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Dimensiju (spožums un) posts
(Curse of dimensionality)

Sāksim ar postu. Par spožumu – nedaudz vēlāk...

Sk. arī Must-Know: What is the curse of dimensionality? no KDnuggets.

Detalizētāk sk. Vikipēdijā Curse of dimensionality.

Aplūkosim parasto situāciju, kad nodarbojamies ar eksperimentu, kurā izdarām 
pavisam p dažādu atribūtu mērījumus X1, ..., Xp. Eksperiments ir izveikts n reizes, 
t.i. mums ir n x p datu matrica X. Tā sastāv no p kolonnām (katra atribūta vērtībām) 
un n rindiņām – n eksperimentiem.

Principā “posts” sākas, tiklīdz datu matricā sanāk vairāk par 3 
kolonnām – tad vairs nevaram izmantot savu smadzeņu redzes 
centra spēju ātri analizēt divu un triju dimensiju struktūras.

Un parasti tieši tā arī sanāk – mūsu datu objektiem nereti ir 10, 
20 un vairāk īpašību, dažas ir skaitliskas, citas – nominālas. 

Datu dimensiju skaits var sasniegt arī 100, 1000 un vēl vairāk. 
Piemēram, ja mūsu datos ir attēli – pat 16x16 pikseļu melbalts 
attēls dod uzreiz klāt 256 dimensijas. Vēl vairāk datu dimensiju 
dod eksperimentālas iekārtas bioloģijā un medicīnā, fizikā un 
astronomijā.
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Dimensiju posta “cēlonis” ir matemātisks: vairāk-dimensiju telpas ģeometrija ir 
sarežģītāka nekā 2-  un 3-dimensiju ģeometrija. 

1.piemērs: sk. tabulu Vikipēdijā https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_of_an_n-ball 

a) 10-dimensiju telpā lodes x2≤1  tilpums ir tikai 
2.5
1000

(0.25%) no 

aptverošā 2x2...x2 kuba ∣x∣≤1  tilpuma.

2-dimensiju telpā –
π
4
≈79 % ;

3-dimensiju telpā – 
π
6
≈52 % .

Tātad vairāk-dimensiju kubam “tikpat kā nav centrālās daļas”, gandrīz viss tā 
tilpums ir “perifērijā”. 

b) 1x1...x1 kuba šķautnes garums ir 1, bet diagonāles garums ir:

kvadrātam √2 , kubam √3 , p-dimensiju kubam √ p (Pitagora teorēma). 

Tātad kuba virsotnes attālums līdz kuba centram ir
√ p
2

! 

100 dimensiju telpā tas nozīmē diagonāles garumu 5 . Bet kuba šķautnes garums

ir tikai 1 , bet virsotņu skaits - 2100≈1030 !

2.piemērs: Google attēli: cube, 10*10 rubik's cube (1000 mazo kubiņu).

Ja visi mūsu datu punkti (punktu mākonis) novietojas p dimensiju telpas kubā, tad, 
sadalot katru dimensiju 10 daļās,  iegūsim telpā 10p “šūnas” (ja p=3 – 1000 
šūnas, ja p=10 – 10 miljardus šūnu). Ja mums ir tikai vairāki tūkstoši objektu, kā tie 
sadalīsies pa šūnu miljardiem? Skaidrs, ka tikai retas šūnas būs pa īstam aizņemtas...
(sparsity).

3.piemērs. Kursa grāmatas 193.lpp., piemērā 6.4 minēts it kā vienkāršs uzdevums, 
kura pietiekami precīzai risināšanai ir nepieciešams negaidīti liels daudzums datu.

Google attēls: multivariate normal distribution

10-dimensiju telpā dots punktu mākonis (n x 10 matrica), kura varbūtību sadalījuma
blīvums hipotētiski ir (10-dimensiju) normālais sadalījums ar centru koordinātu 
sākumā. Izmantojot matricas datus, mēs gribam novērtēt šī sadalījuma blīvumu pašā
mākoņa centrā tikai ar 10% precizitāti. Bet lai to izdarītu (ar 10% precizitāti, ne 
vairāk!), izrādās, ir nepieciešami vismaz n=842000 datu punkti!

Tās ir daudzu datizraces uzdevumu kopējas iezīmes: pirmkārt, 
“smaga ģeometrija”, un otrkārt, uzdevuma datu dimensiju 
skaitam augot, risināšanai nepieciešamie aprēķini nereti 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_of_an_n-ball


“eksplodē” – to apjoms dažkārt aug pat eksponenciāli.

BET – pozitīvs secinājums no dimensiju posta:

Real high-dimensional data is typically sparse, and tends to 
have relevant low dimensional features.  

(Citāts no https://en.wikipedia.org/wiki/Topological_data_analysis)

Kā ar postu cīnīties?

Ja vairāk-dimendiju datos eksistē kādas nozīmīgas 
struktūras (klasteri, anomālijas...), kā tās atklāt?

[Analizējot neironu tīklus, secināts, ka tie no dimensiju posta necieš: lai sasniegtu
iecerēto modelēšanas precizitāti, nepieciešamais datu punktu skaits, dimensiju 
skaitam augot, nebūt “neeksplodē”...

Tā ir Andrew R. Barron teorēma, sk. manu lekciju par neironu tīkliem.

 Deep learning...]

Dimensiju spožums: fenomena pamats
(it kā paradokss...)

Lai, staigājot pa zemi (t.i. paliekot divās dimensijās), uzzīmētu kartē meža masīva 
kontūras, tas ir diezgan apjomīgs mērīšanas darbs. Bet no putna lidojuma (t.i. 
pārvietojoties trijās dimensijās) to var izdarīt daudz ātrāk.  

Un tiešām, pāriet uz augstāku dimensiju skaitu, lai atklātu 
datos kādas struktūras, izrādās, ir ļoti efektīva ideja. Tipiskais 
piegājiens: n punktus p-dimensiju telpā vispirms transformējam 
ļoti daudzu (lielākā par p) dimensiju telpā, un pēc tam cenšamies 
dimensiju skaitu reducēt uz 2 vai 3. Tādā veidā sākotnēji 
“salocītās/savijušās”, grūti atdalāmās struktūras dažreiz 
“izstiepjas/atdalās”. 

Piemērs (mākslīgs spēļu piemērs): pieņemsim, ka divdimensiju datu punkti (x, y) 
veido divas klases: klases A visi punkti ir novietoti uz riņķa līnijas, x2+ y 2=1 , 

bet klases B punkti – uz riņķa līnijas x2+ y 2=4 . Šīs klases divdimensiju telpā, 
protams, nav lineāri atdalāmas. 

Google attēli: kernel trick

http://podnieks.id.lv/slides/mining/metodes4neironutikli.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Topological_data_analysis


Kernel trick: 

Transformēsim mūsu klases no divdimensiju telpas (x, y) uz trīsdimensiju telpu

 (x, y, R): (x , y)→( x , y , x2+ y2) . Tad abu klašu punktus var viegli (lineāri) 

atdalīt: ja R<2 , tad punkts pieder A, citādi – B.

