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Izrādās, ka testu pilnas dispersijas gadījumā  hi = 1 (i = 1, 2) un skalārais 
reizinājums vienāds ar  r12 = cos 12 . Tad var secināt, ka r12  ir viena vektora 
projekcija uz otru.

Korelācijas matricu, kur uz galvenās diagonāles atrodas vieninieki, sauc par 
pilnu korelācijas matricu. Ja uz matricas galvenās diagonāles atrodas lielumi hi

2, ir 
runa par reducēto korelācijas matricu.

Piemērs 9-4: Apskata reducēto korelācijas matricu R ar izmēru (4  4), kas 
satur rezultātus no četru testu sērijas:

h1
2 r 12 r 13 r 14

R =     r 21  h2
2 r 23 r 24

 r 31  r 32 h3
2 r 34

r 41  r 42 r 43 h4
2      .

Matricas galvenās diagonāles elementi raksturo testu vektoru garumus, jo 
h1

2 = h1 h1 cos 11 ,  bet 11 = 0.
Vektoru sistēmu, kurā to garumi atbilst galvenajai matricas diagonālei, 

bet leņķi  pārējiem matricas elementiem, Terstouns nosaucis par vektoru 
konfigurāciju.

Faktormatrica

Faktoranalīzē runā par faktoru slodzi jeb par dotā mainīgā piepildīšanu ar 
konkrētu faktoru. Faktormatricas rindas atbilst konkrētajiem mainīgajiem un 
raksturo to piepildījumu ar dažādiem faktoriem. Faktormatricas kolona raksturo 
faktoru un tā ietekmi uz visiem mainīgajiem.

Runā par pilnu un reducēto faktormatricu. Slodzi vispārīgajiem faktoriem 
apzīmē ar c, bet specifisko faktoru slodzi  ar u.

Piemērs 9-5: Zīm. 9-4 attēlo pilnu faktormatricu F1 četriem mainīgajiem. 
Redzams, ka raksturīgo faktoru daļā nenulles elementi izvietojušies uz galvenās 
diagonāles.

Faktormatricas izdalīšana ir faktormatricas faktoru izdalīšanas noslēguma 
punkts. Tāpat, kā korelāciju matricas gadījumā, apskata šīs matricas ģeometrisko 
interpretāciju.
                                 Vispārīgie         Raksturīgie        Mainīgie
                                    faktori                faktori                    

A     B     C       1    2 3    4
c11 c12 c13 u11                                 1

F1 = c21 c22 c23 u22                            2
c31 c32 c33 u33 3
c41 c42 c43 u44                 4

Zīm. 9-4.
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Ja faktormatrica neuzrāda raksturīgo faktoru slodzi un neņem vērā specifisko 
dispersiju katram mainīgajam, tad apskatītajā piemērā ir reducētā matrica:

c11 c12 c13
F  = c21 c22 c23

c31 c32 c33
c41 c42 c43      .

Faktoranalīzē parasti uzmanība veltīta vispārīgajiem faktoriem. Tāpēc šeit 
galvenokārt apskata reducēto faktormatricu.

Faktoranalīzes pamatvienādojums

Matricu formā, izmantojot eksperimenta gaitā veidoto reducēto korelācijas 
matricu, cenšas pāriet uz reducēto faktormatricu (RFM). Tā ļautu tad noteikt, 
cik vispārīgo faktoru vajadzīgs, lai attēlotu visas korelācijas starp izpētāmās 
sērijas mainīgajiem (vispārējo faktoru skaits sakrīt ar RFM kolonu skaitu. Tāpat 
noskaidrotos katra faktora slodzes pie dažādiem mainīgajiem (slodzes visiem 
faktoriem veido rindas faktormatricā).

Šai procedūrai pamatā ir nekorelēto faktoru vienādojums
R = F FT . ( 5 )

Tas ir faktoranalīzes pamatvienādojums. No tā redzams, ka reducētā matrica 
izsakās kā faktormatricas reizinājums ar tai transponēto matricu.

Piemērs 9-6:  Apskata divus vispārējos faktorus un četrus mainīgos. Tad
vienādojumu (5) var uzrakstīt veidā

c11 c12 h1
2 r12 r13 r14

c21 c22 c11 c21 c31 c41 r21 h2 r23 r2
c31 c32 c11 c21 c31 c41     = r21 h2 r23 r2
c41 c42 r41 r42 r43 h4

2   .

Faktormatricas ģeometriskā interpretācija

Piemērs 9-7: Apskata reducēto faktormatricu F ar divām kolonām (diviem 
faktoriem) un četrām rindām (četriem mainīgajiem) 

                                    0,70     0,30
F = 0,90     0,00      .

                                    0,40     0,60
0,60     0,30

Katras rindas elementus uzskata par atbilstošā testa vektora koordinātēm. 
Pirmais faktors atbilst abscisu asij, bet otrais  ordinātu asij ( skat. zīm. 9-5).
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Zīm. 9-5.

Redzams, piemēram,  ka h1
2 = 0,702 + 0,302 = 0,58 jeb h1 = 0,7616 . Pirmā testa 

vektors atbilst kopīgai dispersijai, kas par 0,702 sastāv no pirmā faktora nosacītas 
dispersijas un par 0,302  no otrā faktora nosacītas dispersijas.

y

30,6

4 10,3

2 x
0 0,4 0,6 0,7 0,9
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no korelācijas koeficienta izteiksmes (3). Korelāciju matrica ir simetriska.
Apskata korelācijas koeficienta grafisku attēlojumu. Katru no diviem 

savstarpēji saistītajiem mainīgajiem var attēlot kā vektoru (runā par testu 
vektoriem). Tad starp tiem pastāvošā korelācija ir vienāda ar šo vektoru skalāro 
reizinājumu:

r12 = h1  h2 cos 12 , 
kur  r12  korelācijas koeficients starp mainīgajiem 1 un 2;

hi  vektora garums, kas atbilst mainīgajam i (i = 1, 2);

12  leņķis starp abiem vektoriem.
Seko, ka nulles korelācijas gadījumā (kad starp mainīgajiem nav korelācijas), 
pieņemot, ka hi > 0 (i = 1, 2), iegūst izteiksmi cos 12 = 0, t. i., leņķis starp vektoriem 
vienāds ar 90 .

Savukārt, negatīvas korelācijas gadījumā 1 r12 < 0, bet  atbilstošais leņķis 
starp vektoriem atrodas plata leņķa robežās: 180 12 > 90 . Pozitīva korelācija 
atbilst šaurajam leņķim starp vektoriem (no 0  līdz 90 ), bet atbilstošā r12 vērtība 
ir robežās no 1 līdz 0.

Pamatjēdzieni, kas saistīti ar dispersiju

Faktoranalīzē izmanto dažus jēdzienus, kas saistīti ar dispersiju (izkliedes 
mēru):

2 = (  (zi z )2 ) / (n 1)

Mainīgā z pilnu dispersiju var sadalīt trijās komponentēs: kopīgā dispersija;
specifiskā dispersija un dispersija, kuru nosaka kļūda (kļūdas dispersija). Divas 
pirmās komponentes veido īsto, pastāvīgo dispersiju. Parasti uzskata, ka kļūdas 
dispersija nekorelē ar pastāvīgo dispersiju.

Kopīgā dispersija ir tā pastāvīgās dispersijas daļa, kas korelē ar citiem 
mainīgajiem jeb ir kopīga vairākiem mainīgajiem. Specifiskā dispersija ir tā 
pastāvīgās dispersijas daļa, kas nekorelē ar citiem mainīgajiem un kas piemīt 
tikai noteiktam mainīgajam.

Mainīgā z pilnu dispersiju var attēlot kā tās komponenšu summu:

             kopīgā dispersija      specifiskā dispersija    kļūdas dispersija

2 = 1
2 + 2

2 +  … + n
2       + S

2                    + K
2 ( 4 )

Kopīgo dispersiju veido n komponentes. Izdalot vienādības (4) abas puses ar 
2, iegūst:

1= 1
2 / 2 + 2

2 / 2 + … + n
2 / 2 + S

2 / 2 + K
2 / 2 .

Vienādības kreisā puse vienāda ar 1. Tas nozīmē to, ka pilnā dispersija vienāda 
ar 1, bet tās sastāvdaļas, kas atrodas vienādības labajā pusē, ir pilnās dispersijas 
daļas.
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Redzams, ka tas sakrīt ar agrāk aprēķināto Spīrmena koeficientu. Tomēr
nevajadzētu domāt, ka korelācijas koeficients saistīts vienīgi ar rangu teoriju. 
Nākamajā uzdevumā tas tiek aprēķināts “parastajam” ražošanas procesam.

Uzdevums 9-1: Aprēķināt koeficientu korelācijai starp ražošanas iekārtas 
saražotās produkcijas realizācijā iegūto peļņu xi (tūkst. Ls) un tās ražošanas 
vienības pašizmaksu yi (Ls), kur i = 1, 2, … , 7.

Faktoranalīze

Faktoranalīze ir specifiska mūsdienu matemātiskās statistikas sadaļa [13].Ja 20. 
gadsimta sākumā faktoranalīzes metodes tika radītas un izmantotas psiholoģijas 
vajadzībām, tad tagad redzams šo metožu universālums. Par faktoranalīzi var 
runāt kā par zinātniskās pētniecības instrumentu. Šīs metodes ļauj ar zināmu 
tuvinājumu veidot to vai citu klasifikācijas shēmu, t.i., veikt kompaktu saturisku 
aprakstu pētāmajai parādībai. Pētniekam rodas iespēja izpētīt, klasificēt liela 
apjoma tabulās uzkrātos novērojumus par atsevišķiem objektiem. Faktoranalīze 
nodrošina pētniekam adekvātu instrumentu pazīmju sistēmas analīzei. Tomēr
faktoranalīzes rezultātus nevar lietot mehāniski.

Faktoranalīzes pamatkoncepciju autori galvenokārt ir amerikāņu un angļu 
zinātnieki: Č. Spīrmens, L. L. Terstouns, G. H. Tomsons,  S. L. Barts, P. B. Ketels u.c.

Runājot par faktoranalīzi, bieži vien tiek apgalvots, ka runa ir par noteiktu 
metodi pazīmju variantu analīzē. Dažādiem psiholoģiskiem, socioloģiskiem, 
ekonomiskiem un citādiem mainīgajiem noskaidro kovariāciju, lai spētu izdalīt 
noteiktu skaitu pamatfaktoru, rēķina atbilstošās korelācijas. Piemēram, Terstons 
pasvītro, ka faktoranalīzē, kas pilda instrumenta lomu sākotnējā pētniecības 
stadijā, bieži vien precīza korelācijas koeficentu zināšana nav būtiska. Daudz 
būtiskāk ir izvietot noteiktā secībā  noskaidrotos faktorus. Tāpat arī izlases datiem 
pietiekami precīzi jāatspoguļo visu pazīmju kopa.

Par vispiemērotāko faktoranalīzei tiek uzskatīts tā saucamais Pīrsona  Bravē 
korelācijas koeficints, kuru uzrāda formula (3).

Korelācijas matricas ģeometriskā interpretācija

Korelācijas matricas elementus veido korelācijas koeficienti starp visiem 
dotās novērojumu kopas mainīgajiem. Ja ir, piemēram, n testi, tad korelācijas 
koeficientu skaits vienāds ar Cn

2 = n (n –1) / 2 .
Šie koeficienti aizpilda matricas daļu, kas atrodas vienā pusē no tās galvenās 

diagonāles. Otrajā pusē atrodas tie paši koeficienti, jo r12 = r21, r13 = r31 utt. Tas seko 

xi 33, 6 30,6 29,1 32,8 30,2 28,9 32,5

yi 14,8 14,0 16,3 14,6 15,9 20,4 12,2
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10. KAS IR SOLITERS?
Zinātniekam, tāpat kā cilvēkam uz ielas nākas 
vaigu vaigā sastapties ar īsteniem faktiem, kurus 
nevar neievērot, un, cik  labi varēdams, viņš tos 
izskaidro./Džeimss Džoiss/ 
Dímidiúm factí, qui cóepit, habét. /Tas paveicis pusi 
no darba, kas sācis./

Soliters

Soliters (no franču vārda: solitaire  vientuļš) ir matemātiska spēle, kuru 
izgudrojis kāds Bastīlijas cietokšņa ieslodzītais. Jau 19. gadsimtā spēle pazīstama 
Francijā, Anglijā, ASV un citviet. Īpašu ievērību tā izpelnās matemātiķu vidū [14, 
15]. Par soliteru ir arī publikācijas  piemēram, Ernesta Bergholta grāmata “The 
Game of Solitaire”, kas iznākusi 1920. gadā.

