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Dalyko anotacija 
Technikoje, medicinoje, ekonomikoje, ekologijoje ir daugelyje kitų sričių nuolatos susiduriama su 
daugiamačiais duomenimis. Faktiškai nėra žmonių veiklos srities, kur nebūtų kaupiami ir analizuojami 
tokie duomenys. O vystantis technologijoms, tobulėjant kompiuteriams ir programinei įrangai kaupiamų 
duomenų apimtys ypač sparčiai didėja. Auga ir poreikiai bei nauda, gaunama padarius teisingas išvadas. 
Daugiamačių duomenų vizualizavimas yra svarbus duomenų analizės įrankis, padedantis geriau suvokti 
daugiamačių duomenų struktūrą – susidariusias grupes (klasterius), labai išsiskiriančius objektus (taškus 
atsiskyrėlius), objektų tarpusavio artimumą jų visumos kontekste. Doktorantai įgys žinias apie 
daugiamačių duomenų vizualizavimo metodus bei gebėjimus juos taikyti sprendžiant duomenų analizės 
uždavinius, naudoti populiarias duomenų vizualizavimo sistemas. 
 
Pagrindinės temos: 

• Vizualizavimo tikslai ir jo nauda duomenų analizėje. 
• Tiesioginio vizualizavimo metodai: sklaidos diagramų matrica, lygiagrečiosios koordinatės, 

Andrews kreivės, Černovo veidai ir kiti. 
• Projekcijos metodai: tiesinės ir netiesinės projekcijos metodų skirtumai. 
• Pagrindinių komponenčių analizė (PCA): pagrindinių komponenčių esmė, jų radimo principai, 

PCA taikymas vizualizuojant daugiamačius duomenis. 
• Daugiamatės skalės (MDS): MDS principai, MDS tipai, panašumo matai, gautų rezultatų 

interpretavimas.  
• Minimizavimo algoritmai daugiamatėms skalėms: gradientiniai metodai, šakų rėžių metodas ir 

kt. 
• Dirbtiniai neuroniniai tinklai duomenims vizualizuoti: daugiasluoksnis perceptronas, 

autoasociatyvūs neuroniniai tinklai. 
• Saviorganizuojantys neuroniniai tinklai: jų principai, mokymo algoritmas, papildomi 

vizualizavimo būdai, rezultatų interpretavimas. 
• Vizualizavimo sistemos: Matlab įrankiai (Dimensionality Reduction Toolbox), Orange 

(https://orange.biolab.si), R paketas, Jupyter (https://nbviewer.jupyter.org/), DAMIS 
(http://damis.lt/), TABLEAU (https://www.tableau.com) ir kt. 

• Vizualiosios analizės taikymai. 
 
Praktinė užduotis: pasirinkus duomenų aibę, ją vizualizuoti taikant įvairius vizualizavimo metodus; 
paruošti ataskaitą, kurioje aprašyti rezultatus, padaryti išvadas, ką vizualizavimas leido gauti, pastebėti 
nagrinėjamuose duomenyse. 
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