Tiesa, ne katra transformācija uz vairāk-dimensiju telpu un pēc 
tam – uz 2-3-dimensijām dos vajadzīgo efektu. Efektīvas 
metodes te balstās un nopietnām matemātiskām idejām (sk. 
piemēram, t-SNE un UMAP zemāk).

Galveno komponentu analīze (PCA)
 kā datu dimensiju lineāra redukcija

Kā transformēt daudz-dimensionālus datus uz mazāku (2 vai 3) dimensiju skaitu, 
maksimāli saglabājot kā globālo (klasteri), tā lokālo datu struktūru? PCA ir viena no
tādām metodēm.

PCA atrod punktu mākonim tos virzienus (divus, trīs vai vairākus), kuros datu 
“variabilitāte” (dispersija) ir vislielākā. Un tad piedāvā mākoņa lineāru 
transformāciju (projekciju) uz šo virzienu telpu, tā samazinot dimensiju skaitu līdz 
2 vai 3. Varam cerēt, ka datu globālā un lokālā struktūra saglabāsies un mēs varēsim
to ieraudzīt...

Labi, ja izvēlētie virzieni noklāj kopējās datu “variabilitātes” lielāko daļu. Tad 
cerības ir pamatotas. Bet arī tad, ja 2-3 galvenie virzieni (galvenie komponenti) 
noklāj it kā ne pietiekami daudz, mēs varam mēģināt savus datus tajos transformēt, 
un tad mēģināt saskatīt datos kādas struktūras. Nereti tādā ne gluži pamatotā 
veidā tiek iegūti vērtīgi rezultāti. Datizracē šo parādību novēro ne vienai  metodei 
vien (spilgtākais piemērs – Naive Bayes classifier).

Datu dimensiju redukcijas uzdevums
Sk. arī Vikipēdijā Dimensionality reduction.

Ja p>3, tad n x p datu matricā X=(xik | i=1..n; k=1..p) ir grūti 
konstatēt kādas struktūras, piemēram, klasterus.

[Ja datu matrica uzdod treniņa kopu, kurā objektiem ir zināmas klases, kam tie 
pieder, tad šo informāciju tālāk aplūkotajās transformācijās vajag “vilkt līdzi”, 
piemēram, kā punktu krāsas. Sk. piemēru http://projector.tensorflow.org/*, iris, 
150x4, colors, PCA, 2 vai 3 dim.]

*) TensorFlow, the TensorFlow logo and any related marks are trademarks of 

http://projector.tensorflow.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dimensionality_reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier


Google Inc. 

Ideja (vispārīga, PCA iedvesmota): mēģināsim transformēt mūsu 
p dimensiju punktu mākoni par mākoni telpā ar mazāku 
dimensiju skaitu q (vislabāk, q=2 vai 3), pēc iespējas saglabājot 
punktu savstarpējo attālumu attiecības. Ja tas izdosies, tad 
datos esošās struktūras (klasteri...) arī aptuveni saglabātos, un 
mēs varētu tās vienkārši ieraudzīt...

1) Lineāras transformācijas bieži ir nepietiekamas 
(sasniedzamā attālumu saglabāšana sanāk pārāk vāja – traucē p-
dimensiju telpas “savādība”, sk. lemmu zemāk).

2) Tāpēc nākas ķerties arī pie nelineārām transformācijām 
(“kernel tricks”), bet arī tām daudzos gadījumos p-dimensiju 
telpas “savādība” var traucēt.

3) Vēl vairāk – galu galā nākas atteikties arī no punktu attālumu 
aptuvenas saglabāšanas, izgudrojot vēl “spicākas” datu 
struktūru saglabājošas datu transformācijas metodes (ISOMAP,
t-SNE, UMAP u.c., sk. tālāk).

Reducētās koordinātes nozīmē jaunas, sarežģītā procesā 
izrēķinātas mūsu objektu “īpašības”. Tādas “īpašības” parasti 
neizdodas saturīgi interpretēt.

Tāpēc šīs metodes parasti nedod interpretējamus modeļus, bet 
tās var atklāt datu struktūru, un tās var izmantot 
prognozēšanai: ja esam atklājuši klasterus, anomālijas vai 
lokalizējuši klases, tad varam iemācīties noskaidrot, kurā klasterī 
vai klasē agrāk neredzēts punkts nonāks. [Tādu sarežģītu prognozējošu 
sistēmu gan var uzskatīt tikai par neparametrisku modeli.]

Sk. Matlab Toolbox for Dimensionality Reduction  by Laurens van der Maaten, 
kur piedāvātas 34 dimensiju redukcijas metožu realizācijas, tai skaitā:

Principal Component Analysis (PCA)

Classical multidimensional scaling (MDS)

Isomap

Kernel PCA

Deep autoencoders (using denoising autoencoder pretraining)

https://lvdmaaten.github.io/drtoolbox/


t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)

Sk. lielu sarakstu arī Vikipēdijā Nonlinear dimensionality reduction. 

Bet pašas jaunākās metodes, ko vēlāk apskatīsim, tur nav 
minētas: UMAP, TriMap, PaCMAP.

Lineārās redukcijas iespējas
Lineārās redukcijas ļoti ierobežotās iespējas raksturo Džonsona-
Lindenštrausa lemma:

Ja dota n punktu kopu p-dimensiju telpā, tad to var (neatkarīgi no

p) lineāri transformēt uz telpu ar
8 ln n

ϵ2
dimensijām (bet ne 

mazāk!), aptuveni (ar precizitāti ϵ )saglabājot to savstarpējos 
attālumus.

Lineāras redukcijas slikti saglabā punktu savstarpējos 
attālumus.

Precīzāk:

Džonsona-Lindenštrausa lemma. Ja p-dimensiju Eiklīda telpā 

dota n punktu kopa, un ja 0<ϵ<1 un q>
8 ln n

ϵ2
, tad eksistē tāda 

lineāra transformācija  h(x)=Ax no p-dimensiju Eiklīda telpas 
uz q-dimensiju Eiklīda telpu, ka jebkuriem diviem kopas 
punktiem x, y:

1−ϵ≤
(h(x)−h( y))2

(x− y)2
≤1+ϵ .

Un svarīgākais: var parādīt, ka novērtējums q>
8 lnn

ϵ2
te nav 

būtiski uzlabojams.

Šeit A ir q x p matrica: 

 h(x)=Ax, 

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


(h1

...
hq
)=(a11 ... a1 p

... ... ...
aq 1 ... aqp

)( x1

...
x p
) ; hi= ∑

j=1

p

aij x j .

Vairāk sk. Vikipēdijā: Johnson–Lindenstrauss lemma, tai skaitā – par lemmas 
autoriem un iespējām paātrināt transformācijas izpildi.

