļūdas kvadrātu 

apzīmēsim ar

SM (w , xi)=(M (w , xi)− y i)
2

.

Un sasniegto trenētības kvalitāti mērīsim kā vidējo kvadrātisko kļūdu:

Q(w )= 1
k
∑
i=1

k

SM (w , xi) .  

Tīkla trenēšanas mērķis ir atrast parametra w vērtību komplektu
~w , kas minimizē šo vidējo kvadrātisko kļūdu dotajā treniņa 

kopā.

Minimizējāmā funkcija te ir summa, dažreiz – no desmitiem un simtiem tūkstošu 
saskaitāmo (dziļā mašīnmācīšanās...).

Labākās w vērtības meklēšanai klasiskās gradienta metodes soļa algoritms te būtu 
šāds ( ηn ir learning rate):

wn+1=wn−ηn∇Q(wn)=wn−ηn
1
k
∑
i=1

k

∇ SM (wn , xi) .

Tātad katrā solī te būtu jārēķina funkcijas vidējais gradients, pārlasot visu milzīgo 
treniņa kopu. Lielām treniņa kopām (desmitiem tūkstošu objektu) tas var izrādīties 
“nepaceļami” liels aprēķinu apjoms.

Mūsu specifiskajam minimizējamo funkciju veidam (vidējie aritmētiskie pa kādas 
kopas objektiem) šo metodi sauc par batch gradient descent. Katrā procesa solī  



(pārejot no tuvinājuma wn uz wn+1 ) tiek caurskatīta visa “paka” (batch) – visi 

dotie treniņa kopas objekti.

Stohastiskā gradientu metode (SGD) 

Tā ir gradientu metodes versija, kas ļauj mūsu specifiskajam 
minimizācijas procesam nepieciešamo aprēķinu apjomu radikāli 
samazināt. 

SGD katrā tuvinājuma solī izmanto funkcijas gradientu tikai 
vienai datu instancei xi (kur i mainās līdz ar n):

wn+1=wn−ηn∇ SM (wn , xi)    (*)

Šajā procesā visa treniņa kopa x1 , ... , xk tiek caurskatīta  
vairākas reizes. Pirms katras caurskates šī kopa tiek nejaušā veidā
sajaukta (shuffled, kā jauc spēļu kārtis):

x11 ' , ... , x1k ' ;
x21 ' , ... , x2 k ' ;

... ;
xs 1 ' , ... , xsk ' ;

.. .

Un tad kopa tiek vairākas reizes caurskatīta šajās nejaušajās 
secībās, katram xij ' izmantojot formulu (*):

wn+1=wn−ηn∇ SM (wn , xij ') .

No šejienes arī nosaukums – stochastic. 

Var pierādīt teorēmu, ka šis vienkāršotais process gandrīz 
vienmēr (varbūtību teorijas nozīmē) konverģē uz vidējās kļūdas
Q(w) lokālu minimumu ~w .

Sk. Google attēlus:  stochastic gradient descent

Bildēs redzam, ka klasiskā batch gradient descent metode iet uz 
lokālo minimumu “pa taisnāko ceļu”, izmantojot relatīvi maz 
soļu. Bet šī īsā ceļa aprēķināšana var sanākt “nepaceļami” dārga. 

SGD (sevišķi sākumā) it kā nejaušā veidā “kūleņo”, un tomēr 
beigās nonāk līdz minimumam ar mazākiem aprēķiniem, ātrāk, 
izmantojot lielāku skaitu ļoti vienkāršu soļu.



Datizracē un dziļās mašīnmācīšanās nozarē SGD šobrīd ir vispopulārākā kļūdu 
minimizācijas metode. “Vairāk neko mums nevajag.” 

[Teorētiski, te kritiski svarīgi esot sabalansēt soļa lieluma dilšanas ātrumu tā, lai:

∑
n
ηn=∞ ;∑

n
ηn

2<∞ .  Tātad formula ηn=
d
n

te derētu.]

Sk. arī https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_gradient_descent.

Mini-batch gradient descent

Tas ir SGD un batch gradient descent hibrīds: izvēlamies kādu mazu skaitli m 
(mini-batch size), piemēram, m=10), un pirms treniņa kopas x1 , ... , xk katras 
caurskates to nejaušā veidā sadalām apakškopās (“mini-pakās”) pa m objektiem 

katrā ( t≈ k
m

)

B11 , ... , B1 t ;
B12 , ... , B2 t ;

... ;
Bs1 , ... , Bst ;

.. .

Un tad katrā minimizācijas solī ņemam kārtējo mini-paku Bij un izmantojam šīs 
pakas vidējo gradientu:

wn+1=wn−ηn
1
m
∑

xi∈Bij

∇ SM (wn , xi) . 

Kad viena caurskate beigusies, treniņa kopu atkal nejaušā veidā sadalām mini-
pakās, un turpinām...

Labi izvēlētam m šis process var konverģēt ātrāk nekā tīrais SGD.

Sk. vēlreiz Google attēlus: stochastic gradient descent

Bildē redzam, ka tāpat kā SGD, Mini-batch GD nejaušā veidā “kūleņo”, un tomēr 
beigās nonāk līdz minimumam ar mazākiem aprēķiniem un ātrāk.

...

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

