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R-bloggers 

Citāts: The functions princomp and prcomp can be used for principal component analysis; prcomp 
uses singular value decomposition which generally gives better numerical accuracy. Some 
packages that implement PCA in R, include, but are not limited to: ade4, vegan, ExPosition, and 
FactoMineR.

Datizrace programmā R.

Punktu mākoņi daudz-dimensiju telpās
Datizraces metodes nodarbojas ar skaitliskiem datiem 
n x p matricas formā. Matricas rindiņas atbilst kaut kādiem n 
objektiem (notikumiem, novērojumiem, eksperimentiem) bet 
kolonnas – šo objektu p atribūtiem (īpašībām). 

Ja p=2, tad mēs šos datus varētu attēlot kā plaknes punktu 
“mākoni”. 

Pie p=3 mēs to varētu iztēloties kā punktu “mākoni” pierastajā 3-
dimensiju telpā.

Piemērs (TensorFlow): Embedding projector* [Izmēģinām iris (150x4) un vienu no 
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lielajiem datiem.]

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

Bet, ja p>3 vai pat p=100? Vai varētu būt kāds labums, ja par objektiem 
domāsim kā par punktiem 100-dimensiju telpā? Ko domāt par 100-dimensiju punktu

mākoni? Tūlīt redzēsim, ka ģeometriskā intuīcija tīri labi strādā 
arī vairāk-dimensiju telpās – jo mums rodas jautājumi:

a) Kurā virzienā mākonis ir “visplatākais” (visbiezākais)?

b) Vai kādā virzienā mākonis nav “ļoti plāns”, “plakans” (tas 
nozīmē lineāras atkarības objektu atribūtu starpā)?

Atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem dod:

Galveno komponentu analīze
(PCA – principal component analysis )

Sk. arī  Principal component analysis Vikipēdijā.

Google attēli: PCA

Kādi mēdz būt PCA rezultāti? 

1) “Smagā gala” efekti. PCA prot atrast tos telpas virzienus, 
kuros mākonis ir “visbiezākais”, t.i. visvairāk izkliedēts. 
Projicējot mākoni uz (vai paskatoties uz to no) diviem vai trim 
“biezajiem” virzieniem, mēs varam cerēt:

a) ka mākoņa kopējās likumsakarības (piemēram, klasteri) 
izpaudīsies arī šajā “platajā” projekcijā;

b) ka projekcijā šīs likumsakarības ieraudzīsim “ar aci”.  

2) “Vieglā gala” efekti. PCA prot atrast arī tos virzienus, kuros 
mākonis ir (ja ir) “ļoti plāns”, “plakans”. 

Divās dimensijās tas nozīmē, ka mākoņa punkti grupējas ap 
taisni, trijās dimensijās – ap plakni. Google attēli: PCA 3 dim

Vispārīgais gadījums: ja vektora a virzienā mākonis ir ļoti plāns, 
tad vairumam tā punktu x aptuveni izpildās vienādojums
a(x−E)≈0 , jeb

http://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis


∑
j=1

p

a j(x j−E j)≈0 ,

kur E ir mākoņa smaguma centrs. Tādā veidā atklājas objekta x 
atribūtu x j lineārās atkarības.

Tehnisks kopsavilkums
Diemžēl, PCA metode izmanto lineāro algebru, kur vektorus 
pieņemts uzskatīt par vertikāliem, tāpēc mūšu datu matricu mums
vajadzēs transponēt, iegūstot p x n matricu (p atribūti katram no 
n objektiem): 

D=( x11 ... x1 n

... ... ...
x p 1 ... x pn

) .

Matricas j-tā kolonna ir mūsu j-tais datu objekts (mākoņa punkts)

x j=(
x j1
x j2
...
x jp

) , 

bet rindiņas apzīmēsim X 1 , ... , X p  (kā gadījuma lielumus). 

Mūs interesē atbilstošā punktu mākoņa (p-dimensiju telpā) 
“biezums” dažādos virzienos. Virzienu uzdod mainīgs p-

dimensiju vektors a=(
a1
a2
...
ap
) . 

Vektoru pieliekam mākoņa smaguma centrā E=1
n∑j=1

n

x j  un 

projicējam uz tā mākoņa punktus. Punkta x j projekcijas 
koordināta uz vektora a (koordinātu sākums E) ir skalārais 



reizinājums a x j (jeb matricu reizināšanas terminos: aT x j ). 

Pirmā doma: mākoņa biezums virzienā a būtu mērāms kā 

“diametrs” max
ij
a x j−min

j
a x j .

BET sk. Google attēli: variance outliers

Kā redzam, “īsto” mākoņa biezumu vajadzētu mērīt, ignorējot atsevišķus tālu
stāvošus mākoņa punktus.

Tāpēc projekciju kopas {aT x j | j=1. .n} dispersija (t.i. statistiskā
izkliede) kā “biezuma” mērs ir labāka par diametru, jo tā tiešām 
ignorē atsevišķus tālu stāvošus mākoņa punktus. Fīlings!

Apskatīsim, kā WEKA ar PCA metodi apstrādā failu iris.

Pēc ielādes pēdējā kolonna ir jānodeklarē kā class.

Izvēlamies: Select attributes, PrincipalComponents. 

Uzstādām: centerData=true, varianceCovered=1.

Start.

Apskatām arī: Vizualize transformed data.

1. Kovariāciju/korelāciju matrica

PCA metode vispirms aprēķina tabulas rindiņu X i empīriskās 
dispersijas c ii  un empīriskās kovariācijas c ij , un tas viss tiek 
salikts p x p t.s. kovariāciju matricā C=(c ij) . Tā ir simetriska 
matrica.

(Kovariāciju vietā var rēķināt Pīrsona korelācijas koeficientus, 
tad C būs korelāciju matrica. WEKA tad jāpadod: 
centerData=false)  

Trijās dimensijās:

C=( D( X 1) COV (X 1 , X 2) COV ( X 1 , X 3)
COV ( X 1 , X 2) D( X 2) COV ( X 2 , X 3)
COV ( X 1 , X 3) COV (X 2 , X 3) D ( X 3) )

2. Īpašvērtības un īpašvektori



Pēc tam PCA metode matricai C aprēķina t.s. īpašvērtības
λ1 , ... ,λ p (eigenvalues, nenegatīvi skaitļi) un īpašvektorus 

(eigenvectors) v1 , ... , v p . Šie p-dimensiju vektori ir savstarpēji 
ortogonāli (perpendikulāri) un mākoņa “biezums” (dispersijas 
nozīmē) vektora v i virzienā ir λi . Īpašvērtību komplekts dod labu 
priekšstatu par mākoņa biezumu p ortogonālos virzienos – vienkārši “jāskatās” 
īpašvektoru virzienos (mākonis jāpagriež, lai īpašvektori kļūtu par koordinātu asīm).

3. Smagais gals un vieglais gals

Pēc tam īpašvērtības sakārto dilstošā secībā: sākumā – lielākās 
īpašvērtības (“smagais gals”), beigās – mazākās (“vieglais gals”).

“Smagā gala” īpašvektorus sauc par galvenajiem 
komponentiem (principal components, PC). Projicējot mākoni 
uz diviem vai trim PC (t.i. uz tiem virzieniem, kur mākonis ir visbiezākais), 
varam cerēt vizuāli ieraudzīt mūsu datu iekšējās struktūras 
īpatnības (klasterus, klašu izvietojumu utml.).

Vektori V1, V2. Apskatām WEKA: Vizualize transformed data.Kreisais apakšējais 
stūris.

“Vieglā gala” īpašvērtības (t.i. tie virzieni, kur mākonis ir visplānākais)), 
savukārt, var norādīt uz lineārām atkarībām atribūtu starpā.   

Vektors V4. Varam pamēģināt: V 4
T (x−E)≈0 , jeb:

0.751(petalwidth−1,199)−0.48(petallength−3,659)−0.324
(sepalwidth−3,054)+0.317(sepallength−5,843)≈0.

.

No šī vienādojuma var izteikt vienu no atribūtiem caur pārējiem, un pēc tam lielumu
novērtēt de facto kļūdu lielumu, ja šo atkarību mēs pieņemtu izmantošanai.

Galvenā teorēma
Mākoņa smaguma centrs – p-dimensiju vektors E: šī vektora 
komponentes ir aprēķinām kā matricas D rindiņu (objektu 
atribūtu) vidējos aritmētiskos:



E i=
1
n
∑
j=1

n

x ij (i=1..p).

Savienosim šo smaguma centru E ar mākoņa punktiem x j , 

iegūstot vektorus x j−E . 

Virzienu (skatoties no mākoņa centra) uzdodam ar mainīgu 

vienības vektoru a=(
a1

a2

...
a p

) kur a1
2+...+a p

2=1 , jeb, kas ir tas

pats: aTa=1 (skalārais reizinājums, pierakstīts kā matricu 
reizinājums).

aT a=(a1 a2 ... a p)(
a1

a2

...
a p

)=a1
2+...+a p

2=1

Rādiusvektora x j – E projekcija uz vektoru a ir skalārais 
reizinājums

aT (x j−E )=a1(x1j−E1)+...+a p(x pj−E p) , jeb

aT (x j−E )=∑
i=1

p

a j(x ij−Ei)

Tas var būt kā pozitīvs, tā negatīvs skaitlis.

Un tā ir punkta x j novirze no mākoņa smaguma centra E 

virzienā a.

Sasummēsim šos noviržu kvadrātus pa visiem n mākoņa 
punktiem:



S=∑
j=1

n

(aT (x j−E ))2
; 

(aT (x j−E))2=∑
i=1

p

∑
k=1

p

ai(x ij−E i)(xkj−E k )ak

Summējot pa k no 1 līdz n, iegūsim mākoņa punktu summāro 
kvadrātisko novirzi no smaguma centra virzienā a: 

S=∑
j=1

n

∑
i=1

p

∑
k=1

p

ai(xij−E i)(x kj−Ek )ak ;

Mainot summēšanas secību:

S=∑
i=1

p

ai∑
k=1

p

[∑
j=1

n

(x ij−Ei)(xkj−E k)]ak .

Atcerēsimies empīriskās kovariācijas formulu:

̂COV ( X i , X k )=
1

n−1
∑
j=1

n

(xij−E i)(x kj−Ek )

Tātad izteiksme kvadrātiekavās ir datu tabulas D i-tās un k-ās 

kolonnas, t.i. lielumu X i , X k kovariācija

̂COV ( X i , X k ) , pareizināta ar n−1 . Visas kovariācijas 

kopā veido simetrisku p x p matricu – lielumu X 1 , ... , X p

empīrisko kovariāciju matricu Ĉ (sample vai empirical 

covariance matrix), tāpēc:

1
n−1

S=∑
i=1

p

ai∑
j=1

p

^COV (X i , X j)a j=aT Ĉ a , kur



aT Ĉ a=(a1 a2 ... a p)(
c11 c12 ... c1 p

c21 c22 ... c2 p

... ... ... ...
c p1 c p 2 ... c pp

)(
a1

a2

...
a p

)
Tā kā

1
n−1

S ir mākoņa punktu empīriskā dispersija virzienā a, 

tad esam pierādījuši skaistu

Galveno teorēmu. Vienības vektora a virzienā 
mākoņa punktu empīriskā dispersija (mākoņa 

izkliede, biezums) ir aT Ĉ a , kur Ĉ ir mākoņa 
empīriskā kovariāciju matrica. 

Ĉ ir simetriska p x p matrica.

Mākoņa izmēri
Mums tagad ir formula!

Kurā virzienā a mūsu mākonis ir visbiezākais  
(visvairāk izkliedēts), un kurā – visplānākais 
(vismazāk izkliedēts)?

Mākoņa empīriskā dispersija virzienā a ir aT Ĉ a , kur Ĉ ir 
kovariāciju matrica (simetriska p x p matrica). Kurā virzienā a šī 
dispersija ir vislielākā, un kurā – vismazākā?

Izmantosim t.s. Lagranža reizinātāja metodi (Lagrange multiplier) – meklēsim 
ekstrēmus (maksimumus, minimumus) izteiksmei

L(a ,λ)=aT Ĉ a−λ(aT a−1)=aT (Ĉ−λ E )a+λ
,

kur E ir p x p vienības matrica, bet λ – Lagranža reizinātājs (mainīgais). Kāpēc te ir

aT a−1 ? Tāpēc, ka aT a=1 ir uzdevuma ierobežojums.

Atvasinot pēc a un pielīdzinot 0:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_multiplier


∂ L(a ,λ)
∂a

= ∂
∂a

[aT (C−λ E )a+λ]=2(C−λ E )a=0 ;  

(Ĉ−λ E )a=0 , jeb Ĉ a=λ a .

Ļoti svarīgs secinājums:

Lemma 1. Ja vektors a maksimizē vai minimizē dispersijas 

izteiksmi aT Ĉ a  (ar ierobežojumu aTa=1), tad eksistē tāds 

skaitlis λ, ka

Ĉ a=λ a ,

t.i. a ir matricas Ĉ īpašvektors: matrica transformē tikai tā 
garumu, bet nemaina virzienu.

Skaitli λ sauc par matricas Ĉ īpašvērtību.

Lemma 2. Ja a ir matricas Ĉ īpašvektors, tad a virzienā mākoņa 
dispersija ir atbilstošā īpašvērtība λ.

Tiešām: aT Ĉ a=aT λ a=λ aT a=λ .

Šie rezultāti ieved mūs matemātiķiem labi zināmā pasaulē – 
matricu īpašvērtību un īpašvektoru pasaulē! 

No teorijas: kovariāciju matricas ir simetriskas un pozitīvi 
pusdefinītas p x p matricas. Citām reālām matricām īpašvērtības 
mēdz būt arī kompleksi skaitļi, bet:

Teorēma. (Reālai) simetriskai un pozitīvi pusdefinītai p x p 
matricai vienmēr eksistē p reālas un nenegatīvas īpašvērtības

λ1 ,λ2 , ... ,λ p , un tām atbilstoši p savstarpēji ortogonāli 

vienības īpašvektori w1 ,w2 , ... ,w p . Dažas īpašvērtības var 

būt vienādas.

Attiecīgo teoriju sk. Wikipedia Eigenvalues and eigenvectors. Bet to mums 
detalizēti nevajag (un tas arī nav nekas jauns – tā ir matemātiskās analīzes un 
lineārās algebras klasika, ko var izlasīt mācību grāmatās).

Un eksistē labi algoritmi, kas šīs īpašvērtības un īpašvektorus prot izrēķināt, sk. 
Maple, Mathematica vai WolframAlpha. 

http://www.wolframalpha.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalues_and_eigenvectors


WolframAlpha ievades sintakse (izmēģināsim): eigenvalues [{1,2,3},{2,2,2},
{3,2,1}]

Secinājumi:

Teorēma. 1) Mākoņa dispersija ir vislielākā, ja 
virziens a ir kovariāciju matricas Ĉ vislielākās 
īpašvērtības īpašvektors. Šī vektora virzienā punktu 
mākonis ir visvairāk izkliedēts!

Google attēli: PCA

2) Mākoņa dispersija ir vismazākā, ja virziens a 
ir kovariāciju matricas Ĉ vismazākās 
īpašvērtības īpašvektors. Šī vektora virzienā punktu 
mākonis ir vismazāk izkliedēts!

3) Nevienā virzienā mākoņa dispersija 
nepārsniedz max (λ1 ,λ2 , ... ,λ p) , un nav mazāka
par min(λ1 ,λ2 , ... ,λ p) .

4) i-tā īpašvektora w i  virzienā mākoņa 
dispersija ir vienāda ar īpašvērtību λi .
3.punktu mums vajadzētu pierādīt. Sk. Zemāk.

Tagad mums ir metode kā iegūt pilnīgu priekšstatu par mākoņa 
formu – pat ja dimensiju (atribūtu) skaits p>3 .

Dimensiju mērogu problēma

Korelāciju matricas izmantošana
Piemērs: ja pirmais atribūts mainās no 0 līdz 100, bet otrais – tikai no 0 līdz 1, tad 
mūsu punktu mākonis automātiski sanāks ļoti izstiepts – neatkarīgi no tā, vai reāla 
korelācija atribūtu starpā pastāv, vai nepastāv. 

Ja mēs vēlamies izslēgt no savas analīzes datu matricas D dažādu

rindiņu dažādo izkliedi (t.i. ja atribūtu dispersijas D (X i) ir 



ļoti dažādas), tad mēs varam atribūtu X i vietā pastrādāt ar 

standartizētiem atribūtiem
X i

√D( X i)
, risinot to pašu punktu 

mākoņa analīzes uzdevumu. Tad, sarēķinot kovariāciju matricu, 
mums iznāks t.s. korelāciju matrica, piemēram, divu dimensiju 
gadījumā:

R=( D( X 1)
D( X 1)

COV ( X 1 , X 2)

√D ( X 1)D ( X 2)
COV ( X 1 , X 2)

√D( X 1) D( X 2)
D (X 2)
D (X 2)

) . 

Tā kā parastais (Pīrsona) korelācijas koeficients ir

 ρ( X 1 , X 2)=
COV ( X 1 , X 2)

√D( X 1) D( X 2)
,

tad

R=( 1 ρ( X 1 , X 2)
ρ(X 1 , X 2) 1 )  .

Triju dimensiju gadījumā:

R=( 1 ρ( X 1 , X 2) ρ( X 1 , X 3)
ρ( X 1 , X 2) 1 ρ( X 2 , X 3)
ρ( X 1 , X 3) ρ( X 2 , X 3) 1 ) .

Bet šīs korelāciju matricas tāpat IR kovariāciju matricas, un uz 
tām attiecas tās pašas lemmas un teorēmas. Arī secinājumi, ko 
varēsim iegūt, būs līdzīgi.

WEKA PCA: jāizvēlas centerData=false (tas ir noklusētais variants).

Taču (tiem pašiem sākotnējiem datiem) īpašvērtības un 
īpašvektori korelāciju matricai R bieži būs citādi nekā 
kovariaciju matricai C. Sk. 2-dimensiju piemērus zemāk.



Koordinātu standartizācija 
X i

√D( X i)
(mākoņa proporcionāla 

saspiešana/izstiepšana) ir vienīgā īstā datu transformācija, ko 
izmanto PCA. Citādi tā datus nekādi nemaina, tikai ļauj 
paskatīties uz punktu mākoni no labākiem skatu punktiem. 

Ja WEKAs cilnē Vizualize redzam punktu mākoņa projekcijas uz jebkurām divām 
koordinātu asīm, tad pēc PCA izpildes opcija Visualize transformed data piedāvā 
apskatīt mākoņa projekcijas uz diviem matricas īpašvektoriem. Pats mākonis 
nemainās, tas tikai tiek grozīts ap smaguma centru.

Projekcija uz diviem “smagākajiem” īpašvektoriem tiek rādīta WEKAs logā pa 
kreisi apakšā. Šajā “visplatākajā” projekcijā ir vislielākās cerības ieraudzīt kaut ko 
vairāk nekā Visualize cilnē. Bet ne vienmēr tas izdodas...

Kā PCA rezultātus var praktiski izmantot?
Iedvesmai varam apskatīt arī Google attēlus Visualize PCA

Visvērtīgāko informāciju satur atrastās kovariāciju matricas 

īpašvērtības – p nenegatīvi reāli skaitļi λ1 ,λ2 , ... ,λ p .

Mums bija dota p x n datu matrica, kurā p rindiņas atbilst 
atribūtiem, bet n kolonnas – eksperimentiem (objektiem).

D=( xij) ; i=1. . p ; j=1. . n .

Mēs vispirms izrēķinājām empīriskās vidējās vērtības:

E i=
1
n∑j=1

n

xij (i=1..p).

Pēc tam –  empīriskās kovariācijas un dispersijas (i, k=1..p:

ĉ ik= ̂COV ( X i , X k )=
1

n−1
∑
j=1

n

(x ij−E i)(xkj−E k )

Kopā šie skaitļi sastāda empīrisko kovariāciju matricu

Ĉ=( ĉik) , kurai jāaprēķina īpašvērtības un īpašvektori. 

[Varējām rēķināt arī korelāciju matricu.]



Īpašvērtības λ1 ,λ2 , ... ,λ p parasti sarindo dilstošā secībā. 

Tālāk var turpināt divos veidos: no “vieglā gala” (ar mazākajām 
īpašvērtībām) vai “smagā gala” (ar lielākajām īpašvērtībām).

No “vieglā gala” – atribūtu atkarības

PCA ir vispārīga metode kā noskaidrot, cik liela 
mērā visus p mūsu izmērītos atribūtus
X1, ..., Xp saista lineāras korelācijas. Piemēram, 

varbūt, ka X 2≈3X1 un/vai X 3≈2X1+5X2−3 ? Ja tā ir,

tad PCA to atklās!

Lai tādas lietas atklātu, ir jāsāk ar kovariāciju matricas mazāko 

īpašvērtību λ p un tai atbilstošo īpašvektoru w p . Gadījuma 

lieluma w p
T ( X −E )=∑

k=1

p

w pk ( X k−E k) vidējā vērtība 

ir 0, bet dispersija ir λ p . Ja dispersija ir tik maza, ka ļoti maza 

ir arī standartnovirze √λ p (tas ir būtiski, jo, piemēram,
√0.01=0.1 ), tad mēs varam pieņemt, ka praktiski vienmēr

∑
k=1

p

w pk (X k−E k )≈0 , un tādā veidā – atklāt atribūtu

X k starpā lineāru atkarību. Pēc tam vienu no atribūtiem X k

varam mēģināt izteikt caur pārējiem. 

Kuru izslēgt būtu vislabāk? Un cik liela sanāk aprēķina kļūda, 

ja atribūta X k vērtības xkj  visiem objektiem aizstājam ar 

izteiksmes vērtībām xkj ' ? T.i. cik lielas ir novirzes

|xkj−xkj '| ?

Izslēguši vienu no atribūtiem, mēs varam atkārtot PCA ar 
atlikušajiem atribūtiem un, ja palaimēsies, atklāt vēl vienu lineāru



atkarību, un izslēgt vēl vienu atribūtu utt.

Lineāru atkarību atklāšana: piemērs
Piemēram izmantosim šādu ievaddatu tabulu (pirmās 3 kolonnas 
ir punkta koordinātes, ceturtā – funkcijas vērtība, skaitļos 
izmantots decimālais punkts, bet datus atdala komati). Datos ir 
ielikta aptuvena lineāra atkarība: a3≈a1+a2 , tāpēc atbilstošais 
punktu mākonis 3-dimensiju telpā ir plakans (t.i. tam ir tikai 2 
dimensijas, nevis 3). 

@relation eksperPCA3

@attribute a1 real

@attribute a2 real

@attribute a3 real

@attribute rownum real

@data

0,0,-0.1,1

1,1,2.1,2

0.25,0,0.27,3

0,0.25,0.23,4

0.75,1,1.7,5

0.5,1,1.55,6

0,0.5,0.55,7

0.25,0.5,0.77,8

WEKA rezultāti 

Covariance matrix

  0.14   0.13   0.28 

  0.13   0.19   0.33 



  0.28   0.33   0.64 

eigenvalue proportion cumulative

  0.93627   0.9663   0.9663 0.827a3+0.428a2+0.365a1

  0.03169   0.03271   0.99901 0.73 a1-0.683a2+0.031a3

  0.00096   0.00099   1      -0.593a2-0.578a1+0.561a3

Eigenvectors

 V1         V2        V3

 0.3647  0.7302 -0.5778 a1

 0.4277 -0.6825 -0.5926 a2

 0.8271  0.031  0.5612 a3

Kā redzam, trešā īpašvērtība ir ļoti maza, tātad datos izpildās 
aptuvena vienādība:

 -0.593(a2-0.531)-0.578(a1-0.344)+0.561(a3-0.884)≈0,

[Iekavās no koordinātēm ir atņemtas to vidējās vērtības – no WEKA Preprocess 
cilnes. Koeficienti ir vektora V3 koordinātes.]

 jeb

a3≈0.884+1.03(a1-0.344)+1.06(a2-0.531)≈1.03a1+1.06a2-0.03 .

“Iebūvētā” aptuvenā korelācija ir atklāta!

Otrs variants:

Correlation matrix

  1      0.8    0.94 

  0.8    1      0.96 

  0.94   0.96   1    

eigenvalue proportion cumulative

  2.79987   0.93329   0.93329 -0.597a3-0.569a2-0.565a1

  0.19708   0.06569   0.99898 0.729a1-0.683a2-0.039a3

  0.00305   0.00102   1      0.801a3-0.457a2-0.386a1



Eigenvectors

 V1        V2        V3

-0.5653  0.7289 -0.3861 a1

-0.5693 -0.6835 -0.4569 a2

-0.597 -0.0386  0.8013 a3

Tātad, ievērojot standartnovirzes no WEKA Preprocess cilnes (t.i. katru 
saskatāmo dalot ar to):

 0.801(a3-0.884)/0.8-0.457(a2-0.531)/0.432-0.386(a1-0.344)/0.376≈0, jeb

a3≈1.03a1+1.06a2-0.03, 

t.i. rezultāts ir tāds pat kā ar kovariāciju matricu iegūtais. Par to šeit nav 
jābrīnās: ja korelācija ir pietiekami stipra (koeficienti 0.8; 0.94; 
0.96), tad visas metodes dod vienādu rezultātu. 

Nelineāru atkarību atklāšana: piemērs
Atvēsinošs piemērs,  kas parāda Pīrsona korelācijas koeficienta 
aprobežotību: Anscombe's quartet (visi 4 attēli rāda gadījuma 
lielumus x, y ar vienādām statistiskajām īpašībām).

Mākonis var nebūt izstiepts taisnes vai (hiper)plaknes virzienā, 
bet ap kādu līkni vai virsmu. Tad “labāko” taišņu vai 
(hiper)plakņu meklēšana liks tikai vilties...

Sk. Google attēlus nonlinear regression. 

Ja mums izdotos uzminēt datos “paslēptās” līknes vai 
(hiper)virsmas formulu, tad ar datu transformācijas palīdzību mēs
varētu nelineāro korelāciju reducēt uz lineāro, un tā padarīt to 
pieejamu PCA.

WEKA: piemērs ar kvadrātisku korelāciju.

Ieliksim mūsu datos aptuvenu kvadrātisku atkarību starp  a1, a2, 
a3:

a3≈a1+a12+a2+a22−5 .

PCA tādu nelineāru atkarību tiešā veidā atklāt nespēj. Bet ja mēs 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anscombe's_quartet


saviem datiem pievienosim kolonnas

a1kvadr=a12 ; a2kvadr=a22 ,

tad lineāro korelāciju

a3≈a1+a1kvadr+a2+a2kvadr−5

PCA atradīs! Ar šādām divām papildus kolonnām PCA atradīs jebkuras 
kvadrātiskas korelācijas mūsu datos (ja vien tādas tur eksistē).

@relation eksperPCA5

@attribute a1 real

@attribute a2 real

@attribute a3 real

@attribute a1kvadr real

@attribute a2kvadr real

@attribute rownum real

@data

0,0,-5.02,0,0,1

0,1,-3.04,0,1,2

0,2,0.94,0,4,3

1,0,-3.08,1,0,4

1,1,-1.1,1,1,5

1,2,2.88,1,4,6

2,0,0.86,4,0,7

2,1,2.86,4,1,8

2,2,6.82,4,4,9

WEKA rezultāti 

Covariance matrix

  0.75   0      2.21   1.5    0    



  0      0.75   2.23   0      1.5  

  2.21   2.23  13.66   4.67   4.72 

  1.5    0      4.67   3.25   0    

  0      1.5    4.72   0      3.25 

eigenvalue proportion cumulative

 17.60434   0.81291   0.81291 -0.881a3-0.305a2kvadr-0.301a1kvadr-0.144a2-0.142a1

  3.95256   0.18252   0.99542 0.644a1kvadr-0.637a2kvadr+0.302a1-0.298a2+0    a3

  0.05174   0.00239   0.99781 -0.572a2-0.498a1+0.469a2kvadr+0.432a1kvadr-0.136a3

  0.04744   0.00219   1      0.679a1-0.6a2-0.318a1kvadr+0.281a2kvadr-0a3

  0                      0             1      -0.455a1kvadr+0.454a3-0.451a2-0.451a2kvadr-0.425a1

Eigenvectors

 V1      V2         V3           V4          V5

-0.1422  0.3016 -0.4977  0.6785 -0.425 a1

-0.1439 -0.2982 -0.5723 -0.5997 -0.4507 a2

-0.8807  0     -0.1359 -0      0.4537 a3

-0.3011  0.644  0.4317 -0.3178 -0.4552 a1kvadr

-0.3045 -0.6367  0.4689  0.2809 -0.4507 a2kvadr

Redzam, ka 5.īpašvektora virzienā mūsu (5-dimensiju) mākonis 
ir ļoti “plāns”. Novilksim caur mākoņa smaguma centru

 (1, 1, 0.236, 1.667, 1.667)

hiperplakni, kas perpendikulāra vektoram V5. Tās vienādojums:
-0.455(a1kvadr-1.667)+0.454(a3-0.236)-0.451(a2-1)-0.451(a2kvadr-1.667)-0.425(a1-1)=0;

 -0.455a1kvadr+0.454a3-0.451a2-0.451a2kvadr-0.425a1-2.279≈0;

a3≈1.00a1kvadr+0.99a2+0.99a2kvadr+0.94a1-5.02;

a3 ≈0.94 a1+1.00 a12+0.99 a2+0.99a22−5.02 .

Šī vienādība tīri labi atbilst tai korelācijai
a3≈a1+a12+a2+a22−5 , kas (ar nelieliem “trokšņiem”) tika 

ielikta datos.

Citas nelineāras atkarības

Līdzīgi kvadrātiem, varam mēģināt pievienot savai matricai 



atvasinātas kolonnas ar citām funkcijām:

√ x ; x3 ;
1
x

;
1

x2 ; log x ; 2x ;
x
y

utml.

Pēdējā gadījumā ir domāts divu atribūtu dalījums.

Kādas formulas izvēlēties? Jāizmēģina dažādi varianti, kamēr 
sanāk vislabāk (ja vispār sanāk). Konkrētās parādības 
pārzināšana te var palīdzēt: kur atkarība ir visvairāk 
sagaidāma?

Praksē šādu eksperimentēšanu ar formulām esmu novērojis tikai 
vienreiz. Parasti izmanto (laikam jau) modernāku metodi – 

Kernel PCA. To studēsim nodaļā par datu dimensiju 
redukciju. 

No “smagā gala” – dimensiju redukcija
Mākoņa summāro izkliedi (visos virzienos kopā) var raksturot ar 

objektu atribūtu X1, ..., Xp dispersiju summu, jeb ∑
i=1

p

D (X i) , t.i.

kovariāciju matricas diagonāles elementu summu. 

Pagriezīsim koordinātu sistēmu galveno komponentu virzienos, tad kovariāciju 
matrica C pārveidosies par diagonālmatricu CPC, kurai uz diagonāles būs 
īpašvērtības, bet ārpus diagonāles – tikai nulles. 

Google attēli: diagonal matrix

Teorēma. Pagriežot koordinātu asis, matricas 
diagonāles elementu summa nemainās, tātad

∑
i=1

p

D( X i)=∑
i=1

p

λ i
. 

Un tātad mākoņa summārā izkliede ir vienāda ar 
kovariāciju matricas Ĉ īpašvērtību summu.
Piemērs. Ja 7x7 kovariāciju matricai C ir sanākušas īpašvērtības 



{1,20; 0,60; 0,12; 0,02; 0,02; 0,02; 0,02} (summa 2),

tad, normējot pret summu, iegūstam:

{0,60; 0,30; 0,06; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01}.

Šeit mūsu uzdevumā kovariāciju matricas īpašvērtības ir 
sanākušas tādas, ka, piemēram, 3 lielākās vērtības summā 
“nosedz” 96% no kopējās īpašvērtību summas.

Speciālisti to pasaka tā: mūsu piemērā: no datu kopējās 
“variabilitātes” (variance), 96% nosedz galveno
komponentu virzieni, kas atbilst 3 lielākajām 
īpašvērtībām.
Termins “variance covered” (WEKA, Tensorflow).

Kā šādu secinājumu var izmantot praktiski?

Piedāvājums: ja jau dažu lielāko īpašvērtību virzieni kopā nosedz
lielu daļu no datu kopējās “variabilitātes”, tad varam cerēt, ka 

datu projekcija uz šiem virzieniem varētu lielā 
mērā aizstāt visu lielo vairākdimensiju datu 
kopu D, saglabājot datu strukturālās īpatnības 
(piemēram, klasterus). Dimensiju redukcija!
[Mūsu piemērā 7-dimensiju mākoņa vietā mēs varētu pētīt 3-
dimensiju mākoni, kuru mēs varētu vizualizēt.]

Google attēli cluster outliers 

Piemēram, ja mūsu datu punkti p-dimensiju telpā sadalās 
klasteros, vai arī kādi datu punkti atrodas ārpus “pamatmākoņa” 
(t.s. anomālijas, izlēcēji/outliers), tad mēs varētu cerēt ieraudzīt 
šos fenomenus arī reducētajā 2- vai 3-dimensiju modelī.

Vai arī: ja mums ir zināms punktu sadalījums divās vai vairākās 
klasēs, tad iekrāsojot katras klases punktus noteiktā krāsā, mēs 
varētu saskatīt kaut kādas likumsakarības dažādu klašu punktu 
izvietojumā.



[Bet vispār: kurš mums var liegt aplūkot datu projekcijas uz 2-3 galvenajiem 
komponentiem arī bez kādiem “variabilititātes nosegšanas” apsvērumiem? Ja nu 
sanāk? Un cilvēki ļoti bieži tā arī dara! Bet tāda veidā iegūtos secinājumus vajag ļoti
rūpīgi izvērtēt.]

Reāli PCA lietojumi
Piemērs potenciālam lietojumam, kurš no mērvienību viedokļa ir 
pilnīgi korekts:

Ņemam DZ studentu saņemtās atzīmes gan bakalaura, gan 
maģistra  programmās, pavisam n studentu, katram p atzīmes. Ko 
tādos datos varētu atklāt PCA? Piemēram, kuros bakalaura 
kursos saņemtās atzīmes vislabāk ļauj prognozēt, vai cilvēks 
maģistra programmu vispār pabeigs?

2010. gada rezultāti: Lauma Pretkalniņa.

Ļoti iespaidīgs PCA lietojuma piemērs bioinformātikā:

Margus Lukk, Misha Kapushesky, Janne Nikkilä, Helen Parkinson, Angela 
Goncalves, Wolfgang Huber, Esko Ukkonen, and Alvis Brazma.

 A global map of human gene expression. Nature Biotechnology, Vol. 28, Nr. 4, 
April 2010, pp. 322-324. (Papildmateriāli)

Galvenā diagramma – Alvja Brāzmas personīgajā lapā.

“We have constructed a global gene expression map by integrating microarray data 
from 5,372 human samples representing 369 different cell and tissue types, disease 
states and cell lines. ...

An analysis of the structure of the expression space reveals that it can be described 
by a small number of distinct expression profile classes and that the first three 
principal components of this space have biological interpretations. The 
hematopoietic system, solid tissues and incompletely differentiated cell types are 
arranged on the first principal axis; cell lines, neoplastic samples and nonneoplastic 
primary tissue–derived samples are on the second principal axis; and nervous 
system is separated from the rest of the samples on the third axis. We also show 
below that most cell lines cluster together rather than with their tissues of origin. ”

Šis ir viens no retajiem gadījumiem, kas galvenos komponentus izdodas saturīgi 
interpretēt.

Neobligāti papildmateriāli

Divās dimensijās: 

http://www.ebi.ac.uk/~brazma/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2974261/bin/NIHMS241282-supplement-Supplementary_materials.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2974261/
http://podnieks.id.lv/slides/mining/Pretkalnina2010.pdf


alternatīvs atskats uz lineāro korelāciju
Pieņemsim, ka mēs nodarbojamies ar kādu eksperimentu, kurā 
izdarām divu parametru (atribūtu) mērījumus: X1, X2. 
Eksperiments ir izveikts n reizes, t.i. mums ir n x 2 datu matrica

(x11 x12

... ...
xn1 x n2

)  

Tā sastāv no 2 kolonnām (katra atribūta vērtībām) un n rindiņām,
kas atbilst n eksperimentiem.

Mēs gribam noskaidrot atribūtu X1, X2 iespējamo korelāciju.

Attēlosim katra eksperimenta rezultātu kā plaknes punktu ar 
koordinātēm X1, X2, tad iegūsim plaknē punktu “mākoni”. 

Pieņemsim, ka mūsu mākonis ir sanācis “tievs un garš” kādas 

taisnes a1X1+a2X2+c=0 virzienā.

Vektoru terminos: aTX+c=0, kur a=(a1

a2
); X =(X 1

X 2
) .

[Šeit T nozīmē transpozīciju: aT=(a1 , a2) , bet aTX=a1X1+a2X2 – vektoru 

skalāro reizinājumu, kas izteikts matricu reizinājuma formā. Pie šiem 
apzīmējumiem pamazām jāpierod.]

Tas nozīmē, ka vairumam mākoņa punktu izpildās aptuvena 

vienādība: a1X1+a2X2+c≈0. 

Divi izņēmuma gadījumi: [Bildes.]

Ja ∣a1

a2
∣ ir ļoti maza vērtība, tad mākoņa punktos atribūts x2 praktiski ir konstants.

Ja ∣a2

a1
∣ ir ļoti maza vērtība, tad mākoņa punktos atribūts x1 praktiski ir konstants.



Pārējos gadījumos (kad ∣a1

a2
∣ ir “normāla” vērtība) mēs varam 

pieņemt, ka visiem mākoņa punktiem izpildās 

a1X1+a2X2+c≈0, un tad no šī vienādojuma varam izteikt 
vienu atribūtu ar otru. (Pirmo ar otro vai otro ar pirmo – abas iespējas 
teorētiski ir līdzvērtīgas.)

Piemēram, varam uzskatīt, ka mums ir tikai viens "būtisks" 
eksperimenta atribūts: X1. Otru varam samērā droši aprēķināt no 

pirmā: X 2 ≈
−a1 X 1−c

a2

. Mēs tātad varam iztikt ar X1 vērtību, 

bet X2 varam (ja to nevajag citu apsvērumu dēļ) eksperimentos 
vispār nemērīt.

Vektoru un matricu algebras atgādinājums

a=(a1

a2
) – vektors – vertikāls.

aT=(a1 a2)  – vektors – horizontāls.

Vektoru skalārais reizinājums:

a=(a1

a2
); b=(b1

b2
); a⋅b=a1 b1+a2 b2 .

(a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33
)  – 3x3 matrica.

Matricas un vertikāla vektora reizinājums:



A b=(a11 a12

a21 a22
)(b1

b2
) = (a11 b1+a12 b2

a21 b1+a22 b2
) .

Matricu reizinājums:

(a11 a12

a21 a22
)(b11 b12

b21 b22
) =

 (a11 b11+a12 b21 a11 b12+a12 b22

a21 b11+a22 b21 a21 b12+a22 b22
)

Horizontāla vektora un matricas reizinājums:

aT B=(a1 a2)(b11 b12

b21 b22
) =

 (a1 b11+a2 b21 a1 b12+a2 b22)
Vektoru skalārais reizinājums matricu pierakstā:

a=(a1

a2
); aT b=(a1 a2)(b1

b2
)=a1 b2+a2 b2 .

aT b=∣∣a∣∣∣∣b∣∣cosα , kur ∣∣a∣∣,∣∣b∣∣ ir vektoru garumi, bet
α  – leņkis to starpā. 

Ja ∣∣a∣∣=1 , tad aT b ir vektora b projekcija uz a (var būt arī 

negatīvs skaitlis).

Vektori a, b ir perpendikulāri (ortogonāli) tad un tikai tad, ja

aT b=0 .

Taisnes/plaknes/hiperplaknes vienādojums, kas iet caur punktu E 

perpendikulāri (ortogonāli) vektoram a: aT ( X−E )=0



[Bilde]

PCA centrālā konstrukcija (“aiz kadra”):

aT C a=(a1 a2)(c11 c12

c21 c22
)(a1

a2
) =

 (a1 c11+a2 c21 a1 c12+a2 c22)(a1

a2
) =

a1
2 c11+a1 a2(c21+c12)+a2

2 c22

Bet kā šo korelācijas uzdevumu uzdot
datoram?

Ņemam savu mākoņa punktu n x 2 matricu 

(x11 x12

... ...
xn1 xn2

)
un taisnes vienādojumu ar parametriem: a1 X 1+a2 X 2+c=0 . 
Parametru a1, a2, c vērtības mēs gribam izvēlēties tā, lai 
attālumu kvadrātu summa (vai vidējais kvadrāts) no mākoņa 
punktiem līdz taisnei būtu minimāla. [Bilde] Tā tad arī būs taisne,
kas vidēji ir vistuvāk mākoņa punktiem.

[Kāpēc attālumu kvadrātu summa, nevis pašu attālumu summa?]

Bet kā mērīt attālumu no punkta līdz taisnei? Ir trīs iespējas: 

a) pa vertikāli; 

b) par horizontāli; 

c) pa perpendikulu no punkta līdz taisnei. [Bildes] 

Pirmās divas versijas tiek izmantotas, rēķinot klasisko (Pīrsona) korelācijas 

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


koeficientu: ρ( X 1 , X 2)=
COV ( X 1 , X 2)

√D( X 1) D( X 2)
. Minimizējot attālumu 

kvadrātu summu (a) un (b), mēs iegūstam divas klasiskās t.s. regresijas taisnes 
(regression lines, 2.attēls), kas krustojas mākoņa smaguma centrā

E=(E 1

E 2
) :

E 1≈
1
n ∑i=1

n

xi1 ; E2≈
1
n∑i=1

n

x i2

(matricas kolonnu vidējie aritmētiskie). 

Regresijas taišņu vienādojumi:

X 2=
COV ( X 1 , X 2)

D (X 1)
( X 1− E1)+E2 ;

X 1=
COV (X 1 , X 2)

D( X 2)
( X 2− E2)+E1 ;

Jo tuvāk korelācijas koeficients ir ±1, jo mazāks ir leņkis regresijas taišņu starpā, t.i.
X1 un X2 (lineārā) korelācija ir stiprāka. 

Protams, “pareizāks” būtu trešais variants (c), jo 
tas dod vienu un tiešām vislabāko taisni cauri 
mākonim. 
Trešā varianta otra priekšrocība – šī metode labi vispārinās 
vairāk-dimensiju datiem (sk. tālāk, tā arī būs galveno 
komponentu analīze PCA).

Izrādās, ka “labākās” taisnes virzienu, kas (c) gadījumā nodrošina
minimālo attālumu kvadrātu summu, var atrast, izmantojot t.s. 
kovariāciju matricu (galarezultāts ir zemāk redzamā teorēma).

Aplūkosim taisni, kas novilkta caur mākoņa smaguma centru 
perpendikulāri vienības vektoram a (t.i. ∣∣a∣∣=1 ). [Tas ir dabisks 

taisnes uzdošanas veids.] Šīs taisnes vienādojums:

aT ( X−E )=0 . [Bilde]

Punkta X attālums līdz šai taisnei ir vektora X–E projekcijas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_matrix
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient


garums uz vektoru a, t.i. skalārais reizinājuma aT ( X−E )
absolūtā vērtība (jo a ir vienības vektors). [Bilde]

Tātad attālumu kvadrātu summa no mākoņa punktiem līdz šai 

taisnei ir S (a)=∑
i=1

n

(aT (x i−E ))2

Skaitli
1
n

S (a) varam uzskatīt par mākoņa “biezumu” virzienā 

a (mākoņa punktu vidējais attāluma kvadrāts no taisnes, kas 

perpendikulāra a.) [Bilde] Vēlāk redzēsim arī, ka
1
n

S (a) ir dispersija 

mākoņa punktu projekcijām uz vektora a.

Kurā virzienā mākonis ir visbiezākais, un kurā – visplānākais? 

Izrādās, ka “labākā” taisne cauri mākonim iet caur tā smaguma 
centru perpendikulāri mazākā “biezuma” virzienam. Vai – kas
ir tas pats – tā iet lielākā “biezuma” virzienā. 

Izrādās, ka
1
n

S (a)≈aT C a , kur C ir X1 un X2 kovariāciju 

matrica (sk. tālāk), no šejienes – šīs matricas īpašā loma PCA.

[Kā tas iespējams, ka mākoņa lielākā biezuma virziens ir perpendikulārs mazākā 
biezuma virzienam? Mākonis taču var būt neregulārs? Bilde. BET: biezums virzienā
a netiek definēts kā “kreisākā” un “labējākā” punkta attālums virzienā a. Tas tiek 
definēts kā projekciju dispersija. Un tai piemīt – izrādās – šī divu virzienu 
perpendikularitātes īpašība!]

Dažu jēdzienu atgādinājums

Pilnīgāks atkārtojuma materiāls: sk. slaidus.

Kas ir kovariācija (covariance)? Teorētiskajā modelī:

COV ( X 1 , X 2)=E (( X 1−E ( X 1))( X 2−E (X 2)))
bet datos (sample covariance, empirical covariance):

http://podnieks.id.lv/slides/mining/varbut2.pdf


̂COV ( X 1 , X 2)=
1

n−1
∑
i=1

n

(x i1−E1)(xi2−E2) .

[Kāpēc n-1? Tāpēc, ka datus centrējot, zūd viena brīvības pakāpe: E(X–E)=0.]

Kovariācija ir gadījuma lielumu korelācijas mērs. Neatkarīgiem lielumiem 
kovariācija ir 0. Bet ne otrādi: ja kovariācija ir nulle, tad lielumi “nekorelē”, bet ne 
obligāti ir neatkarīgi (pat šī vārda statistiskajā nozīmē).

Protams, COV(Y, X)=COV(X, Y).

Kas ir dispersija (variance)? Teorētiskajā modelī:

D (X 1)=COV ( X 1 , X 1)=E (( X 1−E ( X 1))
2) ;

D (X 2)=COV ( X 2 , X 2)=E (( X 2−E ( X 2))
2) ,

[Kāpēc ne E (∣X 1−E1∣) , E (∣X 2−E 2∣) ?]

 bet datos:

D̂ (X 1)≈
1

n−1
∑
i=1

n

(xi1−E1)
2

; [kāpēc n-1?]

D̂ (X 2)≈
1

n−1
∑
i=1

n

(xi2−E2)
2

Dispersija ir gadījuma lieluma vērtību izkliedes mērs – lieluma kovariācija pašam 
ar sevi: D(X)=COV(X, X). 

Dabiski ir izmantot arī t.s. standartnovirzi:

STD (X )=√D(X ) . 

Ja lieluma mērvienība ir metrs, tad kovariācijas un dispersijas mērvienība ir 
kvadrātmetrs, bet standartnovirzes – metrs.

Turpinājums
Visu informāciju par gadījuma lielumu X 1 , X 2 izkliedēm un 
korelācijām apkopo kovariāciju matrica:



C=( D( X 1) COV ( X 1 , X 2)
COV (X 1 , X 2) D( X 2) ) .

Mākoņa “biezumu” virzienā a dod formula
1
n

S (a)≈aT C a , 

mēģinot šo “biezumu” maksimizēt un minimizēt, nonākam pie 
diviem virzieniem a A ,aB , kas ir matricas C īpašvektori. 

No matemātikas:

C ir simetriska un pozitīvi pusdefinīta (positive semidefinite) 
matrica, tāpēc (ir tāda teorēma!) tai eksistē divas nenegatīvas 

īpašvērtības λ A ,λB  un divi savstarpēji perpendikulāri 

īpašvektori aA ,aB , ko var izrēķināt no vienādojuma:

C a=λ a , jeb ( D( X 1) COV ( X 1 , X 2)
COV (X 1 , X 2) D(X 2) )(a1

a2)=λ(a1

a2) .

Sk. bildi Vikipēdijā Covariance matrix.

Pieņemsim, ka par īpašvektoriem ir izvēlēti vienības vektori, t.i.

aA , aB garums ir 1. 

[Īpašvērtības var iegūt no kvadrātvienādojuma Det (C−λ)=(D1−λ)(D2−λ)−C12
2 =0 . 

Pēc tam atbilstošos īpašvektorus iegūstam no vienādojuma: (D1−λ) x1+C12 x2=0.

Piemērs. Ja D1=3 ; D2=1 ;C12=1 , tad λ2−4λ+2=0 un λ=2±√2 , 

jeb 3.41 un 0.59. Atbilstošie īpašvektori: (1,−1±√2) , jeb (1, 0.41) un (1, -2.41). Bilde.]

Teorēma.

a) Mākoņa “biezums” virzienā aA ir λA , bet virzienā aB

tas ir λB . 

b) Nevienā virzienā mākonis nav biezāks par max (λA ,λB) , 

un nav plānāks par min(λ A ,λB) .

c) Gadījuma lielumi aA
T (X−E ) , aB

T (X−E ) nekorelē, 

t.i. to kovariācija (un Pīrsona korelācijas koeficients) ir 0.

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


[Pierādījumu sk. tālāk.]

Secinājums. Labākā taisne cauri mākonim iet caur tā smaguma 
centru perpendikulāri mazākās īpašvērtības vektora virzienam 
(kur mākoņa “biezums” ir vismazākais, tas arī ir šīs taisnes 
“labums”). [Bilde] Vai – kas ir tas pats – tā iet lielākās 
īpašvērtības vektora virzienā (mākoņa vislielākā “biezuma” 
virzienā).

Pārsteigums – ka šie virzieni ir perpendikulāri? Bet tie nav lielāko un mazāko 
ģeometrisko platumu virzieni, tie ir lielākās uz mazākās izkliedes (dispersijas) 
virzieni!

[Mūsu piemērā: vektora (1, 0.41) virzienā mākoņa biezums ir vislielākais (dispersija 3.41, std 
1.85), bet mazākais (dispersija 0.59, std 0.77) – vektora (1, -2.41) virzienā. Bilde.]

Veiksmes gadījumā viena no īpašvērtībām (piemēram, λA ) ir 

ļoti maza, tad tās īpašvektora a A=(a1

a2
) virzienā mākonis ir ļoti 

“plāns”. Perpendikulāri šim virzienam (caur mākoņa smaguma 
centru) iet taisne, kas vidēji ir ļoti tuvu mākoņa punktiem. Šīs 

taisnes vienādojums ir aA
T (X−E )=0 , jeb

a1( X 1−E1)+a2( X 2−E2)=0 .

Tas arī ir veiksmīgais uzdevuma atrisinājums.
[Mūsu piemērs nepieder pie veiksmīgajiem gadījumiem. Tomēr, taisne
(X 1−E1)−2.41(X 2−E 2)=0 , jeb X 2=0,41 X 1+... iet caur mākoņa centru 

perpendikulāri virzienam, kurā tas ir visplānākais, vai – kas 2 dimensijās ir tas pats – virzienā, 
kurā tas ir visbiezākais.]

Dimensiju mērogu problēma
Piemērs: ja pirmais atribūts mainās no 0 līdz 100, bet otrais – 
tikai no 0 līdz 1, tad mūsu punktu mākonis automātiski sanāks 
ļoti izstiepts – neatkarīgi no tā, vai reāla korelācija atribūtu starpā
pastāv, vai nepastāv. [Bilde]

Ja vēlamies šo fenomenu no savas analīzes izslēgt, tad mums abi 
atribūti ir jāstandartizē, t.i. X 1 , X 2 vietā ir jāņem



X 1

√D( X 1)
,

X 2

√D (X 2)
(abiem šiem lielumiem dispersija ir 1, t.i. 

“izstiepuma” vairs nav). 

[Bilde standartizētam mākonim ar labu korelāciju: vertikālais un horizontālais 
biezums ir 1, bet mākonis ir izstiepts pa diagonāli.]

Standartizētā mākoņa smaguma centrs ir (
E ( X 1)

√D( X 1)
,

E ( X 2)

√D ( X 2)
) .

Bet, rēķinot standartizētiem lielumiem kovariāciju matricu, 
mums sanāks t.s. korelāciju matrica. Tiešām:

R=( D( X 1)
D( X 1)

COV ( X 1 , X 2)

√D ( X 1)D ( X 2)
COV ( X 1 , X 2)

√D( X 1) D( X 2)
D (X 2)
D (X 2)

) ,

jeb

R=( 1 ρ( X 1 , X 2)
ρ( X 1 , X 2) 1 )  ,

kur ρ( X 1 , X 2) ir parastais (Pīrsona) korelācijas koeficients.

Arī tā ir simetriska un pozitīvi pusdefinīta (positive semidefinite)
matrica, tāpēc tai eksistē divas (vispārīgajā gadījumā, citas, 
salīdzinot ar kovariāciju matricu) nenegatīvas īpašvērtības

λ A ' , λB '  un divi (citi) perpendikulāri īpašvektori bA ,bB

, ko var izrēķināt no vienādojuma:

R b=λ ' b .  

[Īpašvērtības var iegūt no kvadrātvienādojuma Det (R−λ ' )=(1−λ ' )2−ρ2=0 . Tātad

λ A '=1+ρ ;λB '=1−ρ . Tāpat viegli pārliecināties, ka (neatkarīgi no ρ ):

bA=(1,1); bB=(1,−1) . ]

[Mūsu piemērā D1=3 ; D2=1 ;C12=1 , ρ= 1
√3

≈0.58 .]



Teorēma.

a) Standartizētā mākoņa biezums virzienā (1,1) ir 1+ρ , bet

virzienā (1,−1) tas ir 1−ρ . 

b) Nevienā virzienā standartizētais mākonis nav biezāks par

1+∣ρ∣ , un nav plānāks par 1−∣ρ∣ .

[Mūsu piemērā standartizētā mākoņa biezums tātad ir: virzienā (1, 1) ir 1.58, bet virzienā (1, -1) 
tas ir 0.42.] 

Veiksmes gadījumā viena no īpašvērtībām ir ļoti maza (tas ir tad, ja

Pīrsona korelācijas koeficients ρ( X 1 , X 2) ir tuvu 1 vai -1), tad tās 
īpašvektora (t.i. vektora (1, 1) vai (1, -1)) virzienā standartizētais 
mākonis ir ļoti “plāns”. Tas nozīmē jau īstu korelāciju, ko 
neizraisa mērogu dažādība! Perpendikulāri šim virzienam, t.i. 
attiecīgi virzienā (1, -1) vai (1, 1) (caur standartizētā mākoņa 
smaguma centru) iet taisne, kas vidēji ir tuvu standartizētā 
mākoņa punktiem. Tās vienādojums (standartizētajās 
koordinātēs) ir attiecīgi 

( X 1 '−E1 ' )+( X 2 '−E 2 ' )=0 vai ( X 1 '−E1 ' )−(X 2 '−E 2 ' )=0

Izstiepjot standartizēto mākoni atpakaļ sākotnējos izmēros, 
iegūstam attiecīgi taisnes vienādojumu

X 1−E1

√D( X 1)
+

X 2−E2

√D (X 2)
=0 un

X 1−E 1

√D( X 1)
−

X 2−E 2

√D ( X 2)
=0 .[Mūsu 

piemērā: D1=3 ; D2=1 ;C12=1 , tāpēc iegūstam taisni

X 1−E1

√3
−( X 2−E2)=0 , jeb 0.58(X 1−E1)−( X 2−E2)=0 vai

X 2=0.58 X 1+... .

[Mūsu piemērs pie veiksmes gadījumiem nepieder. Tāpēc no korelāciju matricas iegūtā taisne 
atšķiras no taisnes X 2=0,41 X 1+... , ko ieguvām no kovariāciju matricas. ]

No korelāciju matricas iegūtā taisne precīzāk raksturo divu 
lielumu korelāciju, jo tās virzienu neietekmē šo lielumu izkliedes 
(t.i. dispersiju) atšķirības. [Tāpēc korelāciju matrica ir WEKAs
noklusētais variants...]



Taču, jo tuvāk korelācijas koeficients ρ  ir ±1 , jo tuvākas ir 
taisnes, ko dod kovariāciju un korelāciju matricas: abu virzieni 
tuvojas.

Trijās dimensijās...
Šo gadījumu ir vērts īsi aplūkot, pirms pārejam pie vairākām dimensijām. Jāpierod 
pie domas, ka cauri punktu mākonim velkam nevis taisni, bet plakni – un pie n>3 – 
jau arī hiperplakni...

Pieņemsim, ka mēs nodarbojamies ar kādu eksperimentu, kurā izdarām 3 parametru 
(atribūtu) mērījumus X1, X2, X3. Eksperiments ir izveikts n reizes, t.i. mums ir n x 3
datu matrica X. Tā sastāv no 3 kolonnām (katra atribūta vērtībām) un n rindiņām, 
kas atbilst n eksperimentiem.

Mēs gribam noskaidrot atribūtu x1, x2, x3 iespējamās korelācijas.

Situācijas teorētiskajā modelī mums ir darīšana ar gadījuma vektoru

X =(X 1

X 2

X 3
) . Attēlosim katra eksperimenta rezultātu kā telpas punktu ar 

koordinātēm x1, x2, x3, tad iegūsim telpā punktu mākoni. 

Ja kādā virzienā a=(a1

a2

a3
) mākonis ir ļoti “plāns”, tas nozīmē, ka visi tā punkti 

atrodas ļoti tuvu plaknei, kas perpendikulāra vektoram a. Šīs plaknes vienādojums 

ir aT ( X−E )=0 , jeb

a1(X 1−E1)+a2( X 2−E2)+a3( X 3−E 3)=0 , 

un tā iet caur mākoņa smaguma centru E=(E 1

E 2

E 3
) . Pieņemot, ka visi mākoņa 

punkti “aptuveni” atrodas šajā plaknē, mēs iegūstam vienādojumu, no kura vienu no
atribūtiem varēsim izteikt caur diviem pārējiem.

Izrādās, ka arī 3 dimeansijās “biezos” un “plānos” virzienus varam atrast, 
izmantojot gadījuma lielumu X1, X2, X3 kovariāciju matricu:



C=( D( X 1) COV ( X 1 , X 2) COV ( X 1 , X 3)
COV ( X 1 , X 2) D( X 2) COV ( X 2 , X 3)
COV (X 1 , X 3) COV ( X 2 , X 3) D( X 3)

) .

(Atcerēsimies, kā šos lielumus var aprēķināt no datu tabulas 3 kolonnām

(x1i , x2i , x3i) un n rindiņām.

Tā ir simetriska un pozitīvi pusdefinīta (positive semidefinite) matrica, tāpēc (ir 

tāda teorēma!) tai eksistē nenegatīvas īpašvērtības λA ,λB ,λC  un 

savstarpēji perpendikulāri īpašvektori aA , aB ,aC , ko var izrēķināt no 

vienādojuma:

C a=λ a .

Īpašvektoru garumus atkal ņemsim vienādus ar 1.

Teorēma. Mākoņa “biezums” virzienā aA ir λ A , virzienā aB tas ir

λB , bet virzienā aC tas ir λC .Vēl vairāk: nevienā virzienā mākonis nav 

biezāks par max (λA ,λB ,λC) , un nav plānāks par

min(λA ,λB ,λC) . Un pie tam: projekcijas – gadījuma lielumi

aA
T (X−E ) , aB

T (X−E ) , aC
T (X−E ) nekorelē, t.i. to 

savstarpējās kovariācijas (un Pīrsona korelācijas koeficienti) ir 0.

[Pierādījumu sk. tālāk.]

Tātad: ja viena no īpašvērtībām (piemēram, λA ) ir ļoti maza, tad tās īpašvektora

a A=(a1

a2

a3
) virzienā mākonis ir ļoti “plāns”. Perpendikulāri šim virzienam (caur 

mākoņa smaguma centru) iet plakne, kas vidēji ir vistuvāk mākoņa punktiem. Šīs 

taisnes vienādojums ir aA
T (X−E )=0 , jeb

a1( X 1−E1)+a2( X 2−E2)+a2( X 3−E3)=0 .

No šī vienādojuma vienu no atribūtiem var izteikt caur abiem pārējiem.

Galveno komponentu analīze (PCA) ir (tai skaitā) vispārīga 



metode kā noskaidrot, visas  atribūtu lineārās korelācijas. 

Piemēram, ja X 2≈3X1 un/vai X 3≈2X1+5X2−3 , tad 

PCA to konstatēs.

PCA rīkā WEKA: 2 dimensiju piemērs
PCA pieder pie Select attributes metodēm. 

Piemēram izmantosim šādu ievaddatu tabulu (pirmās divas 
kolonnas ir punkta koordinātes, trešajā WEKA vēlas redzēt 
“funkcijas vērtību”, skaitļos ir izmantots decimālais punkts, bet 
datus atdala komati). Nevajag domāt, ka te iegūsim pārliecinošu rezultātu – 
datos nekā tāda nav. 

@relation eksperPCA1

@attribute a1 real

@attribute a2 real

@attribute rownum real

@data

0,0,1

1,1,2

0.25,0,3

0,0.25,4

0.75,1,5

0.5,1,6

0,0.5,7

0.25,0.5,8

Sākotnējā izpēte

1) Poga Edit.

2) Aplūkojam a1 un a2 vidējās vērtības un standartnovirzes. Sk. 
cilnē Preprocess – Selected attribute.



3) Cilne Vizualize. Pointsize regulēšana. Te WEKA rāda 

Iestādām varianceCovered=1, lai redzētu pilnu ainu.

PCA

Ja iestādam parametru centerData= true, tad WEKA rēķina 
kovariāciju matricu, tās īpašvērtības un īpašvektorus:

Covariance matrix

  0.14   0.13 

  0.13   0.19 

eigenvalue proportion cumulative

  0.29654         0.90373          0.90373         0.764a2+0.645a1

  0.03159          0.09627             1          -0.764a1+0.645a2

Eigenvectors

 V1         V2

 0.6448 -0.7644 a1

 0.7644  0.6448 a2

Secinājums: labākā (visas ir sliktas!) taisne iet caur mākoņa 
smaguma centru (0.344, 0.531) perpendikulāri otrajam 
īpašvektoram. Mākoņa mazākais biezums ir √0.03159≈0.18 . 
Taisnes vienādojums:

 -0.764(a1–0.344)+0.645(a2–0.531)=0;

a2=a1*1.18+...

Ja iestādam parametru centerData= false, tad WEKA visu rēķina 
caur korelāciju matricu:

Correlation matrix 

  1      0.8  

  0.8    1    

eigenvalue proportion cumulative

  1.80339          0.90169         0.90169    0.707a2+0.707a1

  0.19661         0.09831         1         -0.707a1+0.707a2

Eigenvectors



 V1        V2

 0.7071 -0.7071 a1

 0.7071  0.7071 a2

Korekti būtu bijis te pateikt, ka te vairs nav runa par atribūtiem 
a1, a2, bet par standartizētajiem atribūtiem a1/0.376 un a2/0.432.

Secinājums: labākā (visas ir sliktas!) taisne iet caur smaguma 
centru (0.344, 0.531). Standartizētā mākoņa mazākais biezums ir
√0.19961≈0.47 Piedāvātās taisnes vienādojums:

-0.707(a1–0.344)/0.376+0.707(a2–0.531)/0.432=0;

a2=a1*1.15+...

Šeit 0.376 un 0.432 ir a1 un a2 standartnovirzes.

Šoreiz abos gadījumos iegūtie rezultāti ir samērā tuvu viens 
otram (jo a1 un a2 korelācijas koeficients ir samērā liels: 0.8).

Galveno komponentu analīze
Aplūkosim tagad vispārīgo gadījumu: aplūkosim eksperimentu-
procesu, kurā rodas objekti, kam mēs izdarām pavisam p dažādu 

atribūtu mērījumus, iegūstot reālus skaitļus X 1 , ... , X p .
Parasti šajā situācijā mūs interesē, piemēram, klasteru atklāšana, 
prognozējoša objektu klasifikācija, vai prognozējoša regresija (t.i.
atkarības atribūtu starpā.

Teorētiskajā modelī mums būs p gadījuma lielumi – gadījuma 
vektora X komponentes: 

X =(X 1

X 2

...
X p

) .

[Lineārajā algebrā (ko izmantosim), vektoru koordinātes pieņemts rakstīt vertikāli. 
Ja vajag atbilstošo horizontālo vektoru (X 1 , X 2 , ... , X p) , tad to apzīmē ar

X T , kur kāpinātājs T nozīmē t.s. transponēšanas operāciju.]



Datu modelī: ja attiecīgais eksperiments ir izveikts n reizes, tad 
mums ir n x p datu matrica, kurā kolonnas atbilst atribūtiem, bet 
rindiņas – eksperimentiem (objektiem).

D=( x11 ... x1 p

... ... ...
xn1 ... xnp

) .

D sastāv no p kolonnām (atbilst izmērītajām atribūtu Xj 
vērtībām) un n rindiņām – n eksperimentos iegūtajiem datiem 
(vektora X  “instancēm”). Šīs instances apzīmēsim ar

x1 , x2 , ... , xn . Tie ir vertikāli p dimensiju vektori (matricas 

rindiņas tātad ir horizontālie vektori x1
T , x 2

T , ... , xn
T

). [Šo 

ačgārnību radījusi divu tradīciju sadursme: lineārajā algebrā vektorus ir pieņemts 
uzskatīt par vertikāliem, bet datu matricās vertikāli zīmēt ir pieņemts “garāko” 
dimensiju.]  

Iztēlosimies mūsu eksperimentu rezultātus (vektorus

x1 , x2 , ... , xn ) kā punktu mākoni p-dimensiju telpā. Kā 

šis mākonis “izskatās”?  Kurā telpas virzienā tas ir 
visbiezākais (visvairāk izkliedēts), un kurā – visplānākais 
(vismazāk izkliedēts)?

Sākotnējā izpēte (piemēram, ar WEKA)

1) Mākoņa biezums koordinātu asu virzienos ir dispersijas
D( X 1) , D( X 2) , ... , D ( X p) (vai labāk – atbilstošās 

standartnovirzes √D ( X 1) ,√D( X 2) , ... ,√D ( X p) ). Ja kāda no 
tām ir ļoti maza – tas nozīmē, ka attiecīgais atribūts mūsu 
objektiem ir praktiski konstants, tāpēc to no tālākas analīzes 
varam izslēgt.

2) Veiksmes gadījumam: aplūkojam projekcijas divās dimensijās 
(visiem atribūtu pāriem). Ja ir paveicies – vai tur jau uzreiz nav 
redzamas kādas atkarības vai klasteri? 

3) Pilnīgāku informāciju par atribūtu savstarpējām korelācijām 



dod atribūtu ( X 1 , X 2 , ... , X p) kovariāciju matrica

C=(COV ( X i , X j)) ; i=1. . p ; j=1.. p .

 Tā ir simetriska p x p matrica. Uz C diagonāles atrodas atribūtu dispersijas.
Kovariāciju matrica ir PCA centrālā datu struktūra. 

Piemērs. Ja p=3, tad:

C=( D( X 1) COV ( X 1 , X 2) COV (X 1 , X 3)
COV ( X 1 , X 2) D ( X 2) COV ( X 2 , X 3)
COV (X 1 , X 3) COV ( X 2 , X 3) D( X 3) ) .

Teorētiskajā modelī
Mums ir gadījuma vektors X ar komponentēm: 

X =(X 1

X 2

...
X p

)
Mākoņa smaguma centru apzīmēsim ar E=(E 1

E 2

...
E p

) . Teorētiskajā 

modelī E=E(X). 