Piemēram, ja n=1000 ;ϵ=1 /2 , tad q> 32 lnn> 220 , jeb 
q=221. Skaidrs, ka redukcija uz 221-dimensiju telpu būtu noderīgs sasniegums 
tikai tad, ja sākotnējais dimensiju skaits būtu daudz lielāks par 221. Un tas – tikai 
1000 punktu mākonim!

Lielākiem n rezultāti izskatās nedaudz labāk:

n=104 ;q=295 ,n=105;q=368 ;n=106 ;q=443.

Nelineārā dimensiju redukcija

Ja lineārās metodes “nevelk”, tad ir jāmēģina nelineāras.

Sk. arī Vikipēdijā Nonlinear dimensionality reduction. 

Kā transformēt daudz-dimensionālus datus uz 2- vai 3-
dimensijām, maksimāli saglabājot kā globālo (klasteri utml.), tā 
lokālo (tuvi punkti paliek tuvi...) struktūru?

Bet vispirms – par metodi, kas dimensiju skaitu vispirms stipri 
palielina un tikai pēc tam – samazina.

MDS – multi-dimensional scaling
Sākumā risināsim it kā citu uzdevumu.

https://www.r-bloggers.com/2014/05/multidimensional-scaling-mds-with-r/

(spēļu piemērs: dota attālumu tabula starp 8 Austrālijas pilsētām, no tās vajag 
rekonstruēt pilsētu novietojumu kartē). 

Pieņemsim, ka mums ir n objekti, kuriem mēs nezinām gandrīz 
nekādas izmērāmas īpašības, bet protam kaut kā noteikt to 
“savstarpējos attālumus” (piemēram, aptaujājot ekspertus un 
nosakot katru divu objektu “līdzības pakāpi”). Objektu skaits n šeit 
parasti nebūs pārāk liels (n<1000). Cik tad daudz objektu var apstrādāt eksperti... 

Šādu pieeju izmanto psihometrijā un mārketinga pētījumos: aptaujās uzzina, kā 

https://www.r-bloggers.com/2014/05/multidimensional-scaling-mds-with-r/
http://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_scaling
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_dimensionality_reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson%E2%80%93Lindenstrauss_lemma


cilvēki uztver dažādu objektu līdzības pakāpes, un tad mēģina izdarīt no tā 
secinājumus – piemēram, vai objekti neveido kādus šiem cilvēkiem nozīmīgus 
klasterus?

Nopietnāks uzdevums: piemēram, ISOMAP metodē (sk. tālāk) punktu mākonī 
attālumus sākumā pārrēķina, “iegremdējot” mākoni īpašā grafā. Un tad, lai “tiktu 
atpakaļ telpā”, izmanto MDS.

Tas nozīmē, ka darbs sākas ar attālumu n x n matricu (distance 
matrix, proximity matrix):

D = (dij | i, j=1..n); D=(
0 d12 ... d1n

d21 0 ... d 2 n

... ... ... ...
d n1 d n 2 ... 0

) .

Tā ir simetriska matrica, kurai uz diagonāles ir nulles.

Principā, mums jau ir metodes, kas šādos datos spēj atklāt klasterus, piemēram, 
tuvāko kaimiņu metode un DBSCAN. Tās izmanto tikai objektu (mākoņa punktu) 
savstarpējos attālumus, par koordinātēm neinteresējoties. 

Ja vēlamies šādus datus vizualizēt, tad mums vajadzētu centies uzmodelēt 2- vai 3-
dimensiju Eiklīda telpā mākoni no n punktiem, kuru savstarpējie attālumi būtu 
pēc iespējas tuvāki attālumiem, kas doti matricā D. Literatūrā šo metodi sauc par
klasisko MDS.

Piezīme. Ja mūsu objektu savstarpējos attālumus nosaka eksperti, tad viņiem ne 
vienmēr būs viegli ievērot trīsstūra nevienādību:

 d(A, B) + d(B, C) ≥ d(A, C).

Bet ja viņi to neievēros, tad mums varētu neizdoties labi uzmodelēt mūsu objektus 
kā Eiklīda telpas punktus tā, lai viņu noteiktie “savstarpējie attālumi” būtu tuvi 
punktu Eiklīda attālumiem q dimensiju telpā (q=2, 3, ...). 

Teorēma
Pirmais solis: izrādās, ka n x n attālumu matricai D samērā viegli 
var uzbūvēt n punktu kopu n-dimensiju telpā, kurā punktu 
savstarpējie attālumi būs precīzi tādi kā matricā D. Šai gadījumā 
trīsstūra nevienādības ievērošana matricā D jau ir obligāta! 

Dimensiju “spožums”? Protams, n dimensijas ir “stipri par daudz”, tāpēc beigās būs 
nepieciešama radikāla dimensiju redukcija. Bet vismaz būs ar ko sākt...



Teorēma. Ja D = (dij | i, j=1..n) ir “pareiza” attālumu matrica, tad

n-dimensiju Eiklīda telpā eksistē n punktu mākonis x1 , ... , xn , 
kurā punktu savstarpējie attālumi precīzi atbilst attālumiem 
matricā D.

Pierādījums.

Pirmais solis: aprēķinām skalāro reizinājumu matricu B

Pirmais solis: vispirms nezināmajiem vektoriem x1 , ... , xn  ievedīsim n x n 

matricu B, kas sastāv no skalārajiem reizinājumiem: B=(bij) , kur

bij=xi x j :

B=(x1 x1 ... x1 xn

... ... ...
xn x1 ... xn xn

) .

Atcerēsimies, ka pašu vektoru xi mums pagaidām vēl nav! [Matemātikā telpas 

ģeometriju nereti definē, par pamatu ņemot telpas vektoru skalāros reizinājumu 
(inner product).]

Bet izrādās, ka starp D un B elementiem pastāv vienkārša sakarība, kas ļauj 
izrēķināt B elementus, ja D elementi ir zināmi. Un tikai tad mēs mēģināsim no B 
iegūt x1 , ... , xn  (jo starp attālumu matricu D  un telpas punktiem

x1 , ... , xn  vienkārša tieša sakarība nepastāv).

Protams, B ir simetriska matrica (bij=bji), bet tā ir arī pozitīvi pusdefinīta (positive

semidefinite) matrica.

[Tiešām, aT B a= ∑
i , j=1

n

ai bij a j= ∑
i , j=1

n

ai x i x j a j=(∑
i=1

n

ai x i)
2≥0 , šeit a 

ir vertikāls vektors.]

Tātad vispirms nodarbosimies ar matricas B aprēķiniem. Ir vērts šo procesu izsekot 
detaļās, citādi rezultātam “nebūs garšas".

Punktu x i , x j attāluma kvadrāts:

(x i−x j)
2=x i

2+x j
2−2 x i x j=bii+b jj−2 bij . (1)

Tā kā mēs gribam panākt, lai x i , x j attālums būtu precīzi d ij , tad mums vajag,
lai



d ij
2=bii+b jj−2 bij .           (2)

Mums ir doti tikai punktu attālumi, tātad mūsu "mākonis" principā var atrasties 
jebkurā vietā. Tāpēc mēs drīkstam uzskatīt, ka koordinātu sākuma punkts 
atrodas “mākoņa” smaguma centrā, t.i. x1+...+ xn=0 . 

