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Dalyko anotacija
Dalyko tikslas – papildyti studentų turimas žinias apie automatinį (mašininį) mokymąsi netiesinio
statistinio modeliavimo žiniomis akcentuojant kritinį statistinį mąstymą.
Kurso kontekste didieji duomenys (angl. Big data) suprantami, kaip masiškai be konkretaus tikslo
surinkti duomenys ir yra vadinami masiniais duomenimis. Pastarieji duomenys, kaip taisyklė, yra
heterogeniški nuo paprasčiausių mažų tekstinių įrašų iki akcijų informacijos kas minutę ar viso genomo
duomenų. Šiuos duomenis galima analizuoti traktuojant juos kaip juodąją dėžę (angl. Black box) ir
naudoti automatinio (mašininio) mokymosi metodus. O galima taikyti statistinį modeliavimą ir,
atsižvelgiant į duomenų generavimo procesą, daryti prielaidas apie duomenų skirstinį ir jas testuoti. Kuo
konkretesnės (griežtesnės) prielaidos dera su duomenimis, tuo turiningesnė ir subtilesnė gautų rezultatų
interpretacija ir išvados. Todėl automatinio (mašininio) mokymosi metodus prasminga derinti su
netiesinio (parametriniais ir neparametriniais) statistinio modeliavimo metodais.
Pagrindinės temos:
• Klasikiniai ir robastiniai tiesiniai metodai (Agresti)
• Apibendrintieji tiesiniai (AT) modeliai, modelio pasirinkimas ir statistinės išvados (Agresti)
• Pakartotiniai stebiniai, atsitiktiniai veiksniai ir ilgalaikių stebėjimų duomenys (Faraway)
• Mišriųjų veiksnių modeliai, nenormalusis atsako kintamasis (Faraway)
• Bajeso daugialygis (hierarchinis) modeliavimas, Markovo grandinių Monte Karlo metodai
(Madigan)
• AT modelio regularizavimas (Agresti)
• Neparametrinė regresija (Faraway), apibendrintieji adityvūs modeliai ir glodinimo metodai
(Agresti, Faraway)
Studentų gebėjimai ir atsiskaitymas: Kurso metu studentai, išanalizavę skirtą literatūrą,
pasirinktiems duomenims realizuoja apibendrintuosius tiesinius ir neparametrinius regresijos
modelius. Esant poreikiui, masinių duomenų analizei moka pritaikyti reguliarizacijos metodus,
sudėtingų struktūrų tyrime – Bajeso metodus. Kursą išklausęs studentas suvokia ir geba įvertinti
duomenų ir jų analizės rezultatų neapibrėžtumą ir patikimumą. Metodai realizuojami R kalba arba kita
studentui ir dėstytojui abipusei priimtina programine įranga. Kursas baigiamas pritaikytų metodų
aprašymu (idealiu atveju moksline publikacija).
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