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ДЕКОМПОЗИЦИЈА НА МАТРИЦА НА СИНГУЛАРНИ
ВРЕДНОСТИ, АНАЛИЗА НА НЕЈЗИНАТА ВРЕМЕНСКА И
ПРОСТОРНА СЛОЖЕНОСТ И ПРИМЕНА ПРИ
КОМПРЕСИЈА НА СЛИКИ
Филип Трајковски 1
1. ВОВЕД
Под поимот декомпозиција на матрица на сингуларни вредности
(Singular Value Decomposition, или кратко, SVD) се подразбира факторизација на матрица A од ред m × n во форма
A =U SVT
каде U e m × m ортогонална матрица, V e n × n ортогонална матрица, а
S е m × n дијагонална матрица чиишто елементи различни од нула лежат на главната дијагонала. Понатаму, ќе претпоставиме дека
и
всушност, при многу важни примени, m e многу поголемо од n.
Декомпозицијата на матрица на сингуларни вредности има прилично долга историја, со тоа што првпат овој метод бил разгледуван од
страна на математичарите во доцниот XIX век. Но, важните примени на
оваа техника почекале сѐ додека пресметковната моќ на компјутерите
не станала достапна во втората половина на XX век, кога биле развиени
различни алгоритми за нејзина ефикасна имплементација, [1].
2. ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДЕКОМПОЗИЦИЈАТА НА
МАТРИЦА НА СИНГУЛАРНИ ВРЕДНОСТИ
Идејата зад декомпозицијата на матрица на сингуларни вредности
лежи во обопштувањето на спектралната декомпозиција или уште
позната како факторизација со сопствени вредности којашто се изведува кај квадратните матрици. Затоа, добро би било да се потсетиме дека
за дадена квадратна матрица M од ред n над  , за бројот λ ∈  велиме
дека е сопствена вредност за M ако и само ако постои ненулти вектор
x ∈  n , така што M x = λ x. Векторот x го нарекуваме сопствен вектор
на матрицата M соодветен на сопствената вредност λ. Претставувањето
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на матрицата M во облик M = PDP −1 , при што колоните на P се ортонормални сопствени вектори со соодветни сопствени вредности на
дијагоналата на матрицата D, се нарекува спектрална декомпозиција на
M, [8].
Неквадратна матрица А, поточно матрица со различен број редици
и колони, не може да има сопствени вредности бидејќи Ax и x би биле
вектори со различни димензии. Меѓутоа, постојат броеви коишто играат улога кај неквадратните матрици слична на онаа којашто ја имаат
сопствените вредности кај квадратните матрици. Едно важно својство
на SVD за општа матрица од која било димензија е тоа што дозволува
генерализација на сопствените вредности и сопствените вектори во
ваква ситуација. Целта на овој метод е да се определи факторизација на
m × n матрица А и истиот е даден со следната теорема.
Теорема 1. Нека е дадена произволна матрица A од ред m × n и
нека m ≥ n . Тогаш постојат ортогонални матрици U и V со димензии
m × m и n × n соодветно, како и дијагонална матрица S од ред
m × n , таква што нејзините елементи различни од нула се si > 0 , за

i = 1,..., n , и за нив важи дека A = U S V T , [1].
Притоа, броевите s1, s2, …, sn во ваквата декомпозиција се нарекуваат сингуларни вредности, додека пак колоните на матрицата U се
викаат леви сингуларни вектори на А, а колоните на матрицата V се
десни сингуларни вектори на А. Изгледот на добиените матрици при
SVD e прикажан на Слика 1.