Tad sanāk arī

∑
i=1

n

bij=x j∑
i=1

n

x j=0 visiem j un ∑
j=1

n

bij=x i∑
j=1

n

x j=0 visiem i.

T.i. matricai B elementu summas gan pa rindām, gan pa kolonnām ir 0.

Izmantosim šīs vienādības, summējot vienādības (2) d ij
2=bii+b jj−2bij

vispirms pa i:

∑
i=1

n

d ij
2=∑

i=1

n

bii+ nb jj=tr (B)+ nb jj .            (3)

[Matricas B diagonāles elementu summu ∑
i=1

n

bii sauc par matricas pēdu (trace) 

un apzīmē ar tr(B).]

Un pēc tam iegūto rezultātu sasummēsim pa j:

∑
i=1

n

∑
j=1

n

d ij
2=2n tr (B) .                   (4)

Ja  matrica  D ir  dota,  tad  no  (4)  varam izrēķināt  tr(B),  pēc  tam no  (3)  –  visus
diagonāles elementus bjj, un beidzot, no vienādībām (2): d ij

2=bii+b jj−2b ij

– visus pārējos bij, kam i≠j. Līdz ar to no dotās attālumu matricas D esam 

izrēķinājuši visu matricu B!

[Vikipēdijā Classical multi-dimensional scaling šis process ir nokodēts ar īsas 
formulas palīdzību.]

Brīdinājums! Kā redzam, principā matricu B var iegūt jebkurai matricai D, ne tikai 
attālumu matricām. Ja D ir simetriska, tad arī B būs simetriska. Bet to, ka B būs 
pozitīvi pusdefinīta, patvaļīgai D nevar garantēt. Ar to mums ir jārēķinās, ja matricu 
D esam ieguvuši objektu “līdzības” vērtējumiem.

Otrais solis: no matricas B iegūstam
 n punktus n dimensiju telpā

Otrais solis – no B jāiegūst mums vajadzīgo n punktu x1 , ... , xn koordinātes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_scaling#Classical_multidimensional_scaling


B ir simetriska n x n matrica. Tāpēc tai eksistē n īpašvērtības λ j ar savstarpēji 

ortogonāliem vienības (n-dimensiju!) īpašvektoriem z j (vertikāliem!):

B z j=λ j z j .

Saliekam tos n x n matricā Z=(z1 ... zn)=(z ij) , kur tātad zij ir vektora z j

i-tā koordināte.

No B z j=λ j z j seko, ka BZ=ZV , kur V ir n x n diagonālmatrica, uz 

kuras diagonāles atrodas B īpašvērtības:

V =(λ1 ... 0
... ... ...
0 ... λn

) .

n x n matrica BZ=ZV sastāv no (vertikāliem) īpašvektoriem, pareizinātiem ar 

atbilstošajām īpašvērtībām: ZV =(λ1 z1 ...λn zn) . 

Saskaņā ar [ļoti nopietnu!] teoriju, Z ir unitāra n x n matrica, tāpēc tai Z−1=Z T

. Un tāpēc:

B=BZZ−1=ZVZ T ;(bij=∑
t=1

n

z it λt z tj
T=∑

t=1

n

z it λ t z jt)  (5),

Teoriju sk. Vikipēdijā Eigendecomposition of a matrix, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_matrix

Tālākais ir atkarīgs, no tā vai B īpašvērtības ir nenegatīvas (t.i. vai B ir pozitīvi 
pusdefinīta). Ja nav, tad punktu koordinātes no tās neiegūsim! Te arī ir atšifrējums 
terminam “D ir pareiza matrica” – D tāda ir, ja atbilstošā matrica B sanāk 
pozitīvi pusdefinīta. 

Ja B īpašvērtības ir nenegatīvas, tad no tām var izvilkt kvadrātsaknes √λi , tātad, 

ja par x i ņemsim matricas Z √V i-to rindiņu:

xti=z it √λt ,      (6)

tad no (5) sekos:.    (7)

[Šo darbību var izteikt arī šādi: matricu (x1 ... xn) būvējam, transponējot 

matricu Z √V =(z1√λ1 , ... zn√λn) .]  

Tādā veidā esam ieguvuši n punktus x1 , ... , xn n-dimensiju 
Eiklīda telpā, kuru savstarpējie attālumi precīzi atbilst dotajai 
matricai D. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_matrix
http://en.wikipedia.org/wiki/Eigendecomposition_of_a_matrix


Tiešām, no formulām (1), (2) seko, ka punktu x i , x j savstarpējais attālums ir

d ij

Pārliecināsimies arī, ka iegūtā punktu mākoņa x1 , ... , xn smaguma centrs 

atrodas koordinātu sākumā, jeb ∑
i=1

n

x i=0 . Tiešām, tā kā bij=xi x j , bet

0=∑
i=1

n

bij=∑
i=1

n

x i x j=(∑
i=1

n

x i) x j , tad summējot pa j: 0=(∑
i=1

n

x i)
2

,  

jeb ∑
i=1

n

x i=0 .

Teorēmas pierādījuma beigas.

MDS pēdējais solis: dimensiju redukcija
Klasiskajā MDS tālāko darbību mērķis ir līdzīgs PCA mērķim: 
mums ir n punkti x1 , ... , xn (vertikāli vektori) n-dimensiju 
Eiklīda telpā, un mēs gribam atrast tiem projekciju uz q=2 vai 3 
labākajiem virzieniem šajā telpā.  

Ja mēs būvētu šiem punktiem kovariāciju matricu C, tad tā kā 
mākonis ir centrēts, tad kovariācijas ir matricas (x1 , ... , xn)
rindiņu skalārie reizinājumi: 

c ij=∑
t=1

n

x it x jt=∑
t=1

n

z ti √λi z tj √λ j=√λi λ j∑
t=1

n

z ti z tj .

Tā kā īpašvektori z1 ... zn ir ortogonāli vienības vektori, tad
i≠ j→cij=0 , bet c ii=λ i . Tātad kovariāciju matrica C ir 

diagonālmatrica, kam uz diagonāles ir matricas B īpašvērtības. 
Un tātad mums C īpašvērtības nav īpaši jāmeklē – varam paņemt 
matricas B īpašvērtības.

 

Atstāsim matricai B tikai 2 vai 3 lielākās īpašvērtības, bet 
pārējās pielīdzināsim nullei. Tad no formulas

xti=z it √λt ,      (6)



redzam, ka vektoriem x1 , ... , xn nenulles paliek tikai tās 2-3 
koordinātes, kas atbilst lielajām īpašvērtībām. Nulles koordinātes 
atmetot, iegūstam n vektorus x1 ' , ... , xn ' 2- vai 3-dimensiju 
telpā. 

