
DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKO SANDAS   

Dalyko pavadinimas Mokslo kryptis (šaka) 
kodas 

Fakultetas Katedra 

Daugiamatė statistika,  

laiko eilutės 
09 P MIF Informatikos 

Studijų būdas Kreditų skaičius Studijų būdas Kreditų skaičius 
paskaitos 4 konsultacijos 1 
individualus  seminarai 2 

 

Dalyko anotacija. Supažindinama su pagrindiniais matematinės statistikos metodais, skirtais 
daugiamačiams duomenims ir laiko eilutėms aprašyti, juos analizuoti, klasifikavimo, prognozavimo 
taisyklėms sudaryti, jų tikslumui įvertinti. 

1. Prielaidos apie matavimų atsitiktinį pobūdį ir jų kritinis vertinimas. Imties sudarymo principai. 
Atsitiktinių dydžių charakterizavimas vidurkiu, dispersija. Koreliacija tarp dviejų atsitiktinių dydžių. 
Vienamačių ir daugiamačių atsitiktinių dydžių aprašymas pasiskirstymo funkcija. Vienamačiai ir 
daugiamačiai pasiskirstymo tankiai. Laiko eilutės. Vienamatis ir daugiamatis normaliniai (Gauso) 
pasiskirstymo tankiai. Jų skaitinės charakteristikos. 

2. Dvimačio pasikirstymo tankio vaizdavimas plokštumoje. Sąlyginis pasiskirstymo tankis. Sąlyginis 
vidurkis. Regresijos lygties savoka. Jos interpretavimas ir aiškinimas sąlyginio vidurkio pagalba. 
Daugybinė regresija. Daugybinės regresijos lygties gavimas minimalių kvadratų metodu. 
Prognozavimo tikslumo sąvoka, jo charakterizavimas vidutine kvadratine paklaida bei daugybinės 
koreliacijos koeficientu. Vienmačių bei daugiamačių laiko eilučių  pavaizdavimas dvimatėse 
erdvėse. 

3. Netiesinės prognozavimo lygties gavimo metodai. Tikslumo įvertinimo būdai. Laiko eilučių 
prognozaviomas. Statistiniai modeliai laiko eilučių pasiskirstymams aprašyti. Parametrų kiekio įtaka 
laiko eilučių pasiskirstymo modelių sudėtingumui charakterizuoti. Stacionarūs ir nestacionarūs 
atsitiktiniai procesai. Daugiamatės laiko eilutės. Modeliai, daudojami daugiamačių eilučių 
pasiskirstymams aprašyti, prognozavimo lygtims gauti. Prognozavimo lygties sudėtingumo ir 
mokymo duomenų kiekio įtaka į prognozavimo tikslumą. 

4. Reguliarizuota ir robastinė regresijos.  Optimalių reguliarizacijos ir robastiškumą įvertnančių 
parametrų radimo būdai. Minimaksinė ir atraminių vektorių regresija. Regresijos lygties sudarymo 
tipo parinkimas. 

5. Prognozamo lygties tiklumo rodikliai. Lygties sudėtingumo, parametrų įvertinimo būdo ir mokymo 
duomenų kiekio ryšys.Tikslumo įvertinimo metodai. 

6. Klasifikavimo uždavinio statistinis formulavimas. I-os ir II-ros klasifikavimo klaidos ir jų tikimybės, 
apriorinės klasių tikimybės. Asimptotinė ir bajesinė klasifikavimo klaidos. Neteisingo sprendimo 
priėmimo kainos ir jų vertinimas sudarant klasifikavimo taisykles. Klasifikavimas daugelio klasių 
atveju. Neteisingo klasifikavimo kainų (nuostolių) įvertinimas sudarant klasifikavimo taisykles.  

7. Reguliarizuotos, robastinės, atraminiais vektoriais paremtos klasifikavimo taisyklės. Imties tūrio 
įtaka į klasifikavimo taisyklės tikslumą. Klasifikavimo klaidų rūšys ir jų įvertinimas. Klasifikavimo 
klaidų įvertinimų tikslumo problema.  

8. Vienasluoksnis perceptronas, jo mokymas minimizuojant vidutinę kvadratinę paklaidą ir ryšys su 
statistiniais prognozavimo ir klasifikavimo metodais. Percptrono mokymo proceso pagerinimas 
naudojant statistikoje naudojamas prielaidas apie pasiskirstymo tankio funkcijas. 

9. Neparametriniai vienamačių ir daugiamačių tankių įvertinimo būdai. Duomenų dimensiškumo ir 
mokymo duomenų tūrio problema. Prognozavimo ir klasifikavimo metodai, paremti 
neparametriniais pasiskirstymo tankių įvertinimais. 

10. Pagrindinių komponenčių metodas. Faktorinė analizė. Duomenų pavaizdavimas mažesnio 
dimensiškumo erdvėje. Požymių išrinkimas ir išskyrimas. Požymių išrinkimo ir išskyrimo metodai. 
Požymių išrinkimo ir išskyrimo tikslumo problemos. 

11. Daugiamačių pasiskirstymų mišiniai. Klaster analizė. Klaster analizės algoritmai. Problemos, 
iškylančios atliekant klasterizacijos procedūras. Duomenų apimties  ir dimensiškumo įtaka į 
klasterizacijos patikimumą. Klasterizacijos kokybės vertinimo kriterijai. 

12. Modelio parinkimo problema turint ribotą eksperimentinių duomenų kiekį. Įsivaizduojamoji, 



idealioji ir faktinė modelio paklaida regresijos, klasifikacijos ir klasterizacijos uždaviniuose.  Jų 
vertinimas iš empirinių duomenų. 
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