Слика 1. Добиени матрици по направената декомпозиција на
сингуларни вредности ([1]).
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Дополнително, за секоја матрица A, ваквата декомпозиција секогаш постои и сингуларните вредности се еднозначно определени. Во
случај кога m < n, декомпозицијата се дефинира на матрицата AT.
Цената којашто треба да ја „платиме” е тоа што ќе имаме две
множества на сингуларни вектори, вектори u (вектор-колоните на U) и
вектори v (вектор-колоните на V). Векторите u се сопствени вектори на
AAT, а векторите v се сопствени вектори на ATA. Бидејќи и двете
матрици се симетрични, нивните сопствени вектори можат да се
изберат така што ќе бидат ортонормални. Фактот дека A(ATA) e еднакво
со (AAT)A води до извонредното својство за овие вектори u и v, претставено со равенката (1), што понатаму претставува основа во изведувањето на декомпозицијата на сингуларни вредности, [8].
(1)
На крај, ваквото разложување по сингуларни вредности, користејќи ги вектор-колоните на U и V може да се претстави и на следниот
начин:

Во продолжение ќе биде разгледана постапката на формирање на
трите матрици U, S и V, како и временската и просторната сложеност на
самиот метод.
2.1. ФОРМИРАЊЕ НА МАТРИЦАТА S
Ја конструираме матрицата S преку наоѓање на сопствените вредности на n × n симетричната матрица ATA. Сите овие сопствени
вредности се ненегативни реални броеви и ги подредуваме од најголемиот кон најмалиот и ги означуваме со
Тоа би значело дека со

е означена најмалата сопствена вредност

на ATA различна од нула. Позитивните квадратни корени на сопствени-
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те вредности на ATA ги даваат дијагоналните елементи на S и тие се
наречени сингуларни вредности на А. Одовде,

каде што

, кога

Сингуларни вредности на m × n матрица А се позитивните квадратни корени на сопствените вредности на n × n симетричната матрица АTA кои се различни од нула. Кога А е симетрична n × n матрица,
сите

се сопствени вредности на A2 = AT A и овие вредности ги прет-

ставуваат квадратите на сопствените вредности на А. Па, затоа, во овој
случај, сингуларните вредности се апсолутните вредности на сопствените вредности на А, [1, 3].
2.2. ФОРМИРАЊЕ НА МАТРИЦАТА V
Знаејќи дека n × n матрицата ATA е симетрична, таа со сигурност има факторизација AT A = VDV T , каде што D е дијагонална матрица чиишто дијагонални елементи се сопствените вредности на ATA , а V
е ортогонална матрица таква што нејзината i-та колона е сопствениот
вектор со l2-норма еднаква на 1, кој одговара на сопствената вредност
на i-тата дијагонална позиција на D. Специфичната дијагонална матрица зависи од редоследот на сопствените вредности долж дијагоналата.
Па, го одбираме D, така што овие вредности се подредени во опаѓачки
редослед. Колоните, означени со v1, v2, …, vn, од n × n ортогоналната
матрица V се ортонормални вектори кои соодветствуваат на дадените
сопствени вредности. Повеќекратните сопствени вредности на ATA дозволуваат повеќе избори за соодветните сопствени вектори, па така, иако
D е еднозначно определена, матрицата V може и да не биде. Но, тоа не е
проблем, можеме да ja избереме кoja било матрица V според условите.
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Бидејќи сопствените вредности на ATA се сите ненегативни, добиваме
дека D = S2, [1].
.

2.3. ФОРМИРАЊЕ НА МАТРИЦАТА U
Знаеме дека сопствените вредности различни од нула на ATA и
оние на AAT се еднакви. Дополнително, соодветните сопствени вектори на симетричните матрици ATA и AAT формираат комплетни ортонормални подмножества на  n и  m , соодветно. Па затоа, ортонормалното множество од n сопствени вектори за AAT ги формира колоните на
V, а пак, ортонормалното множество од m сопствени вектори за AAT ги
формира колоните на U на истиот начин.
Иако изведувањето на SVD e јасно теоретски, сепак, во пракса не е
паметно да се прави спектрална декомпозиција на матрицата AAT бидејќи таа може да биде со огромни димензии m × m , со што би зафаќала голем мемориски простор, а исто така и би не чинело значително
време. Затоа и за наоѓање на матрицата U ќе ја искористиме ATA, којашто е со помали димензии. Во продолжение е опишан начинот за конструирање на матрицата U со кој се подобрува временската и просторната сложеност за која ќе зборуваме понатаму.
За да ја конструираме m × m матрицата U, најпрво ги разгледуи соодветните колони во V
ваме вредностите
дадени со векторите v1, v2, …, vk. Дефинираме:

Ги користиме овие вектори како први k колони од вкупно m колони на U. Бидејќи A e m × n матрица и секој од векторите vi е n × 1 , а
векторите ui се m × 1 , како што е потребно. Дополнително, за секој
и
, од фактот што векторите v1, v2, …, vk се сопствени вектори на ATA кои формираат ортонормално множество следува
дека
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Па така, првите k колони на U формираат ортонормално множество вектори во  m . Меѓутоа, ни требаат дополнителни m − k колони за
U. За ова, прво е потребно да најдеме m − k вектори такви што кога ќе
се додадат на векторите од првите k колони ќе се добие линеарно независно множество вектори. Тогаш, ќе можеме да го примениме процесот
на Грам-Шмит за да ги добиеме преостанатите колони, [1, 3].
Матрицата U нема да биде еднозначна освен ако
и тоа само
ако сопствените вредности на ATA се еднозначни. Оваа неединственост
не е никаков проблем, бидејќи нам ни е потребна само една таква матрица U, којашто ќе биде соодветно избрана.
2.4. ДОКАЗ
За да потврдиме дека овој процес навистина ја дава посакуваната
факторизација A = U S V T , прво ќе се навратиме на фактот дека транспонираната матрица на ортогонална матрица е исто така и инверзна на
самата матрица. Затоа, наместо да докажеме дека A = U S V T , ние ќе го
покажеме еквивалентното тврдење AV = US , [1].
Векторите v1, v2, …, vn формираат база за  n ,
и

за

за

. Само првите k колони на U

произведуваат ненулти вредности во производот US , па добиваме

Со ова се завршува формирањето на SVD на матрицата A.
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2.5. КРАТКО РЕЗИМЕ
Како заклучок, за да се определи SVD на m × n матрицата A,
треба:
− Да се пронајдат сопствените вредности
за симетричната матрица ATA и да се постават позитивните квадратни
корени на на позиција во m × n дијагоналната матрица S.
− Да се најде множество на ортонормални сопствени вектори {v1,
v2, …, vn} соодветни на сопствените вредности на ATA и да се конструира n × n матрицата V со овие вектори како нејзини колони.
− Да се најде множество на ортонормални сопствени вектори {u1,
u2, …, un} соодветни на сопствените вредности на AAT и да се конструира m × m матрицата U со овие вектори како нејзини колони.
3. АНАЛИЗА НА ВРЕМЕНСКАТА И ПРОСТОРНАТА
СЛОЖЕНОСТ НА SVD
За анализа на временската сложеност на алгоритмот ќе го користиме бројот на операции со подвижна запирка (FLoating-point OPerations FLOP) како мерка. Во компјутерските науки, аритметиката со подвижна
запирка користи репрезентација на реалните броеви како нивна приближна вредност со што се постигнува баланс помеѓу опсегот и прецизноста. Еден број со подвижна запирка вообичаено се претставува со
фиксен број на значајни цифри и потоа е скалиран со користење на
експонент во некоја зададена база (основата за скалирање најчесто е 2,
10 или 16). Брзината на операциите со подвижна запирка вообичаено се
мери како бројот на вакви извршени операции во секунда, накратко
означено како FLOPS (FLOP per second) и е важна карактеристика на
компјутерскиот систем, особено кога станува збор за апликации кои
вклучуваат интензивни математички пресметки. На крајот, под терминот операција со подвижна запирка ја подразбираме секоја основна математичка операција како собирање, одземање, множење и делење која
вклучува броеви претставени со подвижна запирка, [6].
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Исто така, овде ќе ја воведеме и нотацијата „големо – O“ која се
користи за проценка на бројот на операции потребни за решавање на
даден проблем преку некоја дефинирана процедура или алгоритам.
Формалната дефиниција гласи:
Дефиниција 1. Нека f ( x) и g ( x) се функции од множеството
природни броеви  или од множеството реални броеви  во множес-

твото реални броеви  . Велиме дека f ( x) е O ( g ( x ) ) ако постојат
константи C и k такви што | f ( x) | ≤ C | g ( x) | , за секоj x > k. Константите
C и k уште се нарекуваат и сведоци на релацијата f ( x) , [2].

Во компјутерските науки „големо – O“ нотацијата вообичаено се
користи за класифицирање на алгоритмите според тоа како нивното
време на извршување или побарување во мемориски простор се зголемува како што истовремено расте и големината на влезните податоци.
На крај, важно е да се посочи дека оваа нотација се користи за да се
претстави асимптотската горна граница на разгледуваната функција.
За матрици A ∈  m×n и B ∈  n×l , временската сложеност на
нивниот производ
побарува
FLOP за производите и
FLOP за збировите. Оттука, за производот на две матрици потребни ни
се
FLOP. Аналогно на
оваа пресметка, ќе бидат изведени временската и просторната сложеност на SVD со претходно опишаниот поефикасен метод, како и споредба со изведувањето на SVD користејќи ја матрицата
.
3.1. ВРЕМЕНСКА СЛОЖЕНОСТ НА SVD
1. За формирањето на матрицата AT A ∈  n×n потребни се
FLOP.
2. За изведувањето на декомпозицијата на AT A со помош на сопствените вредности (наоѓање на матрицата V) ни требаат
FLOP.
3. За пресметувањето на квадратен корен за секоја сопствена
вредност на AT A добиваме

FLOP.
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4. За формирањето на векторите

потребни се

FLOP, бидејќи за пресметување на производот
ме

има-

FLOP, додека, пак, за делењето со si се потребни

Вкупно имаме n вакви равенки, па затоа имаме

FLOP.
FLOP.

Вкупната временска сложеност за изведување на SVD e
. Бидејќи при практична примена на овој
, а до-

алгоритам m > n, сложеноста во таквиот случај би била
колку

, таа би била

, [4].

Доколку во чекорот 4 ја пресметувавме матрицата AAT би имале
со што лесно се воочува бенефитот од претходсложеност од
ната постапка, ако се земе предвид дека во пракса најчесто

.

3.2. ПРОСТОРНА СЛОЖЕНОСТ НА SVD
Можеме да ја пресметаме просторната сложеност на овој алгоритам според бројот на елементите во матриците. За матрица A со
димензии m × n , велиме дека нејзината просторна сложеност е
1. За формирањето на матрицата AT A ∈  n×n потребен е
мемориски простор.
2. За наоѓањето на сопствените вредности и вектори на
AT A ∈  n×n ни треба
3. За пресметувањето на квадратните корени на секоја сопствена
вредност на AT A потребно е
Ова значи дека за чување на матрицата V ни е потребен
простор, додека за чување на n-те сингуларни вредности (матрицата S)
имаме
4. За формирањето на матрицата U (поточно секој од векторите
) потребен е мемориски простор од

бидејќи секоја

вектор-колона ui има m елементи и имаме m вакви равенки. Вкупната
просторна сложеност за SVD, земајќи предвид дека за чување на
матрицата А ни треба
, би била
. Бидејќи
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најчесто при практична употреба на овој алгоритам
сложеност би била

, просторната

, [4].

4. ПРИМЕНА НА ДЕКОМПОЗИЦИЈАТА
НА СИНГУЛАРНИ ВРЕДНОСТИ
Причината за важноста на оваа декомпозиција на матрица во
многу практични примени лежи во тоа што дозволува да се најдат најважните карактеристики на m × n матрица, користејќи притоа матрици
кои најчесто се со значително помали димензии. Бидејќи сингуларните
вредности се излистани по дијагоналата на S во опаѓачки редослед,
оставањето на само првите k колони и редици од S ја произведува најдобрата возможна апроксимација во овие димензии на матрицата А со
матрица со ранг k, означена како Ak. Всушност, важи дека:

каде што rang (B) = k.
Па така, ја заменуваме матрицата S со k × k матрицата Sk којашто
ги содржи само најзначајните сингуларни вредности. Овие ќе бидат со
сигурност тие што се различни од нула, но исто така можеме да ги избришеме и сингуларните вредности коишто се релативно мали (блиски
до нула). Понатаму ги определуваме соодветните m × k и k × n матрици
Uk и VkT, во согласност со претходната процедура. Начинот на добивање
на ваквата апроксимирана матрица Ak, со помош на првите k сингуларни вредности, формално може да се запише со следната равенка:

Овoј метод уште се нарекува и truncated (скратена) SVD – (t)SVD и
истиот е илустративно покажан на Слика 2.
Потоа, новата матрица
е сѐ уште со димензии m × n
и ќе побарува

простор за нејзина репрезентација. Но, во факто-

ризираната форма, потребниот простор за чување на податоците е
за Uk,
за Sk и
за VkT или вкупно
Кога станува збор за матрицата Sk, за неа ги чуваме само k-те сингулар-
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ни вредности по дијагоналата, додека останатите нули ги изоставаме
бидејќи не ни се потребни и со тоа заштедуваме на меморија при складирање. Ваквите матрици како Sk уште се нарекуваат и ретки (sparse)
матрици, па за да се зачува мемориски простор истата се враќа како
еднодимензионална низа од сингуларни вредности наместо како комплетна дводимензионална матрица, [1, 8].

Слика 2. Илустративен приказ на добиените матрици, обоени со сиво, со
користење на скратена SVD ([1]).

Да претпоставиме дека, на пример,
оригиналната матрица А содржи

. Тогаш,

податоци. Факторизацијата

којашто ја произведува Ak содржи само
за Sk и

и

податоци за Uk,

за VkT што вкупно претставува

.

Ова е редукција од речиси 50% од првобитниот потребен простор за да
се смести матрицата А и резултира во одличен начин на компресирање
на податоци.
Во продолжение ќе биде прикажан практичен пример на примена
на декомпозицијата на сингуларни вредности при компресија на слики
користејќи го програмскиот јазик Python и NumPy библиотеката која е
фундаментална библиотека за пресметување за научни цели во Python.
Покрај другите можности кои ги нуди оваа библиотека, таа исто така
содржи имплементации на многу методи од линеарна алгебра, меѓу кои
и (t)SVD. Компресијата на слики го користи фактот што само мал дел
од сингуларните вредности добиени со SVD се големи, па на тој начин
лесно може да се апроксимира оригиналната слика користејќи значително помалку меморија. Исто така, на овој начин може да се добијат
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слики коишто човечкото око тешко може да ги разликува од оригиналот, [9, 10].
Во првиот пример прикажан на Слика 3, ќе разгледаме слика која
е со димензии 300 × 168 пиксели. Најпрво ќе ја конвертираме во црнобела слика со што понатаму може да ја гледаме како матрица чиишто
броеви го претставуваат интензитетот на соодветниот пиксел и потоа ќе
направиме нејзина декомпозиција на сингуларни вредности.

Слика 3. Оригиналната слика (лево) и нејзината црно-бела верзија (десно).

Пресметувањето на апроксимацијата користејќи ја првата колона
на U и првата редица на V ја репродуцира најистакнатата карактеристика на сликата. Знаејќи дека првите неколку сингуларни вектори и сингуларни вредности објаснуваат најголем дел од варијансата на податоците во матрицата, со нив успешно би можеле да направиме реконструкција на главните елементи на сликата. Статистичката интерпретација на сингуларните вредности е во облик на тоа колкав дел од податоците во матрицата се објаснети од различните откриени компоненти.
Сингуларните вредности произведени со користење на SVD се подредени од најголемата до најмалата и кога ќе се квадрираат се пропорционални на количеството варијанса објаснето од соодветниот сингуларен вектор (димензија во податоците).
Подолу, на Слика 4, се прикажани добиените компресирани слики
користејќи ги најголемите една, две и три сингуларни вредности, соодветно. Секако дека само со две или три најзначајни карактеристики не
сме ни приближно блиску до нашата оригинална слика.
Затоа понатаму ќе ја реконструираме сликата користејќи различен
број сингуларни вредности и притоа ќе уочиме како таа сѐ повеќе наликува на оригиналната со зголемување на бројот на искористени сингуларни вектори како што е прикажано на Слика 5.
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Слика 4. Компресирани слики со користење на првите една,
две и три сингуларни вредности.

Првите 40 сингуларни вредности произведуваат слика којашто е
многу слична на оригиналната и понатамошните слики реконструирани
со повеќе сингуларни вредности незначително се подобруваат.
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Слика 5. Компресирани слики со користење на различен број
сингуларни вредности за црно-белата слика.

Доколку сметаме дека сме задоволни со квалитетот на сликата
(чии димензии се 300 × 168 пиксели) добиена со првите 40 сингуларни
вредности, тогаш потребниот мемориски простор за нејзино зачувување
би бил

од потребната меморија за оригинална-

та црно-бела слика што претставува навистина добра заштеда. Во општ
случај, ваквиот коефициент на компресија [5, 7] би се пресметал како:
⋅100,

каде што со Nk е означен потребниот мемориски капацитет за зачувување на апроксимираната слика (односно матрицата Ak), а со N, пак, меморискиот простор кој го зафаќа оригиналната слика (поточно матрицата А).
Ќе разгледаме уште еден пример на компресија на слика дадена
на Слика 6, но овој пат со поголеми димензии ( 3840 × 2160 ) и без да ја
трансформираме во црно-бела боја, со што ќе направиме споредба на
применливоста на SVD во поглед на добиениот квалитет и брзина во
различни ситуации.
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Како и во претходниот пример, откако ќе ја вчитаме сликата, ја
трансформираме во NumPy низа (матрица) од пиксели. Потоа ги селектираме црвениот, зелениот и синиот канал на бои од сликата. Откако ќе
ги раздвоиме трите бои од RGB просторот во посебни матрици, ќе извршиме компресија со помош на SVD на црвениот, зелениот и синиот
канал на бои посебно, [10].

Слика 6. Оригиналната слика.

Откако ќе ги помножиме добиените матрици U, S и V ги добиваме
компресираните вредности за секоја боја посебно и, на крај, ги спојуваме трите канали на бои заедно за да ја прикажеме новодобиената слика.
Во случајов, направивме осум компресирани слики, користејќи ги
првите 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 и 1800 сингуларни вредности. На првите слики добиени со користење на првите 400 и 600 сингуларни вектори соодветно се забележува одреден шум на некои делови,
но последните слики добиени со поставен лимит од над 1200 вредности
се многу слични со оригиналната и се со навистина задоволителен квалитет.

n = 400

n = 600
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n = 800

n = 1000

n = 1200

n = 1400

n = 1600
n = 1800
Слика 7. Компресирани слики со користење на различен број
сингуларни вредности за сликата во боја.

Секако дека во споредба со претходната слика која беше со далеку
помали димензии и црно-бела, алгоритмот се извршуваше значително
побавно на сликата со поголеми димензии, но крајните резултати покажуваат дека и во двата случаи можеме да извршиме огромно ниво на
компресија со помош на (t)SVD и притоа да добиеме одличен квалитет.
5. ЗАКЛУЧОК
Во овој труд e претставена практичната примена на декомпозицијата на сингуларни вредности при компресија на дигитални слики, односно намалување на меморискиот капацитет којшто е потребен за
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нивно чување. Секако, треба да сме свесни дека SVD претставува компромис помеѓу посакуваниот степен на компресија кој сакаме да го постигнеме и задржувањето на прифатлив квалитет на сликата, која нема
да отстапува многу од оригиналот. Исто така, се соочивме со предизвици при преминот од теорија во пракса, при што ги искористивме знаењата од линеарна алгебра за да ја намалиме временската сложеност на
овој алгоритам. На крајот, беше покажано дека со мала модификација
на постапката, истиот метод може да се употреби за компресија и на
црно-бели и на слики во боја.
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