Atliek iegūto 2- vai 3-dimensiju mākoni vizualizēt un izvērtēt.

Var pierādīt teorēmu, ka MDS šādā veidā iegūtais reducētais 
mākonis minimizē attālumu summāro kvadrātisko kļūdu (t.i. 
salīdzinot sākotnējo matricu D ar attālumu matricu 2-3-dimensiju
mākonim).   

Piezīme. Ja attālumu matrica D ir iegūta no “līdzības” vērtējumiem, tad matricai B 
dažas īpašvērtības var iznākt negatīvas. Tādā gadījumā šīs īpašvērtības var mēģināt 
uzreiz pielīdzināt nullei un tikai tad iet tālāk, apejot precīzo atrisinājumu n-
dimensiju telpā (jo tāds neeksistē). 

Sk. arī Vikipēdijā Classical MDS.

Atceramies mūsu spēļu piemēru: dota attālumu tabula starp 8 Austrālijas pilsētām,
no tās vajag rekonstruēt pilsētu novietojumu kartē. 

https://www.r-bloggers.com/2014/05/multidimensional-scaling-mds-with-r/

Kā novērtēt iegūto rezultātu?
Tāpat kā PCA gadījumā, rezultātu labāk vērtēt pēc būtības (izprotot mūsu datu 
nozīmi), nevis formāli statistiski (pēc atmesto īpašvērtību procentiem). Atcerēsimies
vēlreiz, ka arī statistiski nekorekts rezultāts nereti dod vērtīgus secinājumus par datu
struktūru.

Ja MDS uzģenerētajā reducētajā attēlā ir saskatāmas atdalītas 
struktūras (klasteri, klases, anomālijas, izlēcēji, utml.), tad, 
pārzinot datu saturisko jēgu, mēs varam mēģināt šīs struktūras 
novērtēt: kāda veida objekti nokļuvuši konkrētā klasterī, vai 
treniņa kopā dotās objektu klases pēc transformācijas ir labi 
atdalījušās utml.

Piezīme. Ja MDS ieejā padod attālumu tabulu, kas precīzi atbilst n objektu 
attālumiem 2-dimensiju Eiklīda telpā, tad MDS, izejot caur savu punktu mākoni n-
dimensiju telpā, un beigās reducējot to uz 2 dimensijām, iegūst ģeometriski precīzi 
to pašu attēlu, no kā tika iegūta attālumu tabula. Tādai operāciju ķēdei tātad nav 
praktiskas jēgas. [Paldies Ivaram Grīnbergam (2018) par eksperimentu un 
novērojumu.]

Tāpat kā PCA gadījumā, reducētās koordinātes te nozīmē jaunas, 

https://www.r-bloggers.com/2014/05/multidimensional-scaling-mds-with-r/
https://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_scaling#Classical_multidimensional_scaling


sarežģītā procesā izrēķinātas mūsu objektu “īpašības”. Tādas 
pseido-“īpašības” parasti neizdodas saturīgi interpretēt.

“Kurzemes defekts”
Latvijas ceļu karte un MDS (2018.gada studentu eksperiments)

Neskaitliski atribūti
Kā šeit aplūkojamās metodes (kas darbojas ar punktu mākoņiem) 
var izmantot, ja mūsu objektu ne visi ir skaitliski?

Skaitlisku atribūtu mēs uzreiz varam ņemt par punkta koordināti.

Bet nominālos un ordinālos atribūtus (piemēram, krāsas 
nosaukumu) var pārveidot par skaitliskiem.

Ordinālam atribūtam vērtībām ir kāds dabisks sakārtojums (“līdzīgākās” 
vērtības atrodas “tuvāk” viena otrai). Piemēram, recenzējot konferencei iesniegtos  
referātus, slēdzieni parasti ir: accept, weak accept, neutral, weak reject, reject.

Šādas vērtības varam vienkārši sanumurēt, saglabājot dabisko secību, un tā iegūt 
skaitlisku atribūtu, piemēram, 5, 4, 3, 2, 1. Tikai jāatceras, ka šo vērtību attālumiem 
un attiecībām nopietnas jēgas nav!

Ja nomināliem dabiska sakārtojuma nav (krāsas, “Yes/No” utml.), tad var ieteikt 
šādu metodi. 

Atribūtam ar 2 dažādām vērtībām – vērtību kopu nomainām uz {0, 1}, secība nav 
svarīga.



Piemēram, “Yes/No” tipa atribūtam Students vērtību kopu nomainām uz {0, 1}.

Ja atribūtam ir k>2 vērtības, tad sadalām to k atribūtos ar vērtībām {0, 1}:

Piemēram, krāsām {red, green, blue} tad vajadzētu ieviest 3 
atribūtus ar vērtībām {0, 1} katram:

 color=red; color=green; color=blue.

Tādā veidā visus (kurus vēlamies) objekta atribūtus esam 
pārvērtuši skaitļos, un varam analizēt radušos punktu mākoni 
daudzdimensiju telpā. Tikai jāatceras, ka ar saviem datiem esam izpildījuši 
ne gluži korektas darbības! 

WEKA atbalsts šādai datu konversijai: Preprocess lapiņā izvēlamies filtru 
supervised-attribute-NominalToBinary, un nospiežam pogu Apply.f

“Ne-ģeometriskās” metodes
Pārāk tiešā veidā attālumu vadītās metodes nereti būs 
neveiksmīgas dēļ daudzdimensiju telpas topoloģiskajām un 
ģeometriskajām “savādībām”.

Piemērs (bilde ar burtu “S”):

S. Weng, C. Zhang, Z. Lin, X. Zhang. Mining the structural knowledge of high-
dimensional medical data using Isomap. Med. Biol. Eng. Comput., 2005, 43, 1–3.

Vai Google attēli, meklējot ISOMAP: “salocītu” struktūru “izstiepšanas” problēma...

Tāpēc ir izgudrotas pilnīgi citādas datu transformācijas – kuras 
nerūpējas par punktu attālumu aptuvenu saglabāšanu, bet cenšas 
citādā veidā saglabāt datos esošās globālās un lokālās struktūras.

Tādas metodes ir ISOMAP, Kernel PCA, t-SNE, UMAP un citas, 
ko drīz apskatīsim.

ISOMAP, 2000.gads
Plašāk Vikipēdijā: ISOMAP.

Metode publicēta 2000.gadā, autoru raksts:

J. B. Tenenbaum, V. de Silva, J. C. Langford, A Global Geometric Framework for
Nonlinear Dimensionality Reduction, Science, 290, (2000), 2319–2323. 

Skaisti lietojuma piemēri:

S. Weng, C. Zhang, Z. Lin, X. Zhang. Mining the structural knowledge of high-

https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_luX1nrbVAhVEDZoKHeBaDo84ChAWCHMwCQ&url=http://bigeye.au.tsinghua.edu.cn/english/paper/Mining%20the%20structural%20knowledge%20of%20high-dimensional%20medical%20data%20using%20Isomap.pdf&usg=AFQjCNH0tQvq9FBZXaOTk1uRC6J7G3O9fQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Isomap
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_luX1nrbVAhVEDZoKHeBaDo84ChAWCHMwCQ&url=http://bigeye.au.tsinghua.edu.cn/english/paper/Mining%20the%20structural%20knowledge%20of%20high-dimensional%20medical%20data%20using%20Isomap.pdf&usg=AFQjCNH0tQvq9FBZXaOTk1uRC6J7G3O9fQ
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_luX1nrbVAhVEDZoKHeBaDo84ChAWCHMwCQ&url=http://bigeye.au.tsinghua.edu.cn/english/paper/Mining%20the%20structural%20knowledge%20of%20high-dimensional%20medical%20data%20using%20Isomap.pdf&usg=AFQjCNH0tQvq9FBZXaOTk1uRC6J7G3O9fQ


dimensional medical data using Isomap. Med. Biol. Eng. Comput., 2005, 43, 1–3.

(Apskatīt šo rakstu – visas 3 bildes – no kā autori ir iedvesmojušies.)

Uzdevums tas pats: p-dimensiju telpā dots punktu mākonis, t.i. n 

vektori x1 , ... , xn . Mūsu mērķis ir transformēt šos datus par 
punktu mākoni q-dimensiju telpā (vislabāk, ja q=2 vai 3), 
maksimāli saglabājot datos esošās struktūras (klasterus utml.).

Sk. arī Google attēlus “ISOMAP”.

Galvenā ISOMAP ideja: ja nu gadījumā vairums datu 
punktu izvietojas uz kādas (nezināmas) hipervirsmas 
(piemēram, kā burts S), tad izmantosim “ģeodēziskos” attālumus,
kas nevis iet taisni telpā, bet seko hipervirsmai – šī ideja efektīvi 
“atloka” “salocītas” struktūras (S burta piemērs).

Tas ir mēģinājums realizēt vispārīgo ideju, ko minējām sākumā:

Real high-dimensional data is typically sparse, and tends to have relevant low 
dimensional features.  (Citāts no 
https://en.wikipedia.org/wiki/Topological_data_analysis). Varbūt, mūsu dati atrodas 
uz kādas hipervirsmas?

ISOMAP metode: savam n punktu mākonim p-dimensiju telpā 
aizstāsim Eiklīda ģeometriju ar citu ģeometriju, kas ievēro 
mākoņa “iekšējās” īpatnības (piemēram to, ka tas, varbūt, izvietojas uz 
kādas hipervirsmas). 

Metodes parametrs: naturāls skaitlis K.

Google attēli “ISOMAP”. Bilde ar ģeodēzisko attālumu.

1.solis. Veidojam grafu, kura virsotnes ir mākoņa punkti. Šajā 
grafā no katras virsotnes velkam šķautni uz tās K tuvākajiem 
kaimiņiem.

Piefiksējam savienoto virsotņu sākotnējos (Eiklīda) attālumus.

Google attēli: ISOMAP Emilia

2.solis. Katram virsotņu pārim aprēķinām “ģeodēzisko attālumu” 
– īsāko attālumu no vienas virsotnes līdz otrai, ejot pa grafa 
šķautnēm (īsākā ceļa atrašanai grafā ir vajadzīgs netriviāls algoritms – sk. 
Vikipēdijas rakstu). 

Tā esam ieguvuši punktu x1 , ... , xn ģeodēzisko attālumu (n x n) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Topological_data_analysis
https://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_luX1nrbVAhVEDZoKHeBaDo84ChAWCHMwCQ&url=http://bigeye.au.tsinghua.edu.cn/english/paper/Mining%20the%20structural%20knowledge%20of%20high-dimensional%20medical%20data%20using%20Isomap.pdf&usg=AFQjCNH0tQvq9FBZXaOTk1uRC6J7G3O9fQ


matricu D. T.i.šajā matricā tiek ievēroti punktu “reālie” savstarpējie attālumi  
(iespējams, salocītajās) datu struktūrās (nevis “teorētiskie” Eiklīda attālumi, kas ved 
ārpus datu kopas “teritorijas”).

3.solis. Attālumu matricai D pielietojam kādu no MDS metodēm 
(piemēram, klasisko MDS), iegūstot vispirms punktu kopu n-
dimensiju telpā, un pēc tam to reducējot uz mazu dimensiju 
skaitu.

Ja datu punkti tiešām izvietojas uz hipervirsmām, tad šī metode 
strādā!

Google attēli “ISOMAP”. Veiksmes stāsti...

Ar parametra K lielumu ir jāeksperimentē, lai atrastu datiem vispiemērotāko. 
Efektivitāti var ietekmēt datu retinājums (sparsity) un trokšņu intensitāte tajos. Sk. 
Vikipēdijas rakstu.

ISOMAP ir kernel PCA variants ar ļoti specifisku kernel funkciju (ja darbojas ar 
klasisko MDS).

Lietojumu piemēri – augšminētajā rakstā.

Realizācija: ISOMAP programmā R.

ISOMAP programmā R
## Apskatīt datu failu LEKCIJA_3_drivers.csv

## Viena no realizācijām R: package “ProjectionBasedClustering”

## Dokumentācija

## https://www.rdocumentation.org/packages/ProjectionBasedClustering/

## versions/1.0.7/topics/Isomap

## Jāinstalē pakas

##install.packages("ProjectionBasedClustering")

##install.packages("foreign") # ja grib lasīt no WEKAs arff failiem

## Katrā seansā jāielādē

library("ProjectionBasedClustering") # Load package

library(foreign) # Load package

## Piemērs

## Ielasīt objektā xx tabulu ar/bez kolonnu virsrakstiem, separators – komats vai "\t"

https://www.rdocumentation.org/packages/ProjectionBasedClustering/
https://www.rdocumentation.org/packages/RDRToolbox/versions/1.22.0/topics/Isomap


## Kolonnas 1:11 - atribūti, kolonna 12 - identifikatori, kolonna 13 – klašu krāsas

## 85,52.156864,2316.25,86.19314,-0.78125,-
##3.125,10,54,7.757071,12.54902,35,D1,red

## 85,27.450981,832,15.208951,3.125,-
##4.6875,29,28,7.740608,3.5294118,10,D2,blue

## 72,80.78432,1710.75,74.99874,1.5625,-
##10.9375,12,87,8.307814,16.078432,14,D3,black

## ...

xx <- read.table("LEKCIJA_3_drivers.csv", sep=",", header=FALSE)

## WEKA

## Ielasīt objektā xx WEKAs formāta ARFF failu

##xx<-read.arff("3_drivers_colt.arff")

## Izdrukāt ielasītās tabulas rindu un kolonnu skaitu

print(dim(xx)[1])

print(dim(xx)[2])