Spēle noris uz 33 rūtiņu laukuma, kas attēlots zīmējumā 10-1.  Spēles laukuma 
rūtiņas numurē, izmantojot rūtiņas vertikāles un horizontāles numuru. Visās 
laukuma rūtiņās, izņemot centrālo lauciņu 44, spēles sākumā novieto kauliņus. 
Tātad sākotnēji spēlē ir 32 kauliņi.   

Zīm. 10-1. Soliterā lietotais  spēles galdiņš un tā lauciņu (rūtiņu) numerācija.
Pēc spēlē izdarītajiem gājieniem uz galdiņa jāpaliek tikai vienam kauliņam. 

Klasiskajā solitera spēlē  šim kauliņam spēles beigās jāatrodas uz centrālā lauciņa 
44, kas sākotnēji bija tukšais lauciņš. Izdarot gājienu ar kauliņu, var lēkt pāri 
kādam citam kauliņam pa horizontāli vai vertikāli uz tukšu lauciņu. Kauliņu, 
kuram pārlēkts pāri, noņem no galdiņa. Ja situācija uz spēles galdiņa to atļauj, 

37 47 57

36 46 56

15 25 35 45 55 65 75

14 24 34 44 54 64 74

13 23 33 43 53 63 73

32 42 52

31 41 51
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iespējams gājienā veidot lēcienu ķēdīti. Gājieni spēlē mazliet atgādina dambretes 
bandinieka  sitienus (kodienus), vienīgi dambretē notek pārvietošanās pa 
laukuma diagonālēm. Veidojot ķēdīti soliterā, nav obligāti jāizdara visi iespējamie 
lēcieni pāri kauliņiem: ķēdītes veidošanu var jebkurā vietā pārtraukt. 

Solitera spēlē ne vienmēr nonāk līdz spēles beigām, kad uz galdiņa paliek 
tikai viens kauliņš. Var gadīties tā, ka izdarot gājienus, nonāk līdz pata situācijai,  
kad gājienus izdarīt vairs nav iespējams. No standarta sākuma pozīcijas līdz 
patam nonāk visātrākais ar 6 gājieniem: 46 44, 43 45, 41 43, 24 44, 54 34,
74 54. Iegūtais pata stāvoklis attēlots  zīmējumā 10-2.

Zīm. 10-2. Pata stāvoklis solitera spēlē.

      Pata stāvoklis ir arī tā saucamajā  “propellera” gadījumā (skat. zīm. 10-3). Līdz  
tam iespējams nonākt, lietojot 20 gājienus. Vispirms pēc 12 gājieniem 42 44,
23 43, 44 42, 24 44, 36 34, 44 24, 46 44, 65 45, 44 46, 64 44, 52 54, 44 64
veido zīmējumā 10-4 attēloto pozīciju, kurā var saskatīt vienāda tipa veidojumus 
četrās laukuma malās.

Zīm. 10-3. Pozīcija soliterā, ko sauc par “propelleru”.   

Zīm. 10-4.
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Korelācijas koeficients

Divas viena virziena korelācijas var atšķirties ar to, cik cieši punkti grupējas 
ap regresijas taisni. Ciešāka korelācija ir tad, ja punktu josla  šaurāka. Sakarības 
ciešumu jeb pakāpi lineāras korelācijas gadījumā raksturo korelācijas 
koeficients:

n
i=1(xi x )( yi y )

r =                                                                      . ( 2 )
n

i=1(xi x )2 n
i=1(yi y )2

Tas mainās robežās no 1 līdz 1. Jo ciešāka ir lineārā korelācija starp 
pētāmajiem lielumiem, jo tuvāka vieniniekam vērtība | r |. Parasti uzskata, ka 
pastāv vāja korelācija, ja  0 < | r |  0,33. Vidēja korelācija ir gadījumā 0,33 < | r | 
0,66 , bet augsta korelācija, ja 0,66 < | r | < 1. Formula (2) nav ērta skaitļošanai, jo 
šeit  vispirms jāatrod novirzes (xi x ) un (yi y ), tāpēc ieved korelācijas koeficienta 
formulas pārveidojumu

n
i=1 xi yi  ( n

i=1 xi
n

i=1yi ) /n
r  =                                                                                           . ( 3 )

n
i=1xi

2 ( n
i=1 xi)

2/n n
i=1yi

2 ( n
i=1 yi)

2/n                                                      

Piemērs 9-3:  Tabulā 8-2 apskatītajām divām virknēm atbilst tabulā 9-4
attēlotais korelācijas  koeficienta aprēķins.

Tabula 9-4.

Tad korelācijas koeficients r vienāds ar 

                       294  (55  55) / 10                             294 302,5 8,5
r =                                                                                         =                                  =                 = 0,103.

385  552 / 10 385  552 / 10 385 302,5           82,5

xi yi xi
2 yi

2 xi yi

1 8 1 64 8
2 9 4 81 18
3 3 9 9 9
4 7 16 49 28
5 4 25 16 20
6 1 36 1 6
7 5 49 25 35
8 2 64 4 16
9 5 49 25 35

10 10 100 100 100

: 55 55 385 385 294
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e) 10    1   2 3   4   5    6   7   8   9;
f ) 10   9   8    7   6   1    2   3   4   5.

Korelācijas dažādi veidi

Zīmējumā 9-1 parādīts piemērs ar līklīnijas korelāciju [12]. Šeit novērojamie 
punkti veido ieliektu apgabalu, kura aproksimācijai nepieciešama nelineāra 
funkcija.

Šim korelācijas veidam, apskatot pietiekoši mazus x izmaiņas intervālus, var 
uzskatīt, ka atbilstošie punkti grupējas ap taisni.

Zīm. 9-1.                                                                Zīm. 9-2.

Zīmējumā 9-2 parādīts piemērs ar pozitīvu korelāciju. Pozitīva korelācija pastāv, 
piemēram, starp cilvēka svaru un garumu. Tāpat pozitīva korelācija pastāv, 
piemēram, starp lielas valsts spēju izstrādāt jaunas modernas tehnoloģijas un 
tās panākumiem superdatoru veidošanā.  Kā zināms, pēc Mūra likuma, katros 
pusotros gados pasaules datoru jauda divkāršojas. Superdatoru izstrādē izmanto 
modernākās tehnoloģiskās izstrādnes un, savukārt, šo datoru veidošanā lietotie 
risinājumi drīz tiek izmantoti arī personālo datoru ražošanā. 2006. gadā Krievijas 
superdators veica 10  15 triljonus operāciju sekundē, bet ASV superdators: 50 
kvadriljonus operāciju sekundē. Jāatzīmē, ka ASV tērē ap 3 miljardus dolāru 
gadā superdatoru izstrādei.

Zīmējumā 9-3 attēlots piemērs ar negatīvu korelāciju. Šāda veida korelācija 
ir, piemēram, ekonomikā starp produkcijas ražošanas apjomu un produkcijas 
vienības izmaksu. 

Zīm. 9-3.

y y

x x

y

x
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Pēc astoņiem gājieniem 31 33, 51 31, 15 35, 13 15, 57 55, 37 57,
73 53, 75 73 nonāk pie attēlotās pata situācijas, kad gājienus izdarīt vairs nav 
iespējams.

Standarta izejas pozīciju solitera spēlē ar tukšu lauciņu centrā var reducēt uz 
neatrisināmu pozīciju ar 4 gājieniem: 1) lēciens centrā (virzienā A); 2) lēciens pāri 
centram; 3) lēciens centrā; 4) lēciens pāri centram (virzienā A).

Kā rāda nākamie piemēri, solitera spēlē pazīstami daudzi “eksotiski” stāvokļi 
vai pozīcijas.

Piemērs 10-1: Zīmējumā 10-5 attēloto “kamīna” pozīciju var iegūt no 
sākotnējās pozīcijas ar 17 gājieniem (Džordža Dau risinājums): 42 44, 23 43,
35 33, 43 23, 63 43, 55 53, 43 63, 51 53, 14 34 54 52, 31 51 53, 74 54 52,
13 33, 73 53,  32 34, 52 54, 15 35, 75 55. Vēl 8 gājieni vajadzīgi, lai  no 
“kamīna” pozīcijas nokļūtu līdz  spēles beigām: 45 25, 37 35, 34 36, 57 37 35,
25 45, 46 44 64, 56 54, 64 44.

Zīm. 10-5. Stāvoklis soliterā,                            Zīm. 10-6. Stāvoklis, ko sauc
                             ko sauc par “kamīnu”.                                       par  “galda lampu”.

Piemērs 10-2: No zīmējumā 10-6 attēlotās “galda lampas” pozīcijas ar 10 
gājieniem iespējams nokļūt līdz beigu pozīcijai: 36 34, 56 54, 51 53 33 35 55,
65 45, 41 43, 31 33 53 55 35, 47 45, 44 46, 25 45, 46 44.

Piemērs 10-3: Zīmējumā 10-7 attēlotā pozīcija “jukas”  iegūstama no sākotnējā 
stāvokļa ar 9 gājieniem:  46 44, 65 45, 57 55, 45 65, 25 45, 44 46, 47 45,
37 35, 45 25. Redzams, ka laukuma augšējā daļa  ir atbrīvota no kauliņiem.

Zīm. 10-7. Solitera spēles stāvoklis                       Zīm. 10-8. Solitera spēles 
                      “jukas”.                                                                            stāvoklis “siena”.

Tālāk iespējams spēlēt astoņus gājienus  pamīšus ar kreiso un labo roku:
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Kreisā roka                    Labā roka

15 35                              75 55
34 36                              54 56
14 34                              74 54
33 35                              53 55
36 34                              56 54
31 33                              51 53
34 32                              54 52
13 33                              73 53             .

Pēc tam līdz spēles beigām paliek vēl 4 gājieni: 43 63, 33 31 51 53, 63 43,
42 44. Tātad šajā spēlē pavisam izlietoti 29 gājieni.

Saprotams, ka spēlē, no sākotnējās pozīcijas nokļustot līdz beigu pozīcijai, 
nevar būt vairāk par 31 gājienu. 

Vienmēr būs vēlēšanās samazināt spēles gājienu skaitu. Kā pieņemt lēmumus, 
lai iegūtu pēc šī kritērija optimālu spēles risinājumu?

Bergholta grāmatā uzrādīts klasiskās solitera spēles risinājums ar 18 
gājieniem: 46 44, 65 45, 57 55, 54 56, 52 54, 73 53, 43 63, 75 73 53,
35 55, 15 35, 23 43 63 65 45 25, 37 57 55 53, 31 33, 34 32, 51 31 33,
13 15 35, 36 34 32 52 54 34, 24 44. Bez klasiskās spēles (ar 44 kā sākotnējo 
un beigu lauciņu) pazīstama vēl virkne citu risinājumu. Lūk, piemēram Devisa 
risinājums ar 15 gājieniem, kad par sākuma un beigu lauciņu izvēlas rūtiņu 55:

 57 55, 54 56, 52 54, 73 53, 43 63, 37 57 55 53, 35 55, 15 35,
23 43 45 25, 13 15 35, 31 33, 36 56 54 52 32, 75 73 53,
65 63 43 23 25 45, 51 31 33 35 55.

Tabulā 10-1 apkopoti iegūtie rezultāti gājienu skaita minimizācijā, 
pārvietojoties no dažādiem sākuma lauciņiem uz dažādiem beigu lauciņiem.

Tabula 10-1.

Spēle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sākumrūtiņa 13 13 13 13 14 14 14 14 23 23

Beigu rūtiņa 13 43 46 73 14 41 44 74 23 53

Gājienu skaits 16 16 17 16 18 17 18 18 16 15

Spēle 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sākumrūtiņa 23 24 24 24 33 33 34 34 34 44 44

Beigu rūtiņa 56 24 51 54 33 63 31 34 64 14 44

Gājienu skaits 16 19 17 17 15 16 16 16 17 17 18
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Skolnieki A B C D E F G H I J

Matemātika 7 4 3 10 6 2 9 8 1 5

Mūzika 5 7 3 10 1 9 6 2 8 4

Starpība d 2 3 0 0 5 7 3 6 7 1

Starpība d 2 4 9 0 0 25 49 9 36 49 1

Tabula 9-2.

Spīrmena koeficientu definē šādi:

                                                  6 S(d 2)
 = 1                   . ( 1 )

n3 n
Apskatāmajam piemēram  vērtība ir

 = 1  (6  182) / 990 0,103 .
Noskaidro, kādas ir koeficienta   vērtības, ja apskata virkņu galējos stāvokļus. 

Ja abas virknes ir vienādas, tad visas starpības d vienādas ar nulli. Līdz ar to S(d 2)
= 0  un  = 1. Var konstatēt, ka pretējai virknei  = 1.

Piemērs 9-2: Divas pretējas virknes ar garumu 4 dotas tabulā 9-3.

Tabula 9-3.

Šajā gadījumā  S(d 2) = 0. Var konstatēt, ka S(d 2) = (n3 n) / 3, t.i., (64 4) / 
3=20.

Tad Spīrmena koeficients vienāds ar  = 1 2 = 1.
Līdzīgi, kā par koeficientu , arī par koeficientu  var apgalvot:

1  1.

Uzdevums 9-1: Noteikt  vērtību šādām rangu virknēm

a)  4    7   2  10 3   6   8   1   5   9;
b)  1    6   2   7   3   8    4   9   5 10;
c)  7  10   4   1   6   8    9   5   2 3;
d)  6    5   4   7 3   8    2   9 10   1;

1 2 3   4
4 3 2 1

d 3 1 1   3
d 2 9 1 1 9

6
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5):
C = A(5).

Šī matrica C veidojas arī no n virsotņu orientēta grafa tuvības matricas A un 
tās pakāpēm A2, A3, … , An, kur cij = 1, ja eksistē ceļš no vi uz vj  un cij = 0 pretējā 
gadījumā.
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Voršala algoritma lietojums tuvības matricai

Piemērs 18-1: Apskata zīmējumā 18-3 attēloto orientēto grafu ar 5 virsotnēm 
(n =5).

Zīm. 18-3.

Šim grafam it šāda tuvības matrica (angl.: adjacency matrix):

   0  0  0  1  0
   0  0  1  0  0

A = A(0) =  0  1  0  0  0
   0  1  1  0  1
   1  1  0  0  0     .

Tā ir Būla matrica (sastāvoša vienīgi no nullēm un vieniniekiem), kurā matricas 
i-tajā rindā un j-tajā kolonā lokam  vi vj atbilst vieninieks (nulle, ja šāda loka 
nav).                                                                                                                             

Pakāpeniski ievedot starpniekus, no tuvības matricas iegūst matricas A(1), A(2),
A(3), A(4), A(5), kas faktiski ir Būla matricas. Vieninieks i –tajā rindā un j-tajā kolonā 
šādā matricā norāda uz to, ka no virsotnes vi aizsniedzama virsotne vj. Ievedot 
par starpnieku virsotni v1, parādās viens jauns loks (pāreja) – no v5 uz v4  matricā 
A(1) utt.:

0  0   0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0
0  0   1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0

A(1) = 0  1   0  0  0     ; A(2) = 0  1  1  0  0     ; A(3) = 0  1  1  0  0     ;
0  1   1  0  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1
1  1   0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0

  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0

A(4) = 0  1  1  0  0     ; A(5) = 0  1  1  0  0
  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1     .

Ceļu matricu C iegūst šajā gadījumā ar Voršala algoritmu kā matricu A(n) (n = 

v1 v2 v3

v5 v4

7

1. NOKĻŪT TRANSPORTTĪKLĀ
Runas liga uzbruka arī Kaupuram, un viņš 
izstāstīja ceļabiedrenēm, ka viņš pirkšot Rīgā 
dzelzu kumeļu. /Zeiboltu Jēkabs/
He owned one of the last Volkswagen ‘Beetles’ to 
came off  the production  line. It  was, he  claimed,  
the  only  car which was a hundred per cent reliable 
in the depths of winter. /Clive Egleton/

Ar transporttīklu bieži saprot ceļu un maģistrāļu tīklu, kas ietver lielas un 
mazas pilsētas. Tā, piemēram, no Eiropas lielākās pilsētas Londonas, kā milzu 
pulksteņa ciparnīcas, uz divpadsmit debesspusēm atiet lieliskas šosejas, no 
kurām Nord, kas ved uz Skotiju, visgarākā. Bet transporttīkls var būt arī cauruļvadu 
tīkls, kurā notiek transports, piemēram, naftas pārvietošana. Tāpat var runāt par 
elektrotīklu utt.

Iezīmēšanas procedūra

Šī procedūra ļauj veidot programmējamu algoritmu, ar kuru iespējams 
risināt vispārīga rakstura transporttīkla uzdevumus. Par šo algoritmu runa būs 
vēlāk. Iesākumā apskatīsim vispārīgus jēdzienus, kas saistīti ar transporttīklu. 
Transporttīkla uzdevumu traktēsim kā veselo skaitļu uzdevumu.

Definīcija: