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Faktoru analīze
(Latent Semantic Analysis)

Būtībā tā ir viena no dimensiju redukcijas metodēm: punktu mākoni p-dimensiju 
telpā mēģinām attēlot par punktu mākoni k-dimensiju telpā (k<p), bet ar pretenziju 
(novērojamus) p faktorus “izskaidrot” ar (daļēji vai pilnīgi nenovērojamiem) k 
faktoriem.

Google attēli: factor analysis

Kursa grāmatas sadaļa 3.6.

Sk. arī Vikipēdijā Factor analysis.

Šajos slaidos ir stāstīts par t.s. exploratory factor analysis (vēl eksistē confirmatory 
data analysis). 

Vikipēdijas rakstā ir dots labs piemērs: elementārie “notikumi” ir n studenti, un 
novērojamie lielumi ir šo studentu saņemtās atzīmes p priekšmetos Nr. 1, 2, ..., p. 

Mums ir dota n x p matrica X =(x ij) ar n studentu atzīmēm p 

priekšmetos n studentiem:

http://podnieks.id.lv/slides/mining/mn.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmatory_factor_analysis
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X =( x11 x12 ... x1 p

... ... ... ...
xn 1 xn 2 ... xnp

) .

Mēģināsim “izskaidrot” studentu saņemtās p atzīmes ar diviem 
nenovērojamiem (latentiem) faktoriem – studenta “verbālajām 
spējām” (F1) un “matemātiskajām spējām” (F2). 

“Izskaidrot” – ideālā gadījumā tas šeit nozīmētu, ka konkrēta studenta 
atzīmi konkrētā priekšmetā var aprēķināt, izmantojot lineāru formulu

 a*F1+b*F2,

kur “spēju” skaitļi F1, F2 raksturo studentu, bet koeficienti a,  b – 
priekšmetu. Piemēram, fizikas priekšmetā varētu būt a=0,10 un b=0,90.   

Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga studentu “spēju” n x 2 matrica (tās elementi ir 
reāli skaitļi): 

F=(
f 11 f 12

f 21 f 22

... ...
f n 1 f n 2

)
Savukārt, “spēju” koeficienti pa priekšmetiem veidos p x 2 matricu: 

Λ=(
λ11 λ12

λ21 λ22

... ...
λ p 1 λ p 2

) .

Ideālā gadījumā mēs tātad gribam, lai i-tā studenta atzīmi j-jā priekšmetā varētu 
aprēķināt pēc formulas:

xij= f i 1λ j 1+ f i 2 λ j 2 .

Lielumi f šeit raksturo studentu un nav atkarīgi no priekšmeta, bet lambda-

koeficienti raksturo priekšmetu un nav atkarīgi no studentiem. Tieši šīs 
neatkarības dēļ mēs gribam teikt, ka “spējas izskaidro atzīmes”. 
“Spēju” zināšana var aizstāt studentu.  

Citiem vārdiem, ideālā gadījumā mēs gribētu, lai:



(x11 x12 ... x1 p... ... ... ...
xn1 xn2 ... xnp

)=(
f 11 f 12
f 21 f 22
... ...
f n1 f n2

)(λ11 λ 21 ... λ p1

λ21 λ 22 ... λ p2
) ,

jeb matricu kolonnām:

X j=F1λ j1+F2λ j2=∑
k

Fk λ jk

un matricām:

X=FΛT .

Tomēr maz ticams, ka visu studentu visas atzīmes no “spējām” varēsim precīzi 
izrēķināt ar vienkāršām lineāras formulas, tāpēc būs jārēķinās ar kādiem “kļūdu 
faktoriem” qij :

xij= f i 1λ j 1+ f i 2 λ j 2+qij , jeb matricu kolonnām:

X j=F1λ j1+F2λ j2+Q j=∑
k

Fk λ jk+Q j  un matricām:

X =F ΛT+Q .

Kopējo kļūdu var mērīt ar t.s. Frobeniusa normu:

||Q||=√∑
i , j

qij
2

 .

Vienkāršākā ideja kā atrast matricas F ,Λ , būtu minimizēt šo kopējo kļūdu:

F ,Λ=arg min
F ,Λ

||X −F ΛT|| .

Ja negribam pieļaut, ka meklējamo matricu elementi “aiziet bezgalībā”, tad ir 
jaievieš “soda sankcijas”, minimizējot, piemēram:

F ,Λ=arg min
F ,Λ

(α||F||+β||Λ||+||X −F ΛT||) ,

kur koeficienti α ,β nosaka “soda” lielumu. Rezultāta kopējā kļūda tad sanāks 

lielāka nekā pirmajā variantā, bet toties matricu F ,Λ elementi būs ierobežoti.

Faktoru analīzes algoritms šo vienkāršo ideju vietā izmanto 

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


papildus pieņēmumus par matricām F ,Λ ,Q , kas uzdevuma 
rezultātu nosaka gandrīz viennozīmīgi. 

a) “Spēju” faktori (matricas F kolonnas) Fi savstarpēji nekorelē:
cov (F i , F j)=0  pie i≠j.  [Vai verbālās spējas ar matemātiskajām nekorelē?]

b) Priekšmetu kļūdas (matricas Q kolonnas) Qi savstarpēji nekorelē:

cov (Qi ,Q j)=0  pie i≠j.

c) “Spēju” faktori un priekšmetu kļūdas savstarpēji nekorelē: cov (F i ,Q j)=0  

jebkuriem i, j.

d) Priekšmetu kļūdu vidējās vērtības (summas pa Q kolonnām) ir nulle:

E (Qi)=0

Uzdevuma tehniskai vienkāršošanai nocentrēsim matricas X kolonnas.

e) Tad mums ir jāprasa, lai arī “spēju” faktori F (summas pa F kolonnām) ir centrēti:
E (F i)=0. Studentu “spējas” tad dažreiz būs negatīvas.

f) “Spēju” faktori ir ne tikai centrēti, bet arī standartizēti: var (F i)=1 .Tas nav 

ierobežojums, jo varam proporcionāli mainīt koeficientus λij .

No šiem pieņēmumiem var viegli izvest, ka 

var (X i)=∑
k

λ ik
2 +var (Qi);

cov (X i , X j)=∑
k

λ ik λ jk ;

cov (X i , Fk)=λ ik .

Matricām tad sanāk pavisam eleganti:

cov (X )=Σ=ΛΛT+Ψ ,

kur Σ ir matricas X kovariāciju matrica (tā ir  p x p matrica, to var izrēķināt), bet

Ψ  – p x p diagonālmatrica, uz kuras diagonāles ir dispersijas var (Qi) .

Faktoru analīzes algoritms pirmajā solī minimizē kopējo kļūdu 

dispersiju ∑
i

var (Qi) , iegūstot p x 2 matricu Λ .  

Literatūrā ir aprakstītas vairākas metodes, kā to izdarīt (sk. kursa otrās grāmatas 
sadaļu 9.2.1).

Otrajā solī faktoru analīzes algoritms atrod n x 2 matricu F.



Literatūrā ir aprakstītas metodes, kā to izdarīt (sk. kursa otrās grāmatas sadaļu 
9.2.3).

De facto kļūdu pārbaude beigās...

Ja esam atraduši p x 2 matricu Λ un n x 2 matricu F, katrai 
atzīmei xij  (i-tā priekšmeta atzīme j-am studentam) varam no  
formulas X −μ=Λ F+ Q aprēķināt faktiskos kļūdu  
lielumus qij:

xij− x̄ i=λi ,1 f 1, j+ λi ,2 f 2, j+ qij ,

kur x̄i=
1
n ∑t=1

n

xit ir vidējā atzīme i-jā priekšmetā. 

Iegūtā risinājuma kvalitāte jāvērtē pēc šo kļūdu qij lieluma. Ja kļūdas ir 
ievērojamas (salīdzinot ar atzīmēm diapazonā 0..10), tad iegūtais rezultāts nav 
veiksmīgs. 