## konkrētas rindas un kolonnas datu tabulā

row_first <- 1

row_last <- dim(xx)[1]

col_data_first <- 1

col_data_last <- 11

col_id_first <- 12

col_id_last <- 12

col_color <- 13

 

set.seed(42) # Sets seed for reproducibility

## Izrēķina attālumu matricu. Izmantotā ISOMAP realizācija to prasa

# Ņemam vajadzīgās rindas un kolonnas

xx_dist<-dist(as.matrix(xx[row_first:row_last, col_data_first:col_data_last])) 

## Run ISOMAP

xx_out<-Isomap(

as.matrix(xx_dist), # Matrix containing the distances of the data

k=10, # number of k nearest neighbors, if the data is fragmented choose an higher k



OutputDimension=2)  # Number of dimensions in output space, default = 2

## Objekts xx_out: matrix containing the new representations for the objects

## Tā komponente xx_out$ProjectedPoints satur jauno koordinātu tabulu

## Izdrukājam jauno koordinātu tabulu

write.table(xx_out$ProjectedPoints, file="isomap_xx_out1.csv", sep=",") # vai "\t"

## Izdrukājam identificējošās kolonnas no sākotnējās tabulas

write.table(xx[, col_id_first:col_id_last], file="isomap_xx_out2.csv", sep=",")

## vai “\t”

## Plot the result

plot(xx_out$ProjectedPoints, col=as.character (

xx[row_first:row_last, col_color:col_color]), main="Virsraksts", pch=1, cex=1) 

## punktu krāsas ņem no sākotnējās tabulas attiecīgās kolonnas: red, blue, black, ...

## Apskatīt rezultātu tabulas (ko ar tām iesākt)

Problēma ar ISOMAP funkciju programmā R

Kolēģis Ralfs Sedlenieks (2020.gads) atklāja īsto cēloni, kāpēc programmas R 
ISOMAP funkcija ignorē parametru k (to novēroja daudzi no Jums). Man (KP) 
likās, ka cēlonis ir "iekšējās ģeometrijas" trūkums jonosfēras datos, un tāpēc 
ISOMAP neko "priekš sevis" neatrod.

Bet lūk, ko raksta kolēģis Ralfs:

"Mēģinot izpildīt uzdevumu, atklājās, ka pakotnes “ProjectionBasedClustering” 
ISOMAP funkcija ignorēja parametru  un  vērtības. 𝑘 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
Iespējams, ka problēma bija ar konkrēto pakotnes versiju, tomēr to pašu problēmu 
izdevās atrast funkcijas pirmkodā gan instalētajā pakotnē, gan šīs pakotnes koda 
repozitorijā. Nokopējot funkcijas kodu un pamainot vainīgo koda rindiņu, izdevās 
problēmu novērst."

Kernel PCA
Vikipedijā: Kernel principal component analysis.

Realizācija R: Kernel PCA programmā R 

Realizācija scikit learn https://scikit-learn.org/stable/

https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html#kernel-principal-
component-analysis-kpca

Uzdevums tas pats: dots n punktu mākonis p-dimensiju telpā, t.i. 

https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html#kernel-principal-component-analysis-kpca
https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html#kernel-principal-component-analysis-kpca
https://scikit-learn.org/stable/
https://www.rdocumentation.org/packages/kernlab/versions/0.9-25/topics/kpca
https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_principal_component_analysis


vektori x1 , ... , xn .

Mūsu mērķis ir transformēt šos datus par punktu mākoni q-
dimensiju telpā (vislabāk, ja q=2 vai 3), cik iespējams, saglabājot
datos esošās struktūras (klasterus utml.).

Salīdzinot ar klasisko MDS, kernel PCA sākumā “iet pretējā virzienā”: nocentrē 

mūsu punktu mākoni, panākot, ka ∑
i=1

n

xi=0 un izveido skalāro reizinājumu

n x n matricu:

B=(x1 x1 ... x1 xn

... ... ...
xn x1 ... xn xn

) .

[MDS gadījumā mums bija pretējs uzdevums: no attālumu matricas D mēs jau bijām
ieguvuši matricu B, un pēc tam būvējām x1 , ... , xn . Tagad vektori mums jau ir 

doti, un B varam viegli izrēķināt.]

MDS algoritms no matricas B, n-dimensiju telpā būvēja centrētu vektoru kopu
y1 , ... , yn , kuru savstarpējie skalārie reizinājumi un attālumi ir precīzi tādi 

pat kā dotajiem vektoriem x1 , ... , xn p-dimensiju telpā:   

( y1 y1 ... y1 yn

... ... ...
yn y1 ... yn yn

)=B=(x1 x1 ... x1 xn

... ... ...
xn x1 ... xn xn

) .

Tādā veidā mūsu punkti x1 , ... , xn no p-dimensiju telpas ir 
pārcelti n-dimensiju telpā kā punkti y1 , ... , yn , saglabājot 
savstarpējos attālumus.

kernel PCA algoritms šīs transformācijas iespējas paplašina vēl 
tālāk, izmainot n-dimensiju telpas telpas ģeometriju. Šo 
ģeometriju raksturo vektoru skalārie reizinājumi (no tiem ir 
veidota matrica B). 

Izvēlamies kādu simetrisku kernel funkciju k (x , y) , un 
aizstājam ar to skalāros reizinājumus x y . Tas var radikāli 
izmainīt n-dimensiju telpas ģeometriju. 

Tas nozīmē, ka n x n Eiklīda matricas B=(bij) , kur bij=xi x j , 



vietā, pielietojot kernel funkciju, izveidojam n x n “ne-Eiklīda” 
matricu K=(k ij) , kur k ij=k (xi , x j) :

K=(k (x1 , x1) ... k (x1 , xn)
... ... ...

k (xn , x1) ... k (xn , xn)) .

Gribam cerēt, ka (vismaz dažos gadījumos) “sajauktās/salocītās” 
datu struktūras šajā transformācijas procesā “atdalīsies” – piemēra 
bildes sk. Vikipēdijas rakstā Kernel principal component analysis vai 

Google attēli: Kernel principal component analysis

Kernel funkcijas

Goggle attēli: Gaussian kernel, Polykernel, Hyperbolic Tangent (Sigmoid)

k (x , y)=e
−

|x−y|2

2σ2

; sigma
k (x , y)=(a x y+c)d ; scale , offset ,degree

k (x , y)=a tanh (x y )+c ; scale ,offset

Līdzīgi kā MDS metodē, no skalāro reizinājumu matricas K 
iegūstam punktus y1 , ... , yn  n-dimensiju telpā – doto punktu

x1 , ... , xn transformācijas. Un beigās, izmantojot matricas K

 2 vai 3 lielākās īpašvērtības, punktus y1 , ... , yn projicējam, 
iegūstot punktus x1 ' , ... , xn ' attiecīgi 2- vai 3-dimensiju telpā, 
ko tad arī vizualizējam.

Precīzāk: 

No K viegli iegūt matricu K', kam elementu summas pa rindām un pa kolonnām būs

0: ∑
j=1

n

k ij '=0 ;∑
i=1

n

k ij '=0 (tāpat kā matricai B):

k ij '=k ij  mīnus K i-tās rindas/kolonnas vidējais mīnus K j-tās kolonnas/rindas 
vidējais plus visas matricas K vidējais. 

[Viegli pārliecināties, ka tā tiešām sanāk.]

K' ir simetriska matrica, tāpēc aprēķināsim tai n reālas īpašvērtības λ j  un 

atbilstošos (vertikālos n-dimensiju) īpašvektorus z j : K ' z j=λ j z j . Tie ir 

vienības vektori, un ir savstarpēji ortogonāli.

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


Saliekam šos īpašvektorus z j kā kolonnas matricā Z=(z kj) , tad

K ' Z=ZV , kur V ir n x n diagonālmatrica, uz kuras diagonāles atrodas K' 
īpašvērtības.

Matrica K'Z=ZV sastāv no (vertikāliem) īpašvektoriem, pareizinātiem ar 
atbilstošajām īpašvērtībām: ZV =(λ1 z1...λn z n) . 

Izmantojot matricu K’, transformēsim dotos p-dimensiju telpas punktus x i par 

punktiem n-dimensiju telpā: transformētais punkts F (x i)  būs matricas

F ( X )=K ' Z=ZV i-tā rindiņa:

F ( xi)=(∑
t=1

n

k it ' z t1 , ... ,∑
t=1

n

k it ' z tn)=(λ1 z i1 , ... ,λn z i n)   (*)

Ja kādas no īpašvērtībām būs 0, tad matricā F ( X ) attiecīgās kolonnas sastāvēs 
no nullēm, t.i. būsim ieguvuši punktus telpā ar mazāku dimensiju skaitu. 

Transformētie punkti būs centrēti: ∑
i=1

n

F (x i)=0 . Tiešām: j-tā koordināte:

∑
i=1

n

∑
t=1

n

k it ' z tj=∑
t=1

n

z tj ∑
i=1

n

k it '=∑
t=1

n

ztj 0=0 ,

jo K' t-tās kolonnas elementu summa ir 0. 

Pēdējās darbības ir vienādas ar lineāro PCA: no matricas  K īpašvērtībām atstāsim 
tikai q lielākās, bet pārējās pielīdzināsim nullei. Tad matricā F ( X ) visas 
kolonnas, izņemot izvēlētās q kolonnas, sastāvēs no nullēm, un mēs šīs n–q 
kolonnas varēsim atmest, iegūstot n punktus reducētā q-dimensiju telpā. Un tad 
paskatīsimies...

Skaistu kernel PCA lietojuma piemēru sk. Vikipēdijā: Kernel 
principal component analysis. Rezultāts gan ir līdzīgs 
vienkāršajam piemēram ar divām riņka līnijām, ko aplūkojām 
sākumā.
Kritiska piezīme. Pirms matricas K centrēšanas formula (*) izskatītos šādi: 

F ( xi)=(∑
t=1

n

k ( xi , x1) z t1 , ... ,∑
t=1

n

k ( xi , xn) ztn) .

Avotos no šejienes atvasina skaistu formulu patvaļīga punkta x transformācijai:

F ( x)=(∑
t=1

n

k (x , x1) z t1 , ... ,∑
t=1

n

k ( x , xn) z tn) .

Ši formulu ērti izmantot, piemēram, agrāk neredzēta punkta x piederības prognozēšanai klasēm 

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


vai klasteriem, kas atklājušies pēc dimensiju redukcijas. Diemžēl, pēc centrēšanas, t.i. ar matricu 
K' šis elegantais paņēmiens vairs nav lietojams. 

Kernel PCA kā “melnā kaste”? Sākumā mums ir vektori
x1 , ... , xn  un ir izvēlēta kernel funkcija, beigās iegūstam 

sarežģītā veidā transformētus n punktus 2 vai 3 dimensiju telpā, 
kuras attēlu varam aplūkot. Bet svarīgi, ka šo transformāciju 
var atkārtot, pievienojot klāt jaunus punktus – “vecie” punkti 
tiks transformēti precīzi tāpat kā iepriekš. Tāpēc tādu rīku var 
izmantot arī prognozēšanai – kuriem klasteriem piederēs “jaunie”
punkti.

Kernel PCA programmā R
## Dokumentācija:

## https://cran.r-project.org/web/packages/kernlab/kernlab.pdf , sk. kpca

##install.packages("kernlab")

library("kernlab")

### Piemērs

## Ielasīt objektā xx tabulu ar/bez kolonu virsrakstiem, separators – komats vai "\t"

## Kolonnas 1:11 - atribūti, kolonna 12 - identifikatori, kolonna 13 – klašu krāsas

xx <- read.table("LEKCIJA_3_drivers.csv", sep=",", header=FALSE)

print(dim(xx)[1])

print(dim(xx)[2])

## konkrētas rindas un kolonnas datu tabulā

row_first <- 1

row_last <- dim(xx)[1]

col_data_first <- 1

col_data_last <- 11

col_id_first <- 12

col_id_last <- 12

col_color <- 13

 

https://cran.r-project.org/web/packages/kernlab/kernlab.pdf


set.seed(42) # Sets seed for reproducibility

## Kernel PCA

## rbfdot - Gaussian kernel: sigma - tā parametrs (standartnovirze)

## features=2 - atgriezt 2 PC, var 3, 4, utt. vai 0 (nozīmē all) 

xxu_kpca<-kpca(as.matrix(xx[row_first:row_last, 
col_data_first:col_data_last]), kernel=rbfdot, kpar=list(sigma=0.01), 
features=2, th=0)

## polydot – polinomial kernel: degree, scale, offset

##xxu_kpca<-kpca(as.matrix(xx[row_first:row_last, col_data_first:col_data_last]), 
##kernel=polydot, kpar=list(degree=1.5, scale =0.01, offset =1), features=2, th=0)

## pcv() - principal component vectors (kolonnas)

## eig() - īpašvērtības

## rotated() - original data projected (rotated) on the principal components

## xmatrix() - original data matrix  

## Izvadām rezultātus

write.table(pcv(xxu_kpca),file = "xxu_kpca_pcv.txt")

write.table(eig(xxu_kpca),file = "xxu_kpca_eig.txt")

write.table(rotated(xxu_kpca),,file = "xxu_kpca_rotated.txt") 

write.table(xmatrix(xxu_kpca),,file = "xxu_kpca_original.txt") 

## Zīmējam bildi

plot(rotated(xxu_kpca), col=as.character (

xx[row_first:row_last, col_color:col_color]), main="Virsraksts", pch=1, cex=1) 

## punktu krāsas ņem no sākotnējās tabulas attiecīgās kolonnas: red, blue, black, ...

## Apskatīt rezultātu tabulas (ko ar tām iesākt)

Uz datizraces kursu

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm

