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1 Johdanto
Vuosisatoja tieteessä oli kaksi pääsuuntaa, kokeellinen ja teoreettinen. Tietoko-
neiden kehittymisen myötä syntyi 1900-luvun puolivälin jälkeen kolmas tieteen
paradigma, laskennalliset tieteet. Reaaliamaailman ilmiöitä voitiin tutkia kallii-
den kokeiden sijasta matemaattisten mallien avulla. Tietokoneiden ja laskennal-
listen menetelmien avulla mallit ennustivat entistä tarkemmin reaalimaailman il-
miöitä. Digitalisaation ja tietomassojen kasvun myötä datasta ja sen analysoin-
nista tuli entistä tärkeämpi osa yhteiskunnan toimintaa. Tutkimus ja teollisuus
ovat havainneet laskennallisen ajattelun ja data-analyysin tuomat mahdollisuu-
det. 2000-luvulla alettiin puhua neljännestä tieteen paradigmasta, datatieteistä.
Kohta voitaneen puhua viidennestä tieteen paradigmasta, tekoälytieteistä, jotka
tulevat uudistamaan tavat tehdä tutkimusta ja liiketoimintaa. [1]

Yksi keskeinen osa tekoälyä on koneoppiminen. Ohjelmistojen kehityksen myö-
tä koneoppimisen hyödyntämisestä tulee koko ajan yleisempää ja helpompaa ja
siksi on luonnollista, että teknisimmät yksityiskohdat jäävät tai jätetään käyttä-
jältä piiloon. Vaarana tässä on, että käyttäjä ei välttämättä ole tarpeeksi tietoinen
koneoppimismenetelmien soveltamisesta ja rajoitteista. Yksi tärkeä osa-alue, joka
auttaa koneoppimisen ymmärtämisessä, on matematiikka ja tilastotiede. [2]
Tämän työn lähtökohtana oli kurkistaa, mitä matematiikkaa löytyy koneoppimi-
sen taustalta. Kävi ilmi, että koneoppimisessa käytetään monenlaista ja hyvinkin
syvällistä matematiikkaa. Tässä työssä esitellään koneoppimisprosessin matemaat-
tista muotoilua sekä kahta koneoppimisessa käytettyä menetelmää, lineaariregres-
siota ja pääkomponenttianalyysia (PCA). Oli mahdotonta käydä läpi kaikkea näi-
hin liittyvää matematiikkaa ja matemaattisesta osuudesta muodostuikin enemmä-
kin kertausmateriaali ja johdanto matematiikkaan, joita näissä menetelmissä tar-
vitaan. Lopuksi käydään läpi konkreettisia koneoppimismenetelmien esimerkkejä
Python-koodilla.

1.1 Tekoäly, matematiikka ja historia
Koneoppimista on kehitetty 1950-luvulta saakka. Koneoppimisen perusta oli pit-
kään logiikka. Ideana oli esittää tieto väitelauseina, joilla on tarkat rajat. Oletuk-
sena oli, että maailma voidaan esittää joukkona väitelauseita. [3]

Todennäköisyyslaskenta ja erityisesti ehdollinen todennäköisyys on keskeinen
osa koneoppimista. Esimerkiksi kielellisiä todennäköisyyksiä käytetään paljon: mi-
kä on todennäköisyys että käytän sanaa "kissa", jos tiedetään, että seuraava sana
on "naukuu". Yksi koneoppimisen yleinen muoto on, että kerätään valtavia jouk-
koja tallaisia ehdollisia todennäköisyyksiä.

Toinen yleinen teoria on informaatioteoria, joka on matemaattisesti muotoiltu
tapa tarkastella informaatiota. Informaatioteoriassa ei tarkastella kohteena olevien
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ilmaisujen merkitystä, vaan luodaan kyseisiin ilmaisuihin liittyviä numeerisia esi-
tyksiä. Näillä esityksillä voidaan kuvata jonkin tapahtuman yllättävyyttä. Esim.
jos tiedämme valmiiksi, että ulkona sataa, lause "ulkona on pilvistä" antaa vain
vähän uutta informaatiota. [3]

Ihmisen aivojen toimintaa jäljittelevien neuroverkkojen kehitys alkoi alunperin
jo 1940-luvulla. Neuroverkkojen teorian taustalla olevia matematiikan osa-alueita
ovat muun muassa moniulotteinen analyysi, lineaarialgebra ja todennäköisyyslas-
kenta. [4]

Monissa koneoppimismenetelmissä optimoidaan funktioita, jotta löydettäisiin
koneoppimismallille hyvät parametrit, jotka kontrolloivat, kuinka hyvin malli selit-
tää dataa. Hyvien parametrien löytäminen voidaan tulkita optimointiongelmaksi.
Funktion gradientilla on usein oleellinen osa oppimista koneoppimismalleissa, kos-
ka gradientti osoittaa funktion jyrkimmän kasvun suunnan. Vektorianalyysi on
yksi keskeinen matemaattinen työkalu koneoppimisessa. [2]

Tässä työssä käsiteltävässä lineaarisessa regressioanalyysissa tarvitaan muun
muassa lineaarialgebraa ja matriisilaskentaa sekä todennäköisyyslaskentaa [2]. Toi-
sessa käsiteltävässä menetelmässä pääkomponenttianalyysissa tarvitaan lineaarial-
gebraa, optimointia sekä varianssin ja kovarianssin käsitteitä.

2 Matematiikan kertaus

2.1 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta
Koneoppimisalgoritmeja varten data täytyy muokata numeeriseen muotoon vek-
toreiksi ja vektorit matriiseiksi. Vektorien ja matriisien tutkimusta kutsutaan li-
neaarialgebraksi. Tässä kappaleessa on käytetty pääasiallisena lähteinä [2], [5], [6]
ja [7].

2.1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

Lineaariset yhtälöryhmät ovat tärkeä osa lineaarialgebraa. Moni ongelma voidaan
muotoilla lineaariseksi yhtälöryhmäksi ja lineaarialgebra tarjoaa työkalut niiden
ratkaisemiseen.

Yhtälö

a1x1 + a2x2 + · · ·+ anxn = b (1)
on tuntemattomien x1, x2, ..., xn lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut
a1, ..., an ∈ R ja vakio b ∈ R.

Yleinen muoto lineaariselle yhtälöryhmälle
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a11x1 + · · ·+ a1nxn = b1

... (2)
am1x1 + · · ·+ amnxn = bm,

missä aij ∈ R and bi ∈ R.
Kompaktimpi esitys lineaariselle yhtälöryhmälle saadaan kokoamalla kertoimet

aij vektoreihin ja kokoamalla vektorit matriiseihin. Saadaan

x1


a11
...
am1

+ x2


a12
...
am2

+ · · ·+ xn


a1n
...

amn

 =


b1
...
bm

 (3)

⇐⇒


a11 · · · a1n
... ...
am1 · · · amn



x1
...
xn

 =


b1
...
bm

 . (4)

Esimerkiksi yhtälöryhmän

4x1 + 2x2 + x3 = 3
2x1 + 7x2 − 5x3 = 9
x1 + 6x2 + 4x3 = 2

kompaktimpi matriisiesitysmuoto on4 2 1
2 7 −5
1 6 4


x1
x2
x3

 =

3
9
2

 . (5)

2.1.2 Matriisit

Matriiseja voidaan käyttää sekä datan että transformaation (kuvauksen) esittämi-
seen. Data voidaan esittää datamatriisina, missä jokainen rivi on yksi dataobjekti
ja jokainen sarake on attribuutti.

Merkitään matriiseja seuraavalla tavalla:

A =


a11 a12 · · · a1n
a21 a22 · · · a2n
... ... ...
am1 am2 · · · amn

 , (6)

missä aij ∈ R on matriisin alkio.
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2.1.3 Matriisien laskutoimitukset

Merkitään matriisien alkioita: A = [aij] ja B = [bij].
Kahden matriisin A ∈ Rm×n ja B ∈ Rm×n summa määritellään niiden alkioi-

den aij ja bij summina:

A+B :=


a11 + b11 · · · a1n + b1n

... ...
am1 + bm1 · · · amn + bmn

 (7)

Matriisitulo
Matriisien A ∈ Rm×n ja B ∈ Rn×k tulo on C = AB ∈ Rm×k, jonka alkiot

merkitään AB = [cij]. Tulon alkiot määritellään:

cij =
n∑
l=1

ailblj = ai1b1j + ai2b2j + · · ·+ ainbnj. (8)

Tämä tarkoittaa, että kun lasketaan elementtiä cij, kerrotaan alkioittain matriisin
A i. rivi ja matriisin B j. sarake ja summataan nämä.

Matriisitulo AB onnistuu vain jos matriisissa A on saman verran sarakkeita kuin
matriisissa B rivejä:

A︸︷︷︸
n×k

B︸︷︷︸
k×m

= C︸︷︷︸
n×m

. (9)

Jos m 6= n, tuloa BA ei ole määritelty.

Esimerkki matriisitulosta

A =
[
1 2 3
3 2 1

]
, B =

0 2
1 −1
0 1



AB =
[
1 2 3
3 2 1

] 0 2
1 −1
0 1

 =
[
1 · 0 + 2 · 1 + 3 · 0 1 · 2 + 2 · (−1) + 3 · 1
3 · 0 + 2 · 1 + 1 · 0 3 · 2 + 2 · (−1) + 1 · 1

]
=
[
2 3
2 5

]

Yksikkömatriisi määritellään n × n-matriisiksi, jossa on diagonaalilla alkiot ovat 1
ja muuten kaikki alkiot ovat nollia
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In =


1 0 · · · 0
0 1 · · · 0
... ... ...
0 0 · · · 1

 ∈ Rn×n. (10)

Käänteismatriisi
Neliömatriisi A ∈ Rn×n on säännöllinen eli kääntyvä, jos on olemassa sellainen
matriisi B ∈ Rn×n, että AB = In ja BA = In. Muussa tapauksessa A on singulaa-
rinen. Matriisia B sanotaan tällöin käänteismatriisiksi ja merkitään B = A−1.

Transpoosi
m × n-matriisin A = [aij] transpoosi eli transponoitu matriisi on n ×m-matriisi
A> = [cij], joilla cij = aji kaikilla i, j. Eli transponoitu matriisi saadaan kun ote-
taan matriisin A sarakkeet ja laitetaan ne riveiksi.

Käänteis- ja transpoosimatriiseja koskevia ominaisuuksia:

AA−1 = I = A−1A (11)
(AB)−1 = B−1A−1 (12)

(A+B)−1 6= A−1 +B−1 (13)
(A>)> = A (14)

(A+B)> = A> +B> (15)
(AB)> = B>A> (16)

2.1.4 Sisätulo ja normi

Sisätulo mahdollistaa intuitiivisten geometristen käsitteiden, kuten vektorin pi-
tuuden, kulman tai kahden vektorin etäisyyden käyttöönoton. Sisätuloa käytetään
pääasiassa sen selvittämiseen, ovatko vektorit ortogonaalisia eli kohtisuorassa toi-
siinsa nähden. Tätä tarvitaan esimerkiksi PCA-menetelmässä ja lineaariregressios-
sa.

Sisätulon yleinen määritelmä
V :ssä on annettu sisätulo s, jos jokaiseen pariin v,w ∈ V liittyy tietty luku
s(v,w) ∈ R. Eli s on kuvaus V × V → R niin, että

• s(v,v) ≥ 0 kaikilla v ∈ V ; s(v,v) = 0 vain kun v = 0

• s(v,w) = s(w,v)
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• s(v + y,w) = s(v,w) + s(y,w), kaikilla v,w,y ∈ V

• s(cv,w) = cs(v,w) kaikilla v,w ∈ V, c ∈ R.

Merkitään yleistä sisätuloa 〈x, y〉. Yksi esimerkki sisätulosta on pistetulo. Täs-
sä esityksessä sisätulolla tarkoitetaan pistetuloa, ellei muulla tavalla ole määritelty.