Telpas virzienu (skatoties no mākoņa centra) var uzdot ar 

vienības vektoru a=(
a1

a2

...
a p

) , kur a1
2+...+a p

2=1 , jeb, kas ir tas 

pats: aTa=1 (skalārais reizinājums, pierakstīts kā matricu 
reizinājums).



aT a=(a1 a2 ... a p)(
a1

a2

...
a p

)=a1
2+...+a p

2=1

Teorētiskajā modelī skalārais reizinājums

aT ( X−E )=a1( X 1−E1)+...+a p( X p−E p)
ir skaitlis-gadījuma lielums, kas nozīmē mākoņa punkta X 
rādiusvektora X–E projekciju uz vektora a. Tas var būt kā 
pozitīvs, tā negatīvs skaitlis. [Bilde]

Protams, vidējā vērtība: E (aT ( X−E))=0 .

[Projekcijas garuma vidējā vērtība E (∣aT ( X−E)∣) būtu labs mākoņa 

“biezuma” radītājs virzienā a. Bet ar šādu rādītāju ir matemātiski grūti operēt.]

Matemātiski daudz parocīgāka ir projekcijas garuma kvadrāta 

vidējā vērtība: E (aT ( X−E))2 , t.i. projekcijas

aT ( X−E ) dispersija.

[Ja gadījuma lielumam Z, E(Z)=0, tad D(Z )=E (Z−E (Z ))2=E (Z 2) , 

t.i. dispersija tad ir lieluma kvadrāta vidējā vērtība.] 

Tā kā 

E (∑
i=1

p

ai (X i−E i))
2
=∑

i=1

p

∑
j=1

p

ai E (( X i−E i)( X j−E j))a j , 

tad E (aT ( X−E))2=∑
i=1

p

∑
j=1

p

ai COV (X i , X j)a j , 

jeb

E (aT ( X−E))2=aT C a , 

kur p x p matrica

C=(COV (X i , X j)); i=1..p ; j=1..p



ir atribūtu X 1 , X 2 , ... , X p  kovariāciju matrica.

Ja i=j, tad, protams, COV (X i , X j)=D (X i) .

[Kovariāciju matrica raksturo atribūtu izkliedes un savstarpējās korelācijas.]  

Piemērs. Ja p=3, tad:

C=( D( X 1) COV ( X 1 , X 2) COV ( X 1 , X 3)
COV ( X 1 , X 2) D( X 2) COV ( X 2 , X 3)
COV (X 1 , X 3) COV ( X 2 , X 3) D( X 3)

) .

Redzam, ka C ir simetriska matrica.

Līdz ar to (teorētiskajā modelī) ir pierādīta

Teorēma. Mākoņa punktu dispersija vienības 
vektora a virzienā ir aT C a .

Galvenie komponenti

Īpašvērtību λi nozīme mums ir saprotama – tās atbilst mākoņa 

izkliedei (dispersijai) īpašvektoru w i virzienos. Principā tas it kā 

nebūtu nekas īpašs – mēs jau pašā sākumā aprēķinājām mākoņa izkliedi koordinātu 

asu virzienos - dispersijas D(X i) . 

Bet īpašvektoru virzieni tomēr ir īpaši – divos no tiem mākonis 
ir gan visplānākais, gan visbiezākais! Tāpēc šos vektorus ir 
pieņemts saukt par galvenajiem komponentiem. .

Vektoru w i koordinātes apzīmēsim ar

wij (i=1. . p , j=1. . p) , tās veido ortogonālu p x p 

matricu W (jo visi īpašvektori ir vienības vektori un tie ir 
savstarpēji ortogonāli):



W =(w ji)=(w11 ... w p 1

... ... ...
w1 p ... w pp

) .

[Apskatīsim: tieši tādā izskatā īpašvektoru koordinātes mums 
rāda WEKA.]

Novietosim koordinātu asis mākoņa centrā E, un pagriezīsim tās 

vektoru w j virzienos. Punktu koordinātas jaunajā PC-sistēmā 

sauksim par PC-koordinatēm. Punkta x koordinātes PC-sistēmā

ir vektora x−E projekcijas uz vektoriem w i , tātad:

xi
PC=w i

T (x−E ) , jeb:

x PC=W T (x−E ) .

Un otrādi (reizinot abas puses ar matricu W un ievērojot, ka
W−1=W T ;WW T= I , jo W ir ortogonāla matrica) iznāk, ka 

punkta koordinātas mūsu sākotnējā sistēmā ir 

x=W x PC+E .

Mūsu dotajiem datu vektoriem x j , x j
PC=W (x j−E ) , 

jeb i-tā koordināte:

x ji
PC=∑

k=1

p

wik (x kj−E k )=w i
T (x j−E ) .

Teorētiskajā modelī: X PC=W (X −E ) , jeb

 X i
PC=w i

T ( X −E )=∑
k=1

p

wik ( X k−E k)

[Tieši šīs izteiksmes mums rāda WEKA.]



Tādā veidā mēs saviem objektiem X varētu piekārtot citādus p 

atribūtus X 1
PC , X 2

PC , ... , X p
PC

, kas ir oriģinālo atribūtu

X 1 , ... , X p  īpašas lineāras kombinācijas.

Datu matrica galveno komponentu koordinātu sistēmā:

DPC=(x11
PC ... x p 1

PC

... ... ...
x1 n

PC ... xnp
PC) .

Teorēma. 

Risinot PCA uzdevumu galvenajiem komponentiem (t.i. matricai
DPC ), tiek iegūta kovariāciju matrica, kurai uz diagonāles 

atrodas īpašvērtības λ i , bet ārpus diagonāles – tikai nulles. Tas 
nozīmē, ka visiem i, k:

 COV (X i
PC , X j

PC)=0 ,

 t.i. galvenie komponenti nekorelē.

Google attēli: diagonal matrix

Pierādījums. [Grāmatās to vieglprātīgi ignorē.] 

COV ( X i
PC , X j

PC)=E [∑
k=1

p

∑
l=1

p

wki ( X k−E k)wlj( X l−E l)] ;

COV ( X i
PC , X j

PC)=E [∑
k=1

p

wki∑
l=1

p

( X k−E k)( X l−E l)wlj ] .

Tātad:

COV ( X i
PC , X j

PC)=∑
k=1

p

wki∑
l=1

p

COV ( X k , X l)wlj=w i
T C w j

un

C PC=ZT C Z=Z−1 C Z .

Bet tā kā ortogonālā matrica W uzdod rotāciju, kas mūsu sākotnējās asis pagriež 



īpašvektoru virzienos, tad matrica C šajā transformācijā kļūst par diagonālmatricu, 
kurai uz diagonāles atrodas īpašvērtības, bet ārpus diagonāles – tikai nulles. Bet tā 
arī ir matrica CPC! Q.E.D.

Tas ir diezgan netriviāls atklājums, ka jebkuram punktu mākonim
var atrast p galvenos komponentus, kas savā starpā nekorelē (to 
savstarpējās kovariācijas – un tātad arī Pīrsona korelācijas 
koeficienti – ir  vienādi ar nulli).

Galveno komponentu lielākais trūkums
Kaut arī PC ir lineārās kombinācijas no sākotnējiem reāli 
izmērāmiem lielumiem X1, ..., Xp, diemžēl, parasti tie nav 
interpretējami, t.i. to vērtībām parasti ir grūti piešķirt jēgu 
konkrētos objektos. 

Atliktais pierādījums.

Teorēma. 3) Nevienā virzienā mākoņa dispersija nepārsniedz

max (λ1 ,λ2 , ... ,λ p) , un nav mazāka par

min(λ1 ,λ2 , ... ,λ p) .

Pierādījums. Pagriezīsim p dimensiju telpas koordinatu asis matricas C īpašvektoru
virzienos. Tad matrica C transformēsies par galveno komponentu kovariāciju 
matricu CPC, kurai uz diagonāles ir λ1 ,λ2 , ... ,λ p , bet ārpus diagonāles – tikai 

nulles. Transformēsies arī vienības vektors a – tagad tam būs citas koordinātes

b1 , b2 , ... , b p , bet garums joprojām būs 1: b1
2+...+b p

2=1 . Dispersija

aT C a transformācijā nemainīsies. Tiešām:

bT C PC b=(W T a)T W T C W W T a=aT W W T C W W T a=aT C a .

Tātad: aT C a=bT C PC b =

λ1 b1
2+...+λ p bp

2≤(b1
2+...+b p

2 )max(λ1 ,λ2 , ... ,λ p) .

Līdzīgi: 

aT C a=λ1 b1
2+...+λ p b p

2≥(b1
2+ ...+bp

2 )min(λ1 ,λ2 , ... ,λ p) .

Tā kā b1
2+...+b p

2=1 , tad teorēma ir pierādīta.

Veiksme divās dimensijās



Pieņemsim, ka kādā no 2-dimensiju projekcijām (uz diviem 
atribūtiem vai uz diviem PC) mēs ieraugām, ka punkti 
“nopietni”sadalās divās vai vairākās daļās (klasteros?), vai ka 
daži punkti (“izlēcēji”) atrodas sāņus no “pamatklasteriem”, t.i. ir
it kā anomālijas. 

Google attēli cluster outliers 

To redzot, mēs varam mēģināt analizēt, ko punkta piederība pie 
noteikta klastera īsti nozīmē.

Ja punkti sadalās divās daļās, starp kurām var novilkt taisni, tad 

taisnes vienādojums (piemēram, a PC1+b PC 2=c ) mums 

uzreiz dod lineāru klasifikatoru (ja a PC1+b PC 2<c , tad

punkts pieder pirmajai daļai, bet ja a PC1+b PC 2>c , tad 

tas pieder otrajai daļai.

Uz datizraces kursu

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

	Atvēsinošs piemērs, kas parāda Pīrsona korelācijas koeficienta aprobežotību: Anscombe's quartet (visi 4 attēli rāda gadījuma lielumus x, y ar vienādām statistiskajām īpašībām).

