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 Uzdevumi 

-Metrikas izvēles pamatotība 

klasterizācijā 

  

-Klasteru skaita izmaiņas pamatotība 

 

-Klasterizācijas rezultātu ticamība 

 

-Datu analīzes piemērs 



 I. Klasiskās klasterizācijas metodes 

Algoritmi -                   

-  K-Means Clustering  -  

FOREL u.c. 

• Mērķis -                           

Ieejas vektorus sadalīt 

klasēs (klasteros) un 

noteikt to centrus 

 

• Objektu grupas - 

klasteri, klases, taksoni 

 

 

 



 K-Means klasterizācijas algoritms 

1 solis. Inicializē  klasteru centrus wj (j – nepieciešamo 

klasteru skaits uzdevuma risināšanai). 

 

2.solis. Grupē visus apmācības izlases punktus ap 

tuvākā klastera centru t.i. katru punktu xi    saista ar 

klasteru j
*
,  kuram  

                 ||||min|||| * ji
jji wxwx                                                                                     

 

3.solis. Izskaitļo jaunos klasteru centrus,  t.i. visiem wj  

izskaitļo : 
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kur mj – klasteram j  piederošo punktu skaits. 

 

4 solis.  Atkārtot soli 2 tik ilgi, kamēr iterāciju laikā 

nemainās klasteru centru vērtības. 



  

Divi klasteri ar centriem punktos 

 (-0.73; 0.26) un (0.97; -0.35)  

rādiuss 2

1 = 1.07 un 2

2 = 1.04  

 Klasterizācijas piemērs 

Biežāk lietotā metrika - Eiklīda distance   



II. Metrika 

Metrika jeb attālums ir funkcija, 

kas definē distanci starp datu 

elementiem  



Metrika-1 

Eiklīda distance ir visbiežāk izmantotā:  



Metrika-2 

Manhattan distance: 



Metrika-3 

Korelācijas  koeficients: 



Metrika-4 

Cosine distance: 



Pielietojumi  



III. Klasterizācijas rezultātu 

ticamība  

Skaitlisks kritērijs, kas ļauj novērtēt 

klasterizācijas rezultātu ticamību. 
 

 

Trīs kritēriju grupas:  

 

-ārējie kritēriji  

-iekšējie kritēriji 

-relatīvie kritēriji 



Ārējā kritērija pieeja 

 
 

 



Kritēriju skaitliskā izteiksme 

 
 

 



Randa indekss 

 
 

 



IV. Datu analīzes piemērs 

 
 

 

Latvijas augstskolu 2011. gada reitinga 

analīze ar klasterizācijas palīdzību 



Webometrics Ranking 

 
 

 

Reitings Webometrics Ranking ranžē vairāk nekā 20 000 

augstākās mācību iestādes pasaulē. Reitings balstās tikai 

uz Internetā pieejamās informācijas par mācību iestādi. 

Tiek izmantoti četri galvenie indikatori: 

  

•10% no ranga vērtības sastāda augstskolas 

atpazīstamība Google meklētājā;  

•50% - ārējo saišu skaits uz augstskolas mājas lapu;  

•10% - akadēmiskās un publicēšanās aktivitātes dažādu 

datņu formātā Google meklētājā (.doc, .pdf, .ppt);  

•30% - elektronisko publikāciju skaits no Google Scholar 

(2007-2011) un dati no Scimago SIR (2003-2010). 
 

Šajā reitingā LU ierindota 822. vietā, RTU - 915. vietā, LLU 

- 3119. vietā, TSI - 3436. vietā,  RA – 3659. vietā. 



SCImago Institutions Rankings  

 
 

 

Reitings SCImago Institutions Rankings ranžē 3042 

augstākās mācību iestādes pasaulē un balstās uz datiem 

par augstskolas zinātniskajām aktivitātēm.  

Četri indikatori ietver informāciju par  

publikāciju skaitu (galvenokārt SCOPUS),  

zinātniskās sadarbības rādītājus,  

augsta līmeņa publikāciju skaitu. 

 

 

No Latvijas augstskolām šeit minētas:  

LU (1565. vietā)  

RTU (2794. vietā).   



QS World University Rankings 

 
 

 

Reitings QS World University Rankings veido 500 

pasaules vadošo augstskolu izlasi.  

Tiek izmantoti 6 indikatori:  

40% - akadēmiskā reputācija;  

10% - darba devēju reputācija;  

20% - zinātnisko darbu citējamība;  

20% - studentu īpatsvars;  

5% - ārzemju studentu īpatsvars;  

5% - starptautisko fakultāšu īpatsvars. 

 

Latvijas augstskolas šajā reitingu tabulā nav pārstāvētas. 

    



The Times Higher World 

University Ranking (THE) 

 
 

 

Reitings The Times Higher World University Ranking 

(THE)  veido 400 pasaules vadošo augstskolu izlasi.  

Tiek izmantoti 13 indikatori, kas grupēti 5 grupās:  

•30% - apmācības vide;  

•30% - pētnieciskais darbs;  

•30% - citējamība;  

•2,5% - inovācijas;  

•7,5% - ārzemju sakari.  

 

Latvijas augstskolas šajā reitingu tabulā nav pārstāvētas. 

 

    



Latvijas augstskolu reitings  
(jau 5 reizes) 

 
 

 

Latvijas augstskolu reitinga izveidē pamatā ņemta THE 

metodoloģija un vērtēšanas kritēriji jeb indikatori ir šādi: 

I1- studējošo un akadēmiskā personāla skaita attiecība; 

I2- absolventu īpatsvars; 

I3- akadēmiskā personāla pamatdarbā ar Dr. grādu 

īpatsvars (starp visām augstskolām); 

I4- akadēmiskā personāla pamatdarbā ar Dr. grādu 

īpatsvars (konkrētajā augstskolā) 

I5- akadēmiskā personāla pamatdarbā īpatsvars; 

I6- akadēmiskā personāla vecuma struktūra (30 – 50 g. 

veco īpatsvars); 

I7- ārzemju studentu īpatsvars; 

I8- publikāciju skaits uz akadēmiskā personāla 1 vienību; 

I9- izglītības kvalitāte (izcila un laba); 

I10- augstskolas popularitāte/ atpazīstamība.    



Latvijas Valsts augstskolu 

reitinga dati 2011.g. 

 
 

 

   



Klasterizācijas rezultāti 

 
 

 

   



Ticamības analīze -1 

 
 

 

   
Lai pārbaudītu veiktās klasterizācijas ticamību, tika 

izskaitļoti kvalitātes rādītāji - Randa un Huberta indeksi 2 

līdz 8 klasteriem.  

Izskaitļotās kopējās klasterizācijas kļūdas bija šādas: 

2 klasteriem –  5,56 %; 

3 klasteriem – 50%; 

4 klasteriem – 55,6%; 

5 klasteriem – 55,6%; 

6 klasteriem – 38,89%; 

7 klasteriem – 33,33%; 

8 klasteriem – 50%. 



Ticamības analīze -2 

 
 

 

   
Randa un Huberta indeksi septiņu klasteru gadījumā: 



Rezultāts 

 
 

 

   
Doto datu izlasi vislabāk raksturo 7 klasteru struktūra:  
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PALDIES PAR UZMANĪBU ! 
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