Pistetulo
Vektoreiden x = [x1 x2 · · · xn]> ∈ Rn ja y = [y1 y2 · · · yn]> ∈ Rn pistetulo
määritellään reaalilukuna

x>y =
n∑
i=1

xiyi. (17)

Normi
Vektoriavaruuden V normi on funktio

‖ · ‖ : V → R (18)
x 7→ ‖x‖, (19)

jossa jokainen vektori x saa arvoksi vektorin pituuden ‖x‖ ∈ R. Kaikille vektoreille
x,y ∈ V ja λ ∈ R pätee seuraavat säännöt:

• Homogeenisyys: ‖λx‖ = ‖λ‖‖x‖

• Kolmioepäyhtälö: ‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖

• Positiviinen definiitti: ‖x‖ ≥ 0 ja ‖x‖ = 0⇔ x = 0

Seuraavassa muutama esimerkki normeista. Tässä esityksessä viitataan jatkos-
sa normilla Euklidiseen normiin, ellei muulla tavalla ole määritelty.

Manhattanin normi
‖x‖1 :=

n∑
i=1
|x1|, (20)

jossa | · | on itseisarvo.
Euklidinen normi

‖x‖2 =
√√√√ n∑
i=1

x2
i =
√
x>x (21)

ja se laskee x:n Euklidisen etäisyyden origosta.
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Kuva: Manhattanin normi ja Euklidinen normi. Kuvan lähde: [2]

2.1.5 Lineaarinen riippumattomuus

Määritelmä
Jono (v1, ...,vk) on vapaa eli lineaarisesti riippumaton, jos yhtälö

x1v1 + · · ·+ xkvk = 0, x1, ..., xk ∈ R, (22)
toteutuu vain kun x1 = · · · = xk = 0. Tällöin sanotaan, että vektorit v1, ...,vk

ovat lineaarisesti riippumattomat. Muussa tapauksessa jono (v1, ...,vk) on sidottu
eli lineaarisesti riippuva.

2.1.6 Kanta ja kannan vaihto

Vektoriavaruuden kanta
Olkoon V vektoriavaruus. Jono (v1,v2, ...,vk) V :n vektoreita on V :n kanta, jos

(v1, ...,vk) on vapaaa)

(v1, ...,vk) virittää V :n eli jokainen V :n vektori voidaan esittää vektoreiden
v1, ...,vk lineaarikombinaationa. Merkitään tällöin V = span(v1, ...,vk)

b)

Kannan vektorien lukumäärää kutsutaan vektoriavaruuden dimensioksi dim(V ).
Tämä kertoo samalla mikä on minimaalinen määrä vektoreita, joka riittä virittä-
mään V :n.

Matriisin aste
Matriisin A ∈ Rm×n lineaarisesti riippumattomien sarakevektorien ja lineaarises-
ti riippumattominen rivivektorien lukumäärä ovat aina yhtä suuret ja tätä lukua
kutsutaan matriisin asteeksi (engl. rank) ja sitä merkitään rk(A).
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Koordinaatit
Olkoon V vektoriavaruus, dim(V ) = n. Jos S = (v1, ...,vn) on V :n kanta ja v ∈ V ,
on olemassa yksikäsitteinen sarakevektori

[v]S = [x1 · · · xn]> ∈ Rn, jolla v = x1v1 + · · ·xnvn. (23)
Sarakevektoria [v]S kutsutaan v:n koordinaattivektoriksi S:n suhteen ja luvut

x1, ..., xn ovat v:n koordinaatit kannassa S.
Kuva: esimerkki koordinaateista, kun n = 2.

Kannan vaihto
Kannanvaihto tarkoittaa siirtymistä vektoriavaruuden kannasta toiseen. Kannan-
vaihto muuttaa vektorien koordinaatteja ja lineaarikuvausten matriiseja. Kannan-
vaihdosta on hyötyä silloin, kun laskutoimitukset yksinkertaistuvat kannasta toi-
seen siirryttäessä. Kannanvaihtomatriisi on yksikäsitteinen ja säännöllinen neliö-
matriisi, joka muuttaa vektorien koordinaatit vanhan kannan suhteen ilmaistuista
koordinaateista uuden kannan mukaisiksi.

2.1.7 Ominaisarvot ja ominaisvektorit

Määritelmä
Olkoon A ∈ Rn×n neliömatriisi. Silloin λ ∈ R on A:n ominaisarvo ja x ∈ Rn \ {0}
on A:n vastaava ominaisvektori, jos

Ax = λx. (24)
Tätä kutsutaan ominaisarvoyhtälöksi.

Lause
pA(λ) = det(A − λI) on muuttujan λ ∈ R n-asteinen polyonmi (n = dim(V )),
A:n karaketeristinen polynomi.
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2.1.8 Ortogonaalisuus

Kaksi vektoria x ja y ovat ortogonaalisia eli kohtisuorassa, jos ja vain jos niiden si-
sätulo 〈x, y〉 = 0 ja tällöin merkitään x ⊥ y. Jos lisäksi ‖x‖ = 1 = ‖y‖ eli vektorit
ovat yksikkövektoreita, silloin x ja y ovat ortonormaaleja. Vektoriavaruuden kanta
on ortogonaalinen, jos kaikki sen vektorit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

Spektraaliteoreema (engl. Spectral Theorem)
Jos A ∈ Rn×n on symmetrinen, on olemassa vastaavan vektoriavaruuden V orto-
normaali kanta, joka koostuu A:n ominaisvektoreista ja jokainen ominaisarvo on
reaaliluku.

Suora seuraus tästä on että symmetrisellä matriisilla A on ominaisarvohajo-
telma ja ortonormaalikanta (ONB) on löydettävissä niin että A = PDP>, jossa
D on diagonaalinen ja P :n sarakkeet sisältävät ominaisvektorit.

Ominaisarvohajotelma (engl. Eigendecomposition)

Neliömatriisi A ∈ Rn×n voidaan jakaa tekijöihin

A = PDP−1, (25)

missä P ∈ Rn×n ja D on diagonaalimatriisi, jossa diagonaalilla on A:n ominai-
sarvot jos ja vain jos A:n ominaisvektorit muodostavat Rn:n kannan. Merkitään
ominaisvektoreita v1, ...,vn, jossa vi = (v1i,...,vvni

). Voidaan tällöin avata hajotelma
tarkemmassa muodossa

A =


v11 v12 · · · v1n
v21 v22 · · · v2n
... ... . . . ...
vn1 vn2 · · · vnn



λ1 0 · · · 0
0 λ2 · · · 0
... ... . . . ...
0 0 · · · λn



v11 v12 · · · v1n
v21 v22 · · · v2n
... ... . . . ...
vn1 vn2 · · · vnn


−1

. (26)

2.1.9 Projektio

Ortogonaalinen projektio yksiulotteiseen aliavaruuteen
Oletetaan, että on suora, joka kulkee origon kautta ja sillä on kantavektori b ∈
Rn. Suora on yksiulotteinen aliavaruus U ⊆ Rn, jonka virittää b. Kun x ∈ Rn

projisoidaan aliavaruuteen U , etsitään vektori πU(x) ∈ U , joka on lähimpänä x:ää.
Geometrisesti tulkittuna
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• Projektio πU(x) on lähimpänä x:ää silloin kun ‖x − πU(x)‖ on pienin. Siitä
seuraa, että segmentti πU(x)− x, joka menee πU(x) ∈ U :sta x:ään (kuvassa
punaisella katkoviivalla) on ortogonaalinen U :n suhteen ja siten kantavekto-
rin b suhteen. Ortogonaalisuudesta seuraa 〈πU(x)− x, b〉 = 0.

• Projektion πU(x) täytyy olla U :n elementti ja siksi se on ilmaistavissa kan-
tavektorin b avulla eli πU(x) = λb, jollakin λ ∈ R.

Kuva: Projektio. Kuvan lähde: [2]

Seuraavana määritellään koordinaatti λ, projektio πU(x) ∈ U ja projektiomat-
riisi Pπ, joka kuvaa minkä tahansa x ∈ Rn alivaruus U :hun.

1. Etsitään koordinaatti λ. Ortogonaalisuudesta seuraa

〈x− πU(x), b〉 = 0⇔ 〈x− λb, b〉 = 0. (27)

Sisätulon ominaisuuksista saadaan

〈x, b〉 − λ〈b, b〉 = 0⇔ λ = 〈x, b〉
〈b, b〉

= 〈b,x〉
‖b‖2 . (28)

Jos sisätuloksi valitaan pistetulo, saadaan

λ = b>x

b>b
= b>x

‖b‖2 . (29)

Jos ‖b‖ = 1, niin koordinaatti λ = b>x
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2. Etsitään projektiopiste πU(x) ∈ U . Koska πU(x) = λb, saadaan

πU(x) = λb = 〈x, b〉
‖b‖2 b = b>x

‖b‖2b, (30)

jossa oletetaan sisätuloksi pistetulo. Pituudeksi saadaan

‖πU(x)‖ = ‖λb‖ = ‖λ‖‖b‖. (31)

‖πU(x)‖ = |b
>x|
‖b‖2 ‖b‖

(∗)= |cos ω|‖x‖‖b‖ ‖b‖
‖b‖2 = |cos ω|‖x‖. (32)

Tässä ω on x:n ja b:n välinen kulma (kuva). Kohdassa (*) hyödynnettiin
tietoa että kahden vektorin x ja y välinen kulma saadaan seuraavalla kaavalla

cosω = 〈x,y〉
‖x‖‖y‖

. (33)

3. Etsitään projektiomatriisi Pπ. Tiedetään, että projektio on lineaarikuvaus.
Siksi on olemassa projektiomatriisi Pπ niin, että πU(x) = Pπx. Pistetulo
sisätulona saadaan:

πu(x) = λb = bλ = b
b>x

‖b‖2 = bb>

‖b‖2x, (34)

josta nähdään että projektiomatriisiksi saadaan

Pπ = bb>

‖b‖2 . (35)

Ortogonaalinen projektio n-ulotteiseen aliavaruuteen

Tarkastellaan seuraavaksi vektorien x ∈ Rn ortogonaalisia projektioita pienem-
piulotteisiin aliavaruuksiin U ⊆ Rn, jossa dim(U) = m ≥ 1.
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Kuvan lähde: [2]
Oletetaan, että (b1, ..., bm) on U :n järjestetty kanta. Mikä tahansa projektio

πU(x)U :hun on U :n alkio. Siksi ne voidaan esittää kantavektoreiden b1, ..., bm li-

neaarikombinaatioina siten, että πU(x) =
m∑
i=1

λibi.

1. Etsitään projektion koordinaatit λ1, ..., λm niin, että lineaarikombinaatio

πU(x) =
m∑
i=1

λibi = Bλ (36)

B = [b1, ..., bm] ∈ Rn×m, λ = [λ1, ..., λm]> ∈ Rm (37)

on lähimpänä vektoria x ∈ Rn. Kuten yksiulotteisessa tapauksessa, lähim-
pänä tarkoittaa minimietäisyyttä, joka tarkoittaa, että vektori joka yhdistää
πU(x) ja x:n, täytyy olla ortogonaalinen suhteessa kaikkiin U :n kantavek-
toreihin. Siksi saadaan m-kappaletta samanaikaista ehtoa (joissa oletetaan
sisätuloksi pistetulo):

〈b1,x− πU(x)〉 = b>1 (x− πU(x)) = 0 (38)
...

〈bm,x− πU(x)〉 = b>m(x− πU(x)) = 0, (39)
joihin voidaan sijoittaa πU(x) = Bλ ja saadaan
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b>1 (x−Bλ) = 0 (40)
...

b>m(x−Bλ) = 0. (41)

Tästä saadaan homogeeninen lineaariyhtälösysteemi


b>1
...
b>m


x−Bλ

 = 0⇔ B>(x−Bλ) = 0 (42)

⇔ B>Bλ = B>x. (43)

Viimeistä kutsutaan normaaliyhtälöksi. Koska b1, ..., bm ovat U :n kanta ja
siksi lineaarisesti riippumattomia, B>B ∈ Rm×m on säännöllinen ja siksi se
voidaan kääntää. Siten saadaan

λ = (B>B)−1B>x. (44)

2. Etsitään projektio πU(x) ∈ U. Tiedetään jo, että πU(x) = Bλ ja kaavan
(44) perusteella

πU(x) = B(B>B)−1B>x (45)

3. Projektiomatriisi Pπ, joka ratkaisee yhtälön Pπx = πU(x) saadaan suoraan
edellisestä yhtälöstä

Pπ = B(B>B)−1B>. (46)

Tämä voidaan kirjoittaa myös muodossa Pπ = BB>

B>B
, joka on sama kuin

yksiulotteisessa tapauksessa yhtälö (35).
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2.2 Todennäköisyyslaskenta
Koneoppimisessa halutaan usein mitata datan, koneoppimismallin ja ennusteen
epävarmuutta. Todennäköisyyslaskenta tarjoaa välineitä epävarmuuden hallintaan.
Lähteenä tässä kappaleessa on [27], [7] ja [2].

2.2.1 Todennäköisyyden peruskäsitteitä

Satunnaiskoe on koe, jonka lopputulosta ei tiedetä ennalta, mutta jonka kaikki
mahdolliset lopputulokset ovat tiedossa. Kokeen alkutila ei määrää lopputulos-
ta vaan sattuma vaikuttaa lopputulokseen. Satunnaismuuttujaksi sanotaan satun-
naiskokeeseen liittyvää numeerista muuttajaa. Satunnaismuuttuja voi olla jatkuva
tai diskreetti. Esimerkki diskreetistä satunnaismuuttujasta on esimerkiksi nopan-
heiton tulos. Diskreetti muuttuja saa vain tiettyjä arvoja, esimerkiksi lukumääriä
tai luokka-arvoja. Jatkuvalla satunnaismuuttujalla voidaan kuvata vaikka satun-
naisesti valitun henkilön pituutta. Satunnaismuuttuja on jatkuva, jos kaikki vaih-
teluvälin pisteet kuuluvat arvojoukkoon.

Kaikkien mahdollisten lopputulosten joukkoa sanotaan perusjoukoksi Ω. Esi-
merkiksi nopanheitossa perusjoukko on Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Tapahtumaksi sano-
taan tämän joukon osajoukkoa, E ⊆ Ω. Esimerkiksi tapahtuma voisi olla, että
nopanheitosta tulee parillinen luku eli E = {2, 4, 6}.

Todennäköisyys p on reaaliarvoinen funktio, joka täyttää seuraavat ehdot

1. Jokaiselle tapahtumalle E ⊆ Ω, 0 ≤ p(E) ≤ 1.

2. p(Ω) = 1.

3. Jokaiselle riippumattomalle tapahtumalle E1, E2, ..., Ek ∈ Ω,

p(
k⋃
i=1

Ei) =
k∑
i=1

p(Ei).

Tapahtuman E todennäköisyys merkitään p(E).

Satunnaismuuttujan arvoihin liitetään todennäköisyydet määrittelemällä sa-
tunnaismuuttujan todennäköisyysjakauma. Todennäköisyysjakauma kertoo miten
satunnaisilmiön tulosvaihto-ehtoihin liittyvä todennäköisyysmassa jakautuu tu-
losvaihtoehtoihin liittyvän satunnaismuuttujan arvoalueelle. Diskreetin satunnais-
muuttujan todennäköisyysjakaumaa sanotaan pistetodennäköisyysfunktioksi (engl.
probability mass function, pmf ).

Jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyyden jakautumista kuvaavaa funk-
tiota sanotaan tiheysfunktioksi (engl. probability density function, pdf ). Tiheys-
funktioiden arvot eivät itsessään ole todennäköisyyksiä, mutta todennököisyydet
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voidaan laskea integroimalla tiheysfunktiota. Tiheysfunktiolla on läheinen yhteys
histogrammiin, jolla havainnollistetaan aineiston arvojen jakautumista. Jos x on
satunnaismuuttuja, todennäköisyys että sen arvo on a:n ja b:n välillä on

p(a < x < b) =
∫ b

a
f(x)dx. (47)

Ehdollinen todennäköisyys on todennäköisyyslaskennan peruskäsite, jolla tar-
koitetaan tapahtuman todennäköisyyttä kun toinen tapahtuma on jo tapahtunut.
Olkoon x tapahtuma, joka on jo tapahtunut ja y tapahtuma jonka tapahtumista
tarkastellaan. Tällöin merkinnällä p(y|x) tarkoitetaan tapahtuman y tapahtumista
ehdolla, että x on jo tapahtunut. Ehdollinen todennäköisyys määritellään

p(y|x) = p(x, y)
p(x) , (48)

missä p(x, y) tarkoittaa todennäköisyyttä, että molemmat x ja y tapahtuvat.

Tulosääntö riippumattomille tapahtumille
Olkoon A1, A2, ..., Ak tapahtumia ja p(Ai), i = 1, ...k niiden todennäköisyydet. Ta-
pahtumat A1, A2, ..., Ak ovat riippumattomia jos ja vain jos pätee

p(A1 ∩ A2... ∩ Ak) = p(A1)p(A2) · · · p(Ak) =
k∏

n=1
p(Ai). (49)

2.2.2 Bayesin teoreema

Bayesin teoreema on ehdolliseen todennäköisyyteen liittyvä teoreema. Teoreeman
voidaan tulkita kuvaavan käsitysten päivittämistä uuden todisteaineiston valossa
a posteriori. [15]

Oletetaan, että on olemassa ennakkotietoa (prior) p(x) satunnaismuuttujasta
x ja sen suhteesta toiseen satunnaismuuttujaan y, p(y|x). Jos y voidaan havain-
noida, voidaan käyttää Bayesin teoreemaa tekemään päätelmiä x:stä

p(x|y)︸ ︷︷ ︸
posterior

=

likelihood︷ ︸︸ ︷
p(y|x)

prior︷ ︸︸ ︷
p(x)

p(y)︸ ︷︷ ︸
evidence

(50)

Esimerkki
Otetaan kuvitteellinen esimerkki lääketieteellisestä diagnoosista. Kaikki esimer-
kin luvut ovat keksittyjä. Oletetaan että viisi prosenttia naisista sairastuu rin-
tasyöpään. Oletetaan myös, että mammografiassa 80 prosenttia syöpätapauksista
havaitaan. Kun mammografiakuvauksen tulos viittaa rintasyöpään, sen tuloksen
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sanotaan olevan positiivinen. Niin sanottuja vääriä positiivisia (engl. false posi-
tive) eli testi antaa positiivisen tuloksen, vaikka syöpää ei ole, on 10 prosenttia.
Satunnaisesti valittu nainen osallistuu mammografiaseulontaan ja testistä tulee
positiivinen tulos. Millä todennäköisyydellä hänellä on syöpä?

Tiedetään seuraavat todennäköisyydet:

p(henkilöllä on syöpä) = 0, 05
p(positiivinen testitulos | henkilöllä on syöpä) = 0, 80
p(positiivinen testitulos) =
p(oikea positiivinen tai väärä positiivinen) = 0, 05 ∗ 0, 8 + 0, 95 ∗ 0, 1 = 0, 135

Bayesin kaavalla (50) saadaan:

p(henkilöllä on syöpä | positiivinen testitulos) =

p(positiivinen testitulos | henkilöllä on syöpä) p(henkilöllä on syöpä)
p(positiivinen testitulos)

= 0, 8 ∗ 0, 05
0, 135 ≈ 0, 3

Yksi Bayesin kaavan hyödyllisimmistä tekoälysovelluksista on niin sanottu naii-
vi Bayesin luokitin. Bayesin luokittimella tarkoitetaan koneoppimistekniikkaa, jon-
ka avulla voidaan luokitella asioita, kuten tekstidokumentteja, kahteen tai useam-
paan eri luokkaan.

Lähde: [12], [16]

2.2.3 Odotusarvo, varianssi ja kovarianssi

Keskiarvo ja varianssi (ja kovarianssi) ovat hyödyllisiä todennäköisyysjakaumien
ominaisuuksien kuvailussa. Odotusarvon käsite on keskeinen koneoppimisessa.

Odotusarvo on todennäköisyysjakauman ensimmäinen momentti ja se kuvaa
satunnaismuuttujan odotettavissa olevaa arvoa. Satunnaismuuttujan X funktion
g(X) odotusarvo EX [g(x)] on sen todennäköisyyksillä painotettu keskiarvo. Dis-
kreetille satunnaismuuttujalle

EX [g(X)] =
∑
x∈X

g(X)p(X) =
∑
i

g(xi)p(X = xi). (51)

Vastaavasti jatkuvan satunnaismuuttujan odotusarvo saadaan

EX [g(X)] =
∫
x∈X

g(X)p(X)dx =
∫ ∞
−∞

g(X)f(X)dx, (52)
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missä f(x) on satunnaismuuttujan x:n tiheysfunktio.

Empiirinen keskiarvo voidaan laskea havainnoista Xn ja niiden lukumäärästä N

x̄ := 1
N

N∑
n=1
xn. (53)

Jos X on satunnaismuuttuja, jonka odotusarvo on µ = E(X), X:n varianssi on

D2(X) = E((X − µ)2)

Varianssi lasketaan yleensä seuraavan kaavan avulla

D2(X) = E(X2)− (E(X))2.

Keskihajonta on mittaluku, joka kuvailee jakauman keskittymistä odotusarvon lä-
heisyyteen ja se määritellään varianssin avulla

D(X) =
√
D2(X).

Empiirinen varianssi(engl. sample variance) saadaan empiirisen keskiarvon avulla
kaavalla

s2
x = 1

N − 1

N∑
i=1

(Xi − x̄)2.

Kovarianssi on kahden satunnaismuuttujan välisen riippuvuuden mitta. Se kuvaa,
kuinka läheisesti muuttujat vaihtelevat yhdessä.

Cov[X, Y ] = E[XY ]− E[X]E[Y ] = E[(X − µX)(Y − µY )]. (54)
Empiirinen kovarianssi voidaan laskea empiirisen keskiarvon avulla seuraavasti

Σ := 1
N

N∑
n=1

(xn − x̄)(xn − x̄)>. (55)

Huomiona, kovarianssi "itsensä kanssa"on attribuutin varianssi eli

VX [x] = CovX [x,x]. (56)
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3 Koneoppiminen
Vahva tekoäly eli niin sanottu laaja tekoäly (Artificial General Intelligence, AGI)
tarkoittaa yleistä, kaikenkattavaa tekoälyä, joka pystyy ajattelemaan ja päätte-
lemään kuten ihminen. Tekoälytutkijat ovat luopuneet AGI:n kehityksestä. ([11],
[12]) Sen sijaan tämän hetken kaikki tekoälyratkaisut on suunniteltu ratkaisemaan
jokin yksittäinen, kapea ongelma. Tätä kapeaa tekoälyä sanotaan myös heikoksi
tekoälyksi (engl. Artificial Narrow Intelligence, ANI) [11].

Koneoppiminen (Machine Learning) on tekoälyn osa-alue, jossa koneelle ei ole
annettu täsmällisiä ohjeita jokaiseen tilanteeseen, vaan kone määrittää toimintaoh-
jeensa itse, kun sille annetaan opetusdataa [11]. Koneoppimisessa on kyse sellais-
ten algoritmien suunnittelusta, jotka automaattisesti tuottavat arvokasta infor-
maatiota datasta [2]. Tietomäärien valtava kasvu lisää kysyntää automaattiselle
data-analyysille, johon koneoppiminen on yksi vastaus. Koneoppiminen on joukko
metodeja, joilla voidaan automaattisesti löytää datasta kaavoja ja kaavojen avulla
ennustaa tulevaa dataa tai käyttää apuna päätöksenteossa [13].

Koneoppimisessa on kolme keskeistä komponenttia: data, malli ja oppiminen.
Yksi koneoppimisen pääkysymyksiä on, mitä tarkoitetaan hyvällä mallilla. Yksi
ohjenuora on, että hyvä malli selviytyy hyvin tuntemattoman datan kanssa. Sii-
hen tarvitaan mittareita, joilla sen suorituskykyä mitataan. Ohjelmallista lasken-
taa varten data muunnetaan numeeriseen muotoon ja havainnot vektoreiksi. Kun
data muunnetaan vektoreiksi, voidaan käyttää hyväksi lineaarialgebraa.

Koneoppiminen jaetaan yleensä kolmeen päätyyppiin: ohjattu oppiminen (su-
pervised learning), ohjaamaton oppiminen (unsupervised learning) ja vahvistusop-
piminen (reinforcement learning).

Ohjattu oppiminen tarkoittaa sitä, että koneelle annetaan oikea vastaus ope-
tusdatassa. Ohjaamaton oppiminen taas tarkoittaa, että kone päättelee asioita da-
tassa olevien säännönmukaisuuksien ja suhteiden pohjalta. Vahvistusoppimisessa
koneelle annetaan palautetta siitä, kuinka hyvin se toimii eri tilanteissa ilman että
annetaan oikeita vastauksia. [11]

Kaikki koneoppimistehtävät eivät suoraan mahdu tämän yksinkertaisen jaot-
telun alle vaan ovat yhdistelmiä tai muunnelmia näistä. [23]

3.1 Koneoppimisprosessi
Koneoppimisprosessi lähtee siitä, että on olemassa tiedonjalostustehtävä, joka ha-
lutaan ratkaista. Tehtävä voi olla esimerkiksi asunnon hinnan ennustaminen, kä-
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sinkirjoitettujen merkkien tulkinta tai luottokorttipetoksen havaitseminen. Teh-
tävälle määritetään laskennallinen ongelma, joka on matemaattinen määritelmä
kyseiselle tehtävälle. Ratkaisua tähän laskennalliseen ongelmaan kutsutaan mal-
liksi. Koneoppimisalgoritmin tehtävä on tuottaa malli, joka perustuu käytettävään
dataan. [24]

Ohjattu oppiminen tapahtuu ennalta määrätyillä syöte-tulos pareilla
D = {(xi, yi)}Ni=1. Tässä paria D kutsutaan harjoitusjoukoksi (training set) ja N
on siinä harjoitustapausten lukumäärä. Yksinkertaisimmillaan jokainen harjoitus-
syöte xi on D-ulotteinen vektori lukuja, esimerkiki henkilön pituus ja paino. Näitä
kutsutaan ominaisuuksiksi tai attribuuteiksi ja merkitään niiden lukumäärää D.
Syötetiedot tallennetaan yleensä N ×D matriisiin X. Syöte xi voi kuitenkin olla
myös monimutkainen objekti kuten esimerkiksi kuva, sähköposti, aikasarja, graafi
ja niin edelleen. Tässä työssä oletetaan datan olevan valmiiksi numeerisessa muo-
dossa matriiseissa. On oma tärkeä ja haastava tehtävänsä tunnistaa oleelliset ja
tärkeät attribuutit monimutkaisemmasta datasta. Esimerkkejä ohjatusta oppimi-
sesta ovat luokittelu ja lineaariregressio.

Ohjaamattomassa oppimisessa on vastaavasti annettu vain syötedata
D = {xi}Ni=1 ja tavoitteena on löytää datasta mielenkiintoisia rakenteita. Esimer-
kiksi klusterointi on menetelmä, jossa pyritään löytämään datasta aliryhmiä eli
klustereita [13]. Toinen esimerkki ohjaamattomasta oppimisesta on pääkomponent-
tianalyysi (PCA).

Vahvistusoppimisessa koneelle annetaan ajoittain palautetta toiminnasta [13].
Annetaan syöte ’x’, ohjelma tulostaa ’y’, mutta sen sijaan että meillä olisi tark-
ka ’oikea y’, annetaan palautetta (mahdollisesti viiveellä). Palaute kertoo kuinka
hyvä ohjelma kokonaisuudessaan oli. Eli kannustetaan, muttei anneta yhtä oikeaa
vastausta. Tästä esimerkkinä muun muassa itseohjautuvat autot.

Harjoitusdatan lisäksi tarvitaan testidata tai testijoukko, jonka täytyy olla har-
joitusjoukosta täysin erillinen. Tällä joukolla testataan mallin toimivuutta.

Tappiofunktio (loss funktion) kertoo eron mallin ja halutun tuloksen välillä. Ta-
voitteena on löytää sellainen malli, että tappiofunktion arvo testidatalla on mah-
dollisimman pieni. [25]

Koneoppimisen tavoitteena on löytää malli, joka ennustaa mahdollisimman hy-
vin. Mallin ylisovitus (overfitting) tarkoittaa sitä, että malli sopii hyvin harjoitus-
dataan, mutta ei ennusta (generalize) hyvin tuntematonta dataa. [2] On tärkeää
ymmärtää, miksi ylisovittaminen on vaarallista ja miten se voidaan välttää.

3.1.1 Koneoppimisongelman matemaattinen muotoilu

Kun data on saatu vektoriesitysmuotoon, voidaan siirtyä ennustavan funktion eli
niin sanotun ennustajan (egl. predictor) konstruointiin. On olemassa kaksi lähes-
tymistapaa: ennustaja funktiona ja ennustaja todennäköisyysmallina.
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Ennustaja funktiona tarkoittaa, että on olemassa funktio, jolle annetaan tietty
syöte (tässä tapauksessa ominaisuuksien vektori), se tuottaa tuloksen. Kuvitellaan
tulos tässä nyt reaaliarvoiseksi skalaariksi. Tämä voidaan kirjoittaa muotoon

f : RD → R, (57)

jossa syötevektorissa x on D dimensiota (eli D ominaisuutta) ja funktion f pa-
lauttaa arvolla x reaaliluvun, joka merkitään f(x).

Tässä työssä ei oteta huomioon kaikkia mahdollisia funktioita, mikä vaatisi
funktionaalianalyysia, vaan keskitytään lineaaristen funktioiden erityistapaukseen

f(x) = θ>x+ θ0, (58)
missä θ ja θ0 ovat tuntemattomia.

Ennustaja todennäköisyysfunktiona

Usein olisi myös toivottavaa, että ennustaja ilmaisee epävarmuutta eli määrittää,
kuinka varmoja voidaan olla kyseisestä ennusteesta. Todennäköisyyslaskenta antaa
keinon epävarmuuden kvantifiointiin.

Sen sijaan että ennustajan ajateltaisiin olevan yksittäinen funktio, sen katsot-
taisiin olevan todennäköisyysmalli, joka kuvaa mahdollisten funktioiden jakautu-
mista. Tässä työssä tarkastelu rajataan vain jakaumiin, joissa on äärellinen määrä
parametreja, jotta voidaan kuvata todennäköisyysmallit ilman stokastisia prosesse-
ja. Tässä erityistapauksessa voidaan todennäköisyysmallien olevan monimuuttuja
todennäköisyysjakaumia. Tämä tarjoaa jo laajan valikoiman malleja.

Empiirinen riskin minimointi

Koneoppimisen oppiminen pohjautuu perimmiltään parametrien estimointiin har-
joitusdatan avulla. Oletetaan, että on olemassa N kappaletta harjoitusdatan syöt-
teitä xn ∈ RD ja vastaavia tuloksia yn ∈ R. Käsitellään ohjatun oppimisen ti-
lannetta, jossa parit (x1, y1), ..., (xn, yn) ovat määritelty harjoitusdatassa. Tämän
datan perusteella haluttaisiin estimoida ennustaja f(·,θ) : RD → R. Tavoitteena
on löytää hyvä parametri θ∗ niin, että data sopii malliin eli

f(xn,θ∗) ≈ yn kaikilla n = 1, ..., N. (59)
Käytetään tässä notaatiota ŷn = f(xn,θ∗) tarkoittamaan ennustajan lopputulosta.

Esimerkki
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Otetaan esimerkki empiirisestä riskin minimoinnista: tavallinen pienimmän neliö-
summan regressio. Kun tulos yn on reaaliarvoinen, suosittu valinta ennustajak-
si on affiini funktio. Jotta saataisiin esitysmuodosta tiiviimpi, merkitään xn =
[1, x(1)

n , x(2)
n , ..., x(D)

n ]>, jossa x(i)
n on n. havaintoyksikön i. ominaisuus ja parametri-

vektori θ = [θ0, θ1, ..., θD]>. Ensimmäinen termi x(0) = 1, koska θ0 on niin sanottu
vakioselittäjän regressiokerroin. Nyt voidaan kirjoittaa ennustaja lineaarifunktiona

f(xn,θ) = θ>xn, (60)
joka on ekvivalentti affiinin mallin kanssa:

f(xn,θ) = θ0 +
D∑
d=1

θdx
(d)
n . (61)

Ennustajan lähtöjoukko on yksittäisen syötteen ominaisuusvektori xn ja se
tuottaa reaaliarvoisen tuloksen.

Mallin harjoitusta tappiofunktiolla

Miten mitata sitä, miten hyvin ennustaja sopii harjoitusdataan? Olkoon yn harjoi-
tusdatan yksi tapaus ja vastaava ennuste ŷn, joka tehdään perustuen syötteeseen
xn. Jotta voitaisiin määritellä, mitä tarkoitetaan että malli sopii hyvin harjoitus-
dataan, täytyy määritellä tappiofunktio l(yn, ŷ), joka kertoo miten kaukana ennus-
te on todellisesta arvosta. Tavoite on löytää sellainen parametri vektori θ∗, että
keskimääräinen tappio on mahdollisimman pieni.

Yksi yleinen oletus on, että harjoitustapaukset (x1, y1), ..., (xn, yn) ovat riip-
pumattomia ja identtisesti jakautuneita. Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että
kaksi datapistettä (xi, yi) ja (xj, yj) eivät tilastollisesti riipu toisistaan. Tästä
seuraa se, että voidaan käyttää empiiristä keskiarvoa. Merkitään harjoitusjou-
kon {(x1, y1), ..., (xn, yn)} arvoja X := [x1, ...,xN ]> ∈ RN×D ja (label vector)
y := [y1, ..., yN ]>. Tätä notaatiota käyttäen keskimääräinen tappio on

Remp(f,X,y) = 1
N

N∑
n=1

l(yn, ŷ), (62)

missä ŷ = f(xn, θ). Tätä kutsutaan empiiriseksi riskiksi ja se riippuu kolmesta
argumentista, ennusteesta f ja datasta X, y.

Esimerkki: Pienimmän neliösumman tappio

Jatketaan esimerkkiä liittyen pienimmän neliösumman regressioon, jossa virheen
suuruus määritetään käyttämällä regressioanalyysin jäännöstermiä eli ennusteen
poikkeamaa todellisesta arvosta. Jäännöstermi neliöidään, jotteivät positiiviset ja
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negatiiviset termit kumoaisi toisiaan. Tappiofunktio on siis muotoa l(yn, ŷn) =
(yn−ŷn)2. Empiirisen riskin minimointi tapahtuu siis minimoimalla keskimääräinen
tappio

min
θ∈RD

1
N

N∑
n=1

(yn − f(xn,θ))2, (63)

johon on sijoitettuna ennustaja ŷn = f(xn,θ). Valitulla lineaarisella ennusta-
jalla f(xn,θ) = θ>xn saadaan

min
θ∈RD

1
N

N∑
n=1

(yn − θ>xn)2. (64)

Tämä voidaan ilmaista matriisimuodossa

min
θ∈RD

1
N

∥∥∥y −Xθ∥∥∥2
. (65)

Tätä sanotaan pienimmän neliösumman menetelmäksi.
Se ei kuitenkaan riitä, että ennustaja sopii hyvin harjoitusdataan vaan ennus-

tajan täytyy suoriutua hyvin (eli riskin täytyy olla pieni) myös tuntemattoman
datan kanssa. Tavoitteena on siis minimoida odotettu riski

Rtrue(f) = Ex,y[l(y, f(x))]. (66)

Tavoite koneoppimisennustajan opettamisessa on siis se että se suoriutuu hyvin
tuntemattoman datan kanssa. Tätä voidaan simuloida testijoukolla, joka on otettu
erilleen harjoitusdatasta. Näiden kahden täytyy olla täysin erilliset datajoukot.
Käytännössä käytettävissä on aina äärellinen määrä dataa, joka jaetaan kahdeksi
joukoksi: harjoitus- ja testausdatajoukoksi. Harjoitusdatajoukkoa käytetään mallin
sovitukseen ja testijoukkoa (joka on algoritmille täysin uutta) käytetään mallin
yleistettävyyden evaluointiin.

Empiirinen riskin minimointi voi johtaa ylisovittamiseen eli ennustaja sopii
liian hyvin harjoitusdataan eikä ennusta hyvin uudella datalla. Eli keskimääräinen
tappio on pieni harjoitusdatalla, mutta se on suuri testidatalla. Tämä ilmiö esiintyy
usein silloin kun on käytettävissä vain vähän dataa ja monimutkainen funktio. [2]

Jotta optimointi ei tuota liian joustavaa ennustajaa, on käytetty niin sanottua
rangaistustermiä (engl. penalty term). Tätä kutsutaan koneoppimisessa säännös-
telyksi (engl. regularization). Säännöstely on keino tehdä kompromissi täsmällisen
empiirisen riskin minimoinnin ja ratkaisun kompleksisuuden välillä.
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Esimerkki: Säännöstelty pienin neliösumma
Lisätään pienimpään neliösummaan rangaistustermi

min
θ

1
N

∥∥∥y −Xθ∥∥∥2
(67)

min
θ

1
N

∥∥∥y −Xθ∥∥∥2
+ λ‖θ‖2. (68)

Termi ‖θ‖2 on nimeltään säännöstelijä ja parametri λ on säännöstelyparametri.

Suurimman uskottavuuden estimaatti

Suurimman uskottavuuden estimaatin (engl.maximum likelihood estimation, MLE)
idea on määrittää parametrien funktio, jonka avulla voidaan löytää malli, joka so-
pii dataan hyvin. Estimointiongelma keskittyy uskottavuusfunktioon tai tarkemmin
sanoen negatiiviseen logaritmiin. Jos merkitään dataa satunnaismuuttujalla x ja
todennäköisyystiheys (family of probability densities) p(x|θ), joka on parametri-
soitu θ:lla, negatiivinen logaritminen uskottavuus

Lx(θ = − log p(x|θ), (69)
jossa notaatio korostaa sitä, että parametri θ vaihtelee ja data x on kiinteä. Usein
kirjoitetaan L(θ) ilman viittausta x:ään, koska kyseessä on funktio θ:n suhteen ja
kontekstista on selvää, että data on kiinteä.

Mitä todennäköisyys p(x|θ) sitten tarkoittaa, jos θ on kiinteä ja x vaihtelee?
Se on silloin jakauma, joka mallintaa datan epävarmuutta. Kun on valittu ennus-
tajanfunktio, p kertoo todennäköisyyden havaita data x.

Mitä todennäköisyys p(x|θ) kertoo, jos data on kiinteä (koska se on havait-
tu) ja parametria θ varioidaan? Se kertoo, kuinka todennäköisesti parametri on θ
havainnolla x. Perustuen tähän jälkimmäiseen näkökantaan suurimman uskotta-
vuuden estimaatti antaa todennäköisimmän parametrin θ kyseiselle datalle.

Tarkastellaan ohjatun oppimisen tilannetta, jossa annettuna on parit (x1, y1), ..., (xN , yN),
jossa ominaisuusvektori xn ∈ RD ja vastaava tulosarvo yn ∈ R. [2]

Esimerkki
Oletetaan, että havaintojen epävarmuus eli kohina voidaan selittää normaalija-
kaumalla, jossa odotusarvona nolla εn ∼ N (0, σ2). Oletetaan lisäksi ennustajaksi
lineaarinen malli x>nθ. Tällöin jokaiselle datajoukon parille (xn, yn) määritetään
todennäköisyys normaalijakauman mukaisesti

p(yn|xn,θ) = N (yn|x>nθ, σ2). (70)
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Oletetaan, että dataparit (x1, y1), ..., (xN , yn) ovat riippumattomia ja identti-
sesti jakautuneita (engl. independent and identically distributed, i.i.d). Riippu-
mattomuus tarkoittaa sitä, että koko datajoukon todennäköisyys Y = {y1, ..., yN}
ja X = {x1, ..., xN} on yksittäisten havaintojen todennäköisyyksien tulo

p(Y|X ,θ) =
N∏
n=1

p(yn|xn,θ). (71)

Identtisesti jakautunut tarkoittaa, että jokainen tulon termi on samasta jakaumas-
ta ja niillä kaikilla on samat parametrit. Optimoinnin kannalta on usein yksinker-
taisempaa tarkastella funktioita kun ne jaetaan summiksi ja yksinkertaisemmiksi
funktioiksi. Siksi koneoppimisessa usein käytetään logaritmista uskottavuusfunk-
tiota

L(θ) = − log p(Y|X ,θ) = − log
N∏
n=1

p(yn|xn,θ) = −
N∑
n=1

log p(yn|xn,θ), (72)

jossa käytettiin logaritmin laskusääntöä log(ab) = log(a) + log(b). Vaikka θ on oi-
kealla puolella ehdollisessa todennäköisyydessä, sitä ei pidä tulkita havaituksi tai
kiinteäksi. Logaritminen uskottavuusfunktio L(θ) on θ:n funktio ja jotta löydettäi-
siin hyvä parametrivektori θ, jolla data (x1, y1), ..., (xN , yN) selittyy hyvin, täytyy
minimoida negatiivien logaritmifunktio L(θ) suhteessa muuttujaan θ. Se miksi
funktio on negatiivinen on historiallinen artefakti, koska halutaan maksimoida to-
dennäköisyyttä, mutta numeerisessa optimoinnissa yleensä tutkitaan funktioiden
minimointia.

Esimerkki Jatketaan esimerkkiä liittyen normaalijakaumaan. Negatiivinen loga-
ritminen uskottavuusfunktio voidaan kirjoittaa

L(θ) = −
N∑
n=1

log p(yn|xn,θ) = −
N∑
n=1

logN (yn|x>nθ, σ2) (73)

= −
N∑
n=1

log 1√
2πσ2

exp
(
− (yn − x>nθ)2

2σ2

)
(74)

= −
N∑
n=1

log exp
(
− (yn − x>nθ)2

2σ2

)
−

N∑
n=1

log 1√
2πσ2

(75)

= 1
2σ2

N∑
n=1

(yn − x>nθ)2 −
N∑
n=1

log 1
2πσ2 . (76)
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Koska σ on annettu kiinteä arvo ja toinen termi kaavassa (76) on vakio, joten funk-
tion L(θ) minimointi vastaa pienimmän neliösumman ongelman ratkaisua (vertaa
kaava 64). [2]

3.2 Lineaarinen regressioanalyysi
Regressioanalyysi on hyvin paljon käytetty tilastotieteen menetelmä, jossa ana-
lysoidaan muuttujan riippuvuutta toisista muuttujista, kun riippuvuus ei ole ek-
saktia vaan tilastollista. Tämä tapahtuu rakentamalla regressiomalliksi kutsuttu
tilastollinen malli. Regressiomalli pyrkii selittämään jonkin selitettävän tekijän tai
muuttujan havaittujen arvojen vaihtelun joidenkin selittävien tekijöiden tai muut-
tujien havaittujen arvojen vaihtelun avulla. [9]

Lineaarisella regressiomallilla voidaan ennustaa muuttujan arvoja selittävien
muuttujien avulla, jos selittävien muuttujien ja ennustettavan muuttujan välillä on
likimain lineaarinen riippuvuus [26]. Lineaariregressio voi vaikuttaa yksinkertaisel-
ta ja alkeelliselta menetelmältä verrattuna moderneihin koneoppimismenetelmiin,
mutta se on toiminut lähtökohtana muille menetelmille ja se on hyvä ymmärtää
ennen kuin syventyy monimutkaisempiin metodeihin [8].

Regressioanalyysi on keskeinen menetelmä koneoppimisessa ja sitä käytetään
hyvin monilla tieteenaloilla ja sovelluksissa, joista esimerkkejä ovat aikasarja-analyysi,
robotiikka, optimointi, syväoppimissovellukset. Regressio on myös avainasemassa
luokittelualgoritmeissa. [2]

Regressioanalyysissa on tavoitteena löytää matemaattinen malli kuvaamaan
muuttujien välistä funktionaalista yhteyttä [14]. Tavoitteena on siis löytää funktio
f , joka kuvaa syötteen x ∈ RD vastaavaan funktioarvoon f(x) ∈ R. Oletetaan,
että meillä on harjoitussyötteet (training input) xn ja vastaavat (noisy) havainnot
yn = f (x) + ε, jossa ε on (i.i.d.) riippumaton ja identtisesti jakautunut satun-
naismuuttuja. Termiä ε sanotaan jäännöstermiksi eli residuaaliksi. Tehtävänä on
löytää funktio, joka mallintaa harjoitusdatan ja ennustaa hyvin datan, joka ei ole
osa harjoitusdataa. [2]

Regressiofunktion löytäminen vaatii seuraavien ongelmien ratkaisua:

• Mallinvalinta ja parametrisointi

• Hyvien parametrien löytäminen

• Ylisovitus ja mallinvalinta

• Tappiofunktion ja prior parametrien (parameter priors) välinen suhde

• Epävarmuuden mallintaminen
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Lähde: [2]

3.2.1 Lineaarisen mallin määrittely

Tarkastellaan lineaarista mallia yksinkertainsen esimerkin kautta. Oletetaan et-
tä on pelto, joka on maaperältään homogeeninen ja se on jaettu samankokoisiin
alueisiin joita on n kappaletta. Näitä alueita lannoitetaan lannoitemäärillä x1, .., xn
ja vastaavasti saadut satomäärät ovat y1, ..., yn. Tavoitteena on löytää malli, jo-
ka kuvaa lannoituksen vaikutusta odotettavissa olevaan satomäärään. Oletetaan,
että satomäärät voidaan tulkita satunnaismuuttujien Y1, ..., Yn havaituiksi arvoik-
si. Mielenkiinto kohdistuu odotusarvoihin E(Yi) = µi, jotka riippuvat lannoite-
määristä xi(i = 1, ..., n). Lineaarisessa mallissa riippuvuus oletetaan lineeariseksi
µi = β1 + β2xi, jossa β1 ja β2 ovat tuntemattomia parametreja. Lisäksi olete-
taan, että lannoitemäärät eivät vaikuta satunnaismuuttujien Yi variansseihin eli
Var(Yi) = σ2 pätee kaikilla i = 1, ..., n. Tilanne voidaan kuvata yhtälöllä

Yi = β1 + β2xi + εi, i = 1, ...n, (77)
jossa ε1, ..., εn ovat riippumattomia satunnaismuuttujia, joille odotusarvo E(εi) = 0
ja varianssi Var(ε1) = σ2. Nämä satunnaismuuttujat voidaan tulkita puhtaaksi sa-
tunnaisvaihteluksi, jota ei voi selittää lannoitemäärillä.

Tätä yhtälöä sanotaan yhden selittävän muuttujan lineaariseksi regressiomal-
liksi. Jotta kyseessä olisi tilastollinen malli, tarvitaan vielä havaintojen yhteis-
todennäköisyysjakauma ja parametriavaruuden spesifiointi. Klassinen lineaarinen
malli olettaa normaalijakauman ja että satunnaismuuttujat ovat toisistaan riippu-
mattomia:

Y1, ..., Yn ⊥⊥, , Yi ∼ N(β1 + β2xi, σ
2), (78)

jossa parametriavaruus β1, β2 ∈ R, σ2 > 0. Vaihtoehtoisesti voidaan täydentää
yhtälö (77) oletuksella, että residuaalit

ε1, ..., εn ⊥⊥, εi ∼ N(0, σ2). (79)
Yleinen lineaarinen malli koostuu n:n havaintoyksikön aineistosta, jossa yksi

29



muuttujista on selitettävä ja loput p sen vaihtelua selittäviä muuttujia.

Havaintoyksikkö Selitettävä muuttuja;y Selittävät muuttujat;x1, ..., xp

1 y1 x11, ..., x1p

... ... ...

n yn xn1, ..., xnp

Jos Y1, ..., Yn ovat edellisen esimerkin tavoin satunnaismuuttujia, joiden havai-
tut arvot ovat y1, ..., yn, niin mallin määritelmä voidaan perustaa yhtälöön

Yi = β1xi1 + ...+ βpxip + εi, i = 1, ..., n, (80)
jossa havaintoarvot xij ovat ei-satunnaisia tai kiinteitä lukuja, β1, ...βp ovat tun-
temattomia parametreja ja εi on havaintoyksikköön i liittyvä ei-havaittava satun-
naismuuttuja, jota selittävät muuttujat eivät kykene selittämään. Näitä sanotaan
myös virheiksi tai virhetermeiksi. Kuten edellä, yhtälö 80 täytyy täydentää ha-
vaintojen yhteistodennäköisyysjakaumalla ja parametriavaruudella. Jos merkitään
xi = [xi1 · · ·xip]> ja β = [β1 · · · βp]>

Y1, ..., Yn ⊥⊥, Yi ∼ N(x>i β, σ2), β ∈ Rp, σ2 > 0 (81)
Lineaarinen malli voidaan esittää matriisimuodossa:

Y1
...
Yn

 =


x11 · · · x1p
... ...
xn1 · · · xnp



β1
...
βn

+


ε1
...
εn

 , (82)

eli
Y = Xβ+ ε. (83)

Lineaarinen malli voidaan esittää nyt muodossa

Y ∼N(Xβ,σ2In), β ∈ Rp, σ2 > 0. (84)

Lähde: [18]
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3.2.2 Regressio-ongelma todennäköisyysfunktiona

Koska datassa on aina olemassa havaintokohinaa, kehitetään todennäköisyyten pe-
rustuva lähestymistapa ja mallinnetaan kohinaa käyttämällä todennäköisyysfunk-
tiota. Toisin sanoen tarkastellaan regressio-ongelmaa todennäköisyysfunktiolla

p(y|x) = N (y | f(x), σ2), (85)
jossa x ∈ RD ovat syötearvot ja y ∈ R ovat tulosarvot. Muuttujien x ja y välillä
on funktionaalinen suhde

y = f(x) + ε, (86)
missä ε ∼ N (0, σ2) on riippumaton, identtisesti jakautunut (engl. i.i.d. =indepen-
dent, identically distributed) mittausvirhe (kohina), jonka keskiarvo 0 ja varianssi
on σ2 ja joka on normaalijakautunut. Tarkoitus on löytää funktio f , joka kuvaa
tilannetta mahdollisimman hyvin.

Oletetaan, että σ2 on tunnettu ja keskitytään löytämään parametrit θ. Keski-
tytään tässä erikoistapaukseen, että parametrit θ esiintyvät mallissa lineaarisesti.
Tällainen lineaarinen regressio on muotoa

p(y|x,θ) = N (y|x>θ, σ2) (87)

⇐⇒ y = xTθ + ε, ε ∼ N (y|x>θ, σ2), (88)
missä θ ∈ RD ovat parametrit, joita etsitään. Funktioluokka on kuvattu kaavassa
(88) eli origon kautta kulkevat suorat. Kaavassa merkittiin f(x) = xTθ.

Todennäköisyys kaavassa (87) tarkoittaa y:n tiheysfunktiota kohdassa xTθ.
Epävarmuus tulee ainoastaan havaintohäiriöstä (kohina) (observation noise), jota
ilman muuttujien x ja y suhde olisi deterministinen (x ja θ oletetaan tunnetuiksi
kaavassa 87).

Lähde: [2]

Lineaariregressiomalli (87) ja (88) on lineaarinen sekä parametrien että syöt-
teiden x suhteen. Lineaariregressiota voidaan kuitenkin käyttää myös tilanteissa,
joissa y = φ>(x)θ ja φ on epälineaarinen transformaatio. Lineaariregression sana
’lineaari’ viittaa siis siihen, että mallin on lineaarinen parametrien suhteen.
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3.2.3 Parametrien estimointi

Oletetaan, että on annettu harjoitusjoukko (training set)D := {(x1, y1), ..., (xN , yN)},
joka koostuu N :stä syötteestä xn ∈ RD ja vastaavista havainnoista/kohdearvoista
yn ∈ R, n = 1, ..., N . Havainnot yi ja yj ovat ehdollisesti riippumattomia toisistaan
syötteillä xi ja xj, joten todennäköisyys jakautuu tekijöihin tulosäännön mukaan

p(Y|X ,θ) = p(y1..., yN |x1, ...,xN ,θ) (89)

=
N∏
n=1

p(yn|xn,θ) =
N∏
n=1
N (yn|x>nθ, σ2), (90)

missä X := {x1, ...,xN} on harjoitusdatan syöte ja Y := {y1, ..., yN} on harjoitus-
datan tulos.

Seuravana tarkastellaan miten löydetään optimaaliset parametrit θ∗ ∈ RD li-
neeariregressiomallille (88). Kun parametrit on löydetty, voidaan funktiota käyttää
ennustamaan arvoja y∗ syötteellä x∗

p(y∗|x∗,θ∗) = N (y∗|x>∗ θ∗, σ2) (91)

[2]

Suurimman uskottavuuden estimointi (least squares)

Yleisin tapa parametrien etsimiseen on suurimman uskottavuuden estimointi (Maxi-
mum Likelihood Estimation, MLE), jossa etsitään sellaiset parametrit θML, joilla
todennäköisyys (90) maksimoidaan. Tämä esitetään:

θML = arg max
θ

p(Y|X , θ). (92)

Uskottavuusfunktion maksimin antava parametri θ voidaan etsiä myös mak-
simoimalla logaritminen uskottavuusfunktio eli uskottavuusfunktion logaritmi. Mo-
nessa tilanteessa on helpompaa maksimoida logaritminen uskottavuusfunktio kuin
itse uskottavuusfunktio. [10]

Minimoidaan negatiivisen log-funktio (sama kuin alkuperäisen maksimointi):

− log p(Y|X ,θ) = − log
N∏
n=1

p(yn|xn,θ) = −
N∏
n=1

log p(yn|xn,θ). (93)
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Koska lineaarisessa regressiomallissa uskottavuus on Gaussin jakauman mukai-
nen, saadaan

log p(yn|xn,θ) = − 1
2σ2 (yn − x>nθ)2 + const, (94)

missä const on kaikki vakiotermit jotka ovat riippumattomia θ:sta. Yhtälöistä (93)
ja (94) saadaan (kun vakiotermi jätetään pois)

L(θ) := 1
2σ2

N∑
n=1

(yn − x>nθ)2 (95)

= 1
2σ2 (y −Xθ)>(y −Xθ) = 1

2σ2‖y −Xθ‖
2, (96)

missä X := [x1, ..., xN ]> ∈ RN×D on harjoitussyöte ja y := [y1, ..., yN ]> ∈ RN on
harjoitusdatan tulos.

Lasketaan gradientti L

dL
dθ

= d

dθ

( 1
2σ2 (y −Xθ)>(y −Xθ)

)
(97)

= 1
2σ2

d

dθ
(y>y − 2y>Xθ + θ>X>Xθ) (98)

= 1
σ2 (−y>X + θ>X>X) ∈ R1×D. (99)

Maksimiarvo θML löydetään ratkaisemalla dL
dθ

= 0> ja saadaan

dL
dθ

= 0> ⇐⇒ θ>MLX
>X = y>X (100)

⇐⇒ θ>ML = y>X(X>X)−1 (101)

⇐⇒ θ>ML = (X>X)−1X>y. (102)
Suurimman uskottavuuden yhtälö (102) saadaan ratkaistua, kun ratkaistaan

lineaariyhtälösysteemi muotoa Aθ = b, jossa A = (X>X) ja b = X>y . [2]
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Yleistäminen epälineeariseen

Tähän asti on käsitelty ainoastaan lineaarisia tapauksia (88), joissa sovitetaan suo-
ra dataan. Lineaarinen regressioanalyysi tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden myös
epälineearisten riippuvuuksien kuvaamiseen, kun korvataan muttuja x funktiolla
φ(x). Tämän vastaava lineaarinen regressiomalli on muotoa

p(y|x,θ) = N (y|φ>(x)θ, σ2), (103)

⇐⇒ y = φ>(x)θ + ε =
K−1∑
k=0

θkφk(x) + ε, (104)

missä φ : RD → RK on (epälineaarinen) transformaatio (feature vector). (Tätä
kutsutaan "basis function expansion"). Malli on silti lineaarinen parametrien θ
suhteen.
([2], [13])

3.2.4 Esimerkkejä Pythonilla

Tarkastellaan ensin yksinkertaista esimerkkiä yhden selittäjän regressiomallista.
Tuodaan tarvittavat Python-kirjastot Numpy, Scikit-learn ja kokoelma matplot-
lib.pyplot, jossa on funktioita graafien muodostamiseen.

Generoidaan esimerkkiä varten data, joka noudattaa suhdetta y = 2x+1. Lisätään
siihen virhetermi, joka on normaalijakautunut.
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Tuodaan LinearRegression-luokka.

Sovitetaan regressio-suora generoituun dataan.

Lineaarinen regressio pyrkii minimoimaan virheiden neliöityä summaa Σi(y[i] −
ŷ[i])2. Graafissa virheet näkyvät punaisella. Estimaattiarvot ŷ[i] on merkitty koo-
dissa yfit[i].

Seuraavassa tulostetaan sovitetun suoran kerroin ja vakiotermi.

Otetaan seuraavana esimerkki polynomista, joka sovitetaan dataan lineaari-
regression avulla. Se tapahtuu lisäämällä selittäviä muuttujia malliin. Alla näky-
vässä esimerkissä on yksi havaintoyksikkö (selittävä muuttuja) x, joka on yhteydes-
sä muuttujaan y kolmannen asteen polynomin kautta. On selvää että lineaarinen
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funktio ei selitä dataa kovin hyvin. Jos lisätään kaksi uutta selittävää muuttujaa
x2 ja x3. Nyt mallilla on kolme selittävää muuttujaa x, x2 ja x3. Lineaariregressio
etsii kertoimet näille muuttujille.

Tuloksesta nähdään, että lineaarinen- ja neliöfunktio eivät kuvaa dataa kovin
hyvin, mutta kolmannen asteen käyrä kuvaa arvoja melko hyvin. (Huom. Kuva
Polynominen regressio)

Määritelmän (103) mukaisesti tässä transformaatiofunktio φ on muotoa

φ(x) =

φ0(x)
φ1(x)
φ2(x)

 =

 xx2

x3

 . (105)
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Lähde: [17]
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Esimerkki lineaariregressiosta: Diabetes

Aineistona tässä esimerkissä käytetään Pythonin Scikit-learn -kirjastosta löyty-
vää Diabetes-aineistoa, joka koostuu n=442 diabetespotilaan tiedoista. Jokaisesta
potilaasta on kymmenen suuretta: ikä, sukupuoli, painoindeksi (BMI), keskimää-
räinen verenpaine ja kuusi veriseerumin arvoa. Tulos (Y) tässä aineistossa on kvan-
titatiivinen mitta, joka kuvaa taudin etenemistä vuoden kuluttua lähtötilanteesta.
[20]

Huomiona, että seuraavassa käsittelyssä kyseinen aineisto on jo normeerattu eli
keskitetty keskiarvon avulla ja skaalattu keskihajonnalla.

Tuodaan tarvittavat Python-kirjastot pandas ja numpy ja diabetes-datasetti. Graa-
fien piirtämistä varten tuodaan matplotlib ja seaborn.

Luodaan taulukko (dataframe) ja lisätään suureiden nimet ja tulos Y (target)
taulukkoon. Tarkastellaan taulukon ensimmäisiä rivejä.
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Jaetaan sata syötteseen X ja tulokseen Y. Sen jälkeen jaetaan data harjoitus- ja
testidataan.

Seuraavaksi tuodaan Lineaariregressio-kirjasto, muodostetaan malli ja harjoitetaan
mallia harjoitusdatalla.
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Muodostetaan taulukko kertoimista.

Luodaan ennuste ja evaluoidaan malli.

Mallin evaluointiin on käytetty seuraavia mittareita [21]:

• Rˆ2: X ja Y välisen suhteen mittari. Kertoo kuinka paljon Y:n varianssia
selittää X ja kuvaa siten mallin hyvyyttä.

• Adjusted Rˆ2: Muokattu Rˆ2-mittari, joka testaa regressiomallin mallin se-
litysvoimaa
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• MAE : Mean of the absolute value of the errors. Mittaa kahden jatkuvan
muuttujan välistä eroa. Tässä tapauksessa y:n aktuaalin ja ennusteen eroa.

• MSE: The mean square error (MSE) on kuten MAE, mutta neliöi eron ennen
niiden yhteenlaskua (itseisarvon sijaan).

• RMSE: The root mean square error: Neliöjuuri MSE:stä

Residuaalien hajontakuviossa (Ennustetut vs. residuaalit) ei ole nähtävissä kaava-
maisuutta. Arvot ovat jakautuneet tasaisesti nollan molemmille puolille eli lineaa-
risuus oletus täyttyy.
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Histogrammista nähdään, että residuaalit ovat normaalijakautuneita, joten oletus
niiden normaaliudesta totetuu.

Alla näkyvässä kuvassa ovat mallin evaluointitulokset, jotka ovat hyvin lähellä har-
joitusdatalla saatuja tuloksia, joten voidaan todeta, että malli ei ole ylisovitettu.
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[21]
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3.3 Dimension redusointi pääkomponenttianalyysilla
Moniulotteista dataa on hankala analysoida, tulkinta on vaikeaa, visualisointi lähes
mahdotonta ja tallennus on usein kallista. Hyvin moniulotteisessa datassa on usein
paljon ylimääräisiä ja tarpeettomia attribuutteja, jotka voidaan kuvata toisten att-
ribuuttien kombinaatioina. Lisäksi attribuutit moniulotteisessa datassa usein kor-
reloivat eli datassa on yleensä olennainen rakenne jo vähemmilläkin attribuuteilla.
Datan ulottuvuuksien vähentäminen (engl. dimensionality reduction) hyväksikäyt-
tää näitä rakenteita ja korrelaatiota ja mahdollistaa työskentelyn kompaktimman
datan kanssa menettämättä kuitenkaan liikaa tietoa. Ulotteisuuden pienentäminen
voidaan ajatella pakkausmenetelmänä, kuten jpeg tai mp3, jotka ovat pakkausal-
goritmeja kuville ja musiikille. [2]

Datan ulottuvuuksien vähentämistä voidaan käyttää esimerkiksi datan visua-
lisointiin projisoimalla data korkeaulotteisesta kaksi- tai kolmeulotteiseksi. Lisäksi
ulottuvuuksien vähentämistä voidaan käyttää esikäsittelynä, kun yritetään löytää
keskeisiä ominaisuuksia datasta. Näitä ominaisuuksia voidaan sitten hyödyntää
muissa koneoppimismenetelmissä, kuten esimerkiksi regressiossa tai luokittelussa.
[17]

Yksi datan ulottuvuuksien vähentämiseen käytetty algoritmi on pääkompo-
nenttianalyysi eli PCA (engl. Principal Component Analysis). PCA:n kehitti Karl
Pearson vuonna 1901 ja edelleen Harold Hotelling vuonna 1933 ja se on edelleen
yleisimmin käytettyjä datan tiivistys- ja visualisointimenetelmiä. Signaalikäsitte-
lyssä PCA tunnetaan myös Karhunen-Loève muunnoksena.

PCA on ohjaamattoman oppimisen menetelmä, joka yrittää havaita suunnat, joissa
vektorimuotoinen data vaihtelee (engl. varies) eniten. Se etsii ensin suunnan, jossa
varianssi on suurin. Sen jälkeen sellaisen suunnan jossa varianssi on seuraavaksi
suurin ja on ortogonaalinen suhteessa jo löydettyyn suuntaan. Joten n-ulotteiselle
datalle se palauttaa n ortogonaalista suuntaa ja niitä vastaavat varianssit. Näitä
suuntia kutsutaan pääakseleiksi ja jos data projisoidaan näille akseleille, saadaan
jokaisen akselin pääkomponentit (engl. principal components).

Toisella terminologialla katsottuna joukko pääakseleja muodostavat kannan
vektoriavaruudelle, jossa datapisteet sijaitsevat ja pääkomponentit ovat datapis-
teiden koordinaatit uudessa koordinaatistossa. [17]

PCA pyrkii löytämään datasta keskeisimmät komponentit, eli löytämään ne
avaruuden pinnat, joille projisoituna data tuottaa suurimman varianssin ja joiden
avulla ilmaistuna datasta menee mahdollisimman vähän informaatiota hukkaan.
Voidaan osoittaa, että varianssin maksimoi datan kovarianssimatriisin suurinta
ominaisarvoa vastaava ominaisvektori.

Pääkomponenttianalyysi asettaa datamatriisin komponentit suuruusjärjestyk-
seen ominaisarvojen mukaan. Pääkomponenttianalyysin suorittamisen jälkeen tu-

44



lee vielä suorittaa valinta siitä, että mitkä komponentit voidaan hylätä vähämerki-
tyksisinä, sillä menetelmä ei automaattisesti hylkää mitään komponentteja, vaan
ainoastaan asettaa löytämänsä komponentit suuruusjärjestykseen. [19]

Kuva: Esimerkki datan ulottuvuuksien pienentämisestä. Vasemmalla alkupe-
räinen data, joka ei paljon poikkea x2-akselin suuntaan. Oikealla sama data esitet-
tynä pelkästään koordinaatin x1-avulla. Paljoakaan informaatiota ei ole menetetty.
Tämä on datan projektio yksiulotteiseen aliavaruuteen.
Kuvan lähde: [2]

3.3.1 Pääkomponenttianalyysin matemaattinen tausta

PCA:ssa etsitään datapisteiden xn projektiota x̃n, joka on mahdollisimman lähellä
alkuperäisiä datapisteitä, mutta joilla on huomattavasti vähemmän ulottuvuuksia.
Oletetaan, että on datasetti X = {x1, ...,xN},xn ∈ RD, jolla keskiarvo on x̄ = 0
ja jolla kovarianssi matriisi on kaavan (55) mukaisesti

S = 1
N

N∑
n=1

(xn − x̄)(xn − x̄)> = 1
N

N∑
n=1
xnx

>
n . (106)

Lisäksi oletetaan, että xn:lle on olemassa tiivistetty esitystapa, joka on alem-
piulotteinen ja muotoa

zn = B>xn ∈ RM , (107)
jossa projektiomatriisi on

B := [b1, ..., bM ] ∈ RD×M . (108)
Matriisin B sarakkeet oletetaan ortonormaaleiksi niin, että b>i bj = 0 jos ja

vain jos i 6= j ja b>i bi = 1. Tavoitteena on löytää M -ulotteinen aliavaruus U ⊆
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RD, dim(U) = M < D, johon data projisoidaan. Merkitään projisoitua dataa
x̃n ∈ U ja sen koordinaatteja zn.

Tavoitteena on löytää projektiot x̃n ∈ RD (tai ekvivalentisti koodit zn ja kan-
tavektorit b1..., bM) niin, että ne ovat lähellä alkuperäistä dataa xn ja minimoivat
pakkaamisen aiheuttaman informaation menetyksen.

PCA:ssa alkuperäisen datan x ja alempiulotteisen koodin z välillä on lineeari-
nen suhde niin, että z = B>x ja x̃ = Bz sopivalla matriisilla B.

Kuva: Pääkomponenttianalyysin graafinen havainnollistus. PCA:ssa etsitään al-
kuperäisen datan x tiivistetty muoto z. Tiivistetty data voidaan rekonstruoida x̃
alkuperäiseen avaruuteen RD, mutta sillä on vähemmän ulottuvuuksia kuin alku-
peräisellä datalla.
Kuvan lähde: [2]

Pääkomponenttianalyysia voidaan tarkastella kahdesta eri matemaattisesta nä-
kökulmasta: varianssin maksimoinnin kautta ja toisaalta projektion näkökulmas-
ta. Molemmissa päädytään samaan lopputulokseen. Seuraavassa käsitellään PCA
varianssin näkökulmasta.

PCA varianssin maksimoinnin näkökulmasta

Päätelmiä siitä, että miten paljon informaatiota on menetetty voidaan tehdä datan
jakautuneisuudesta. Varianssi kuvaa jakautuneisuutta ja PCA voidaankin johtaa
algoritmina, joka maksimoi varianssin pienempiulotteisessa esitysmuodossa, jotta
mahdollisimman paljon informaatiota säilyisi.

Tavoitteena on löytää matriisi B joka säilyttää mahdollisimman paljon in-
formaatiota samalla kun se tiivistää datan projisoimalla sen aliavaruuteen, jon-
ka virittää B:n sarakkeet b1, ..., bM . Jotta tiivistämisessä säilyisi mahdollisimman
paljon dataa, pitää varianssin pysyä mahdollisimman suurena.
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Koska varianssi ei riipu datan keskiarvosta, voidaan olettaa keskiarvon olevan
0. Toisin sanoen voidaan olettaa data keskitetyksi ja malli ei menetä silti yleistet-
tävyyttään.

Projisoidun datan varianssi saadaan maksimoitua sekventiaalisella lähestymis-
tavalla. Aloitetaan etsimällä yksittäinen vektori b1 ∈ RD, joka maksimoi proji-
soidun datan varianssin eli pyritään maksimoimaan ensimmäisen koordinaatin z1
(z ∈ RM) varianssi niin, että

V1 := V[z1] = 1
N

N∑
n=1

z2
1n (109)

saa suurimman arvonsa. Tässä hyödynnettiin oletusta että data on riippumaton
ja identtisesti jakautunut (i.i.d.).

Ensimmäinen zn:n komponentti saatiin siis

z1n = b>1 xn, (110)

joka on toisin sanoen xn:n ortogonaalinen projektio yksiulotteiseen aliavaruuteen,
jonka virittää b1. Sijoittamalla (110) yhtälöön (109) saadaan

V1 = 1
N

N∑
n=1

(b>1 xn)2 = 1
N

N∑
n=1
b>1 xnx

>
n b1 (111)

= b>1

 1
N

N∑
n=1
xnx

>
n

b1 = b>1 Sb1, (112)

missä S on data kovarianssimatriisi, joka määritettiin kohdassa (106). Tässä hyö-
dynnettiin sitä, että kahden vektorin pistetulo on muuttujien suhteen symmetrinen
b>1 xn = x>n b1.

Rajoitetaan kaikki ratkaisut ‖b1‖2 = 1 eli ‖b1‖ = 1.
Tavoitteena on löytää yksikkövektori b1, joka osoittaa maksimi varianssin suun-

taan ja kun rajoitetaan ratkaisuavaruus yksikkövektoreihin, löydetään ratkaisu
seuraavalla optimointiongelmalla

max
b1

b>1 Sb1, (113)

ehdolla ‖b1‖2 = 1.
Käytetään optimointiin Lagrangen menetelmää, jolla saadaan

L(b1, λ) = b>1 Sb1 + λ1(1− b>1 b1), (114)
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missä λ1 on Lagrangen kerroin. Tässä työssä ei käydä tarkemmin läpi Lagrangen
menetelmää. Osittaisderivaatat funktiosta L b:n ja λ:n suhteen ovat

∂L

∂b1
= 2b>1 S − 2λ1b

>
1 ,

∂L

∂λ1
= 1− b1b

>
1 . (115)

Asetetaan nämä osittaisderivaatat yhtäsuureksi kuin 0 ja saadaan yhtälöt

Sb1 = λ1b1 (116)

b>1 b1 = 1. (117)
Vertaamalla tätä ominaisarvohajotelmaan (engl. eigenvalue decomposition) (kaa-

va 25), nähdään että b1 on kovarianssimatriisin S ominaisvektori ja λ1 on vastaava
ominaisarvo.

Voidaan kirjoittaa varianssi (112) yhtälöiden (116) ja (117) avulla uuteen muo-
toon

V1 = b>1 Sb1 = λ1b
>
1 b1 = λ1 (118)

eli yksiulotteiseen aliavaruuteen projisoidun datan varianssi on yhtäsuuri kuin omi-
naisarvo, joka liittyy tämän aliavaruuden virittävään kantavektoriin b1. Siksi va-
rianssin maksimoimiseksi valitaan kantavektori, jolla on suurin ominaisarvo kova-
rianssimatriisissa. Tätä ominaisvektoria kutsutaan pääkomponentiksi (engl.principal
component). Pääkomponentin b1 vaikutus voidaan määrittää kun koordinaatti z1n
kuvataan takaisin alkuperäiseen data-avaruuteen. Projisoitu datapiste alkuperäi-
sessä data-avaruudessa

x̃n = b1z1n = b1b
>
1 xn ∈ RD. (119)

Vaikka x̃n on D-ulotteinen vektori, se tarvitsee vain yhden koordinaatin z1n
suhteessa kantavektoriin b1 ∈ RD.

Oletetaan, että on löydetty ensimmäiset m− 1 pääkomponenttia S:n ominais-
vektoreina, joilla on suurimmat m − 1 ominaisarvoa. Koska S on symmertinen,
spectral teoria sanoo, että näitä ominaisvektoreita käyttämällä voidaan muodos-
taa RD:n (m−1)-ulotteisen aliavaruuden ortonormaali ominaiskanta. Nyt m. pää-
komponentti voidaan löytää vähentämällä m − 1 ensimmäistä pääkomponenttia
b1, ..., bm−1 datasta ja siten yrittää löytää pääkomponentit, jotka tiivistävät jäljel-
lä olevan informaation. Saadaan uusi datamatriisi

X̂ := X −
m−1∑
i=1
bib
>
i X = X −Bm−1X, (120)
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missäX = [x1, ...,xn] ∈ RD×N sisältää datapisteet sarakevektoreina jaBm−1 :=
m−1∑
i=1
bib
>
i on projektiomatriisi, joka projisoi datan aliavaruuteen, jonka virittää vek-

torit b1, ..., bm−1. Tässä siis laskuteknisistä syistä data ei olekaan riveinä matriisissa
X, kuten aiemmin määriteltiin, vaan sarakkeina eli data matriisi X on D × N -
matriisi.

Jotta löydetään m. pääkomponentti, maksimoidaan varianssi

Vm = V[zm] = 1
N

N∑
n=1

z2
mn = 1

N

N∑
n=1

(b>mx̂n)2 = b>mŜbm, (121)

ehdolla ‖bm‖2 = 1. Tässä seurattiin samoja vaiheita kuin aiemmin, kun johdettiin
(112). Tässä Ŝ on transfomoidun datasetin X̂ := {x̂1, ..., x̂N} kovarianssimatrii-
si. Kuten aiemmin, kun tutkittiin ensimmäistä pääkomponenttia, tässäkin opti-
maalinen ratkaisu bm on Ŝ:n ominaisvektori, joka on yhteydessä Ŝ:n suurimpaan
ominaisarvoon.

Käy ilmi, että bm on myös S:n ominaisvektori. Itseasiassa Ŝ:n ja S:n ominais-
vektorit ovat identtiset.

Seuraavassa osoitetaan, että jokainen S:n ominaisvektori on Ŝ:n ominaisvek-
tori. Oletetaan, että Ŝ:n ominaisvektorit b1, ..., bm−1 on jo löydetty. Olkoon bi S:n
ominaisvektori eli Sbi = λibi. Yleisesti saadaan

Ŝbi = 1
N
X̂X̂>bi = 1

N
(X −Bm−1X)(X −Bm−1X)>b1 (122)

= (S − SBm−1 −Bm−1S +Bm−1SBm−1)bi (123)
Jaetaan tämä kahteen tapaukseen. Jos i ≥ m eli bi on ominaisvektori, joka

ei ole ensimmäisten m − 1 pääkomponentin joukossa, niin bi on ortogonaalinen
ensimmäisten m− 1 pääkomponentin suhteen ja Bm−1bi = 0. Jos i < m eli bi on
ensimmäisten m− 1 pääkomponentin joukossa, niin silloin bi on pääaliavaruuden
kantavektori (johonBm−1 projisoi). Koska b1, ..., bm−1 ovat pääaliavaruuden ONB,
saadaan Bm−1bi = b1. Nämä havainnot voidaan tiivistää seuraavasti

Bm−1bi = bi jos i < m, Bm−1bi = 0 jos i ≥ m. (124)
Tapauksessa i ≥ m saadaan kaavojen (123) ja (124) avulla

Ŝbm = Sbm = λmbm (125)
Eli bm ei ole vain S:n ominaisvektori vaan myös Ŝ:n ominaisvektori. λm on

Ŝ:n suurin ominaisarvo ja S:n m. suurin ominaisarvo, jotka molemmat liittyvät
ominaisvektoriin bm.

Jos i < m, saadaan kaavojen (123) ja (124) avulla
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Ŝbi = (S − SBm−1 −Bm−1S +Bm−1SBm−1)bi = 0 = 0bi (126)
Tämä tarkoittaa, että b1, ..., bm−1 ovat myös Ŝ:n ominaisvektoreita, mutta ne

ovat yhteydessä ominaisarvoon 0 niin, että b1, ..., bm−1 virittävät Ŝ tyhjän avaruu-
den.

Kaikenkaikkiaan jokainen S:n ominaisvektori on myös Ŝ:n ominaisvektori.

Vm = b>mSbm =(125) λmb
>
mbm = λm. (127)

Tämä tarkoittaa, että kun data projisoidaan M -ulotteiseen aliavaruuteen, da-
tan varianssi on yhtäsuuri kuin niiden ominaisarvojen summa, jotka ovat yhtey-
dessä kovarianssimatriisin vastaaviin ominaisvektoreihin.

Yhteenveto

Jotta löydettäisiin M-ulotteinen RD:n aliavaruus, joka säilyttää informaatiota mah-
dollisimman paljon, PCA:n mukaan on valittava projektiomatriisin B sarakkeiksi
kovarianssimatriisin S ominaisvektoreita, joita onM kappaletta ja jotka vastaavat
M :ää suurinta ominaisarvoa. Maksimi varianssin suuruus, jonka PCA voi tallen-
taa, on

VM =
M∑
m=1

λm. (128)

Näin ollen PCA datakompression aiheuttama varianssin menetys on

JM :=
D∑

j=M+1
λj = VD − VM . (129)

Suhteellinen varianssi joka on saatu VM
VD

ja vastaavasti suhteellinen tiivistämi-

sessä menetetty varianssi on 1− VM
VD

.

3.3.2 PCA käytännön vaiheet

Otetaan esimerkiksi kaksiulotteinen datajoukko, joka halutaan projisoida PCA:lla
yksiulotteiseen aliavaruuteen.

1. Keskiarvon vähentäminen
Keskitetään data laskemalla keskiarvo ja vähentämällä se jokaisesta data-
pisteestä. Näin saadaan datasetille keskiarvo 0. (Alla olevassa kuvassa kohta
b)
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2. Standardointi
Jaetaan datapisteet datasetin jokaisen dimension d = 1, ..., D keskihajonnal-
la σd. Data on nyt yksikkövapaa ja varianssi on 1 jokaisella akselilla. (Kuvassa
kohta c)
Nyt pisteet on standardoitu käyttämällä keskiarvoa µd ja keskihajontaa σd
d:nessä ulottuvuudessa (tämä tehtiin kohdissa 1 ja 2):

x(d)
∗ ←

x
(d)
∗ − µd
σd

, d = 1, ..., D, (130)

missä x(d)
∗ on x∗:n d. komponentti.

3. Kovarianssimatriisin ominaisarvohajotelma (engl.eigendecomposition)
Lasketaan datan kovarianssimatriisi ja sen ominaisarvot ja vastaavat omi-
naisvektorit. Koska kovarianssimatriisi on symmetrinen, tiedetään että omi-
naisvektoreille löytyy ortonormaalikanta (ONB) (Spectral theorem).(Kuvassa
kohta d)

4. Projektio
Jokainen datapiste x∗ ∈ RD voidaan projisoida pääaliavaruuteen (engl. princi-
pal subspace). Projektio saadaan

x̃∗ = BB>x∗ (131)

koordinaateilla
z∗ = B>x∗. (132)

Tässä B on matriisi, jossa on sarakkeina ominaisvektorit, jotka ovat yhtey-
dessä datan kovarianssimatriisin suurimpiin ominaisarvoihin.
PCA antaa koordinaatit (132), ei projektioita x∗.

5. Paluu alkuperäiseen data avaruuteen
Jotta projektio saataisiin alkuperäiseen data-avaruuteen, täytyy standar-
dointi purkaa eli kertoa keskihajonnalla ja lisätä keskiarvo eli

x̃(d)
∗ ← x̃(d)

∗ σd + µd, d = 1, ..., D. (133)

Lähde: [2]
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Pääkomponenttianalyysin vaiheet
Kuvan lähde:[2]

3.3.3 Esimerkkejä Pythonilla

Tarkastellaan ensin esimerkkiä teoreettisella datalla. Tuodaan tarvittavat kirjastot
ja generoidaan data normaalijakaumasta. Piirretään datasta hajontakuvio.
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Lisätään PCA dataan ja saadaan pääakselit ja prosentit, kuinka paljon ne selittävät
varianssista.
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Piirretään kuvaan vektorit, jotka kuvaavat pääakseleiden suuntaa ja pituus vas-
taavaa varianssia. Esimmäisessä kuvassa tämä on tehty alkuperäiseen dataan ja
toisessa kuvassa data on transformoitu niin, että koordinaatisto on pääakseleiden
suuntainen.

Lähde: [17]
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Esimerkki PCA:n käytöstä: Rintasyöpädata

Otetaan toinen esimerkki, jonka datasetti on otettu Pythonin Scikit-learn kirjas-
tosta. Aineisto koostuu 569 rintasyöpäpotilaan tiedoista, joista jokaisesta on 30 eri
ennustavaa attribuuttia ja luokka, johon tapaus kuuluu: Malignant (pahanlaatui-
nen) tai Benign (hyvänlaatuinen).

Ladataan datasetti ja tarkastellaan datan muotoa.

Tuodaan Python Numpy, jotta saadaan yhdistettyä ennustavat attribuutit (data)
että tieto luokasta, johon tapaus kuuluu (label) ja Python Pandas, jotta saadaan
muokattua data taulukkomuotoon (dataframe).

Tarkastellaan attribuuttien nimiä
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Lisätään attribuuttien nimet taulukkoon ja tarkastellaan taulukon ensimmäisiä
rivejä.

Korvataan luokkien arvot 0 ja 1 teksteillä hyvänlaatuinen ja pahanlaatuinen. Nor-
malisoidaan data niin, että keskiarvo on nolla ja keskihajonta on yksi. Tarkastel-
laan keskiarvoa ja keskihajontaa.
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Tuodaan PCA-moduuli ja sovitetaan malli dataan. Otetaan vain kaksi pääkom-
ponenttia, jotta saadaan tehtyvä visualisointia. Sen jälkeen datasta Dataframe eli
kaksiulotteinen taulukko (principal_breast_Df). Katsotaan kuinka paljon nämä
kaksi pääkomponenttia selittävät varianssista. Ensimmäinen pääkomponentti se-
littää noin 44 prosenttia ja toinen pääkomponentti noin 19 prosenttia varianssista.

57



Piirretään visualisointi, jossa nähdään hajontakuviona kaikki 569 tapausta ja ak-
seleina ovat pääkomponentit yksi ja kaksi.
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Kuvasta nähdään, että kun projisoidaan data kaksiulotteiseen avaruuteen, luokat
hyvänlaatuinen ja pahanlaatuinen ovat jossain määrin lineearisesti erotettavissa
toisistaan. Toinen huomio on, että hyvälaatuinen-luokka on enemmän hajautunut
kuin pahanlaatuinen-luokka.
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Seuraavassa kuvassa näkyy kumulatiivinen varianssi komponenteittain. Nähdään,
että noin 10 komponenttia selittää yli 90 prosenttia varianssista ja 15 komponenttia
melkein 100 prosenttia. Loput komponentit eivät tuo enää paljoa lisäinformaatiota.

Lähde: [22]
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