Veiksmīga rezultāta gadījumā: ja līdz šim mums studenti bija punktu mākonis p 
dimensiju telpā (p atzīmes – p koordinātes), tad pēc uzdevuma atrisināšanas mums 
tie paši studenti ir punktu mākonis 2-dimensiju telpā, kur koordinātes ir abas 
“spējas”. To sauc par faktoru telpu.

Ko no šāda rezultāta varētu secināt, ja tas ir sanācis pozitīvs?

Vai sākotnējais mērķis tiešām ir sasniegts? Izskatās (veiksmīga 
FA rezultāta gadījumā), ka studentu sekmes dažādos priekšmetos 
tiešām pietiekami precīzi nosaka atrastie divi “slēptie parametri”. 
Bet vai uz šāda FA rezultāta pamata šos divus parametrus tiešām 
varam interpretēt kā verbālās un matemātiskās “spējas”? Sk. 
tālāk.

Faktoru analīzes galvenais defekts?

Pieņemsim, ka esam aprēķinājuši  Λ, F un Q, kam

 F ΛT +Q=X .

Bet tagad pagriezīsim faktoru telpas koordinātu sistēmu. Tas nozīmē, ka 

izmantosim kādu ortogonālu 2x2 “rotācijas” matricu R. Tā kā R−1=RT un

R RT=I 2 ,tad 

(F R)(Λ R)T +Q=F %(RRT )ΛT +Q=F ΛT +Q=X .



Tas nozīmē, ka matricas Λ '=Λ R  un F '=F R  ir tikpat labs (vai 

slikts) mūsu uzdevuma atrisinājums kā Λ un F. Kļūdu lielums abās versijās būs 
vienāds.

Tātad, formāli, faktoru analīzes rezultāts ir noteikts ne vairāk kā 
ar “precizitāti līdz faktoru telpas pagriezienam”. Tas ir metodes 
trūkums.

Tiešām, ja faktorus mēs nekādi neprotam interpretēt, tad mums nebūs nekāda 
pamata izdarīt izvēli starp F un F'.

Piemērs divās dimensijās. Pagrieziens par leņki ϕ :

R=(cos ϕ −sin ϕ
sin ϕ cos ϕ );

(F 1 ' F 2 ' )=FR=( F 1 F 2)(cosϕ −sin ϕ
sin ϕ cosϕ )

.

Uz kāda pamata lai izvēlamies studenta “spējām” (F1 , F2) vai “spējām”

(F1 ' , F2 ') ?

F 1 '=F 1 cosϕ+F 2 sin ϕ ;
F 2 '=−F 1sin ϕ+F 2 cos ϕ ;

ϕ=450 ;cosϕ=sin ϕ= 1

√2
;

F 1 '=
F 1+F 2

√2
; F 2 '=

−F 1+F 2

√2

Kā ar šo trūkumu cīnīties?

Viena no idejām: kura no “rotētajām” matricām Λ '=Λ R būtu 

“visizcilākā”?   

Henry Felix Kaiser 1958.gada priekšlikums – t.s. varimax rotācija (Vikipēdijā):

p x 2 matricas Λ j-ās kolonnas elementu kvadrātiem aprēķinām dispersiju (j=1, 2):

Λ=(
λ1,1 λ1,2

λ2,1 λ2,2

... ...
λ p ,1 λ p ,2

) ;

https://en.wikipedia.org/wiki/Varimax_rotation
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Felix_Kaiser


E j=
1
p
∑
i=1

p

λij
2

, D j=
1
p
∑
a=1

p

(λaj
2 −E j)

2
.

Un tad atrodam to rotāciju R, kas matricai ΛR šo dispersiju summu D1+D2
maksimizē. Tad tiek sasniegts šāds rezultāts: katrs sākotnējais atribūts ir izteikts kā
X i≈λ i1F1+λi2F2 , kur abi factor loading koeficienti λi1 ,λi2 ir 

“kopumā maksimāli atšķirīgi”. 

Tādā veidā Kaizers no visiem iespējamajiem rotācijas rezultātiem izvēlas kaut kādā 
ziņā “izcilāko”.

Par citām rotācijas metodēm (quartimax, equimax, oblimin) sk. Vikipēdijā Rotation 
methods.

Dažreiz, pēc rotācijas, ir vērts paskatīties, kādās proporcijās atrastie faktori piedalās 
objektu atribūtu modelēšanā, piemēram, dažādu priekšmetu atzīmēs. Varbūt, 
pārzinot savu datu saturisko pusi, mēs tādā veidā varēsim piešķirt faktoriem 
saturīgus nosaukumus. Piemēram, ja kāds no faktoriem lielās proporcijās piedalās 
eksakto priekšmetu atzīmēs, tas, iespējams, tas ir jānosauc par studenta 
“matemātiskajām spējām”.  Paldies Pēterim Račinskim (2021).

Pavisam atbrīvoties no rotācijas fenomena varam tikai, vienkārši aplūkojot jauno 

punktu mākoni faktoru telpā. Piemēram, meklējam tur tikai klasterus. Bet tad FA 
kļūst vienkārši par dimensiju redukcijas metodi. 

Faktoru analīze programmā R:

https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.5.1/topics/factanal 

Python:

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/
sklearn.decomposition.FactorAnalysis.html

Trūkstošo datu ievietošana
(missing data imputation)

Paldies Maijai Kālei 2020 (FA izmantošana imputation of missing data).

Principā trūkstošo datu tēmu varētu izmantot, lai noskaidrotu, cik nopietni 
datizraces “fīlingi” Jums jau ir izveidojušies.

Tēmas kopskatu sk. Vikipēdijā (teksts gan ir diezgan virspusējs): 
https://en.wikipedia.org/wiki/Imputation_(statistics). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Imputation_(statistics
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.FactorAnalysis.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.FactorAnalysis.html
https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.5.1/topics/factanal
https://en.wikipedia.org/wiki/Factor_analysis#Rotation_methods
https://en.wikipedia.org/wiki/Factor_analysis#Rotation_methods


Uzdevums ir šāds: dota n x p datu matrica kurā daļa no vērtībām 
nav uzdota:

D=( x11 x12 ... x1 p

... ... ... ...
xn1 xn2 ... xnp

) .

Kādas idejas varam piedāvāt šo trūkstošo vērtību aizvietošanai?

Sk. arī Google attēlus: missing data imputation Bildes Different Ways

Triviālākās idejas: atrodam attiecīgo atribūtu (t.i. D kolonnu) 
vidējos aritmētiskos, vai mediānas, vai (ja atribūts ir nomināls) 
visbiežāk sastopamās vērtības un ar šo vienu vērtību aizvietojam 
visas trūkstošās šī atribūta vērtības.

Bet kā pie aizvietošanas varētu ievērot katra objekta jau zināmās atribūtu vērtības?

Uzdevums (eksāmenam?). Kā varētu organizēt trūkstošo vērtību ievietošanu, 
izmantojot k-tuvāko kaimiņu ideju? (Aplūkojiet gadījumu, kad tabulā dažiem 
objektiem trūkst tikai viena atribūta vērtība.)

Uzdevums (eksāmenam?). Kā varētu organizēt trūkstošo vērtību ievietošanu, 
izmantojot faktoru analīzi?

Izrādās, ka ar FA tiešām var risināt reālus uzdevumus, kuros daļa no datiem nav 
zināma, sk. piemēram,

Wagner A. Kamakura, Michel Wedel. Factor Analysis and Missing Data. Journal of Marketing 
Research, Vol. XXXVII (November 2000), 490–498

Principā jau te derētu jebkura metode, kas kaut cik pamatotā veidā ļauj tabulā 
trūkstošās vērtības prognozēt no zināmajām vērtībām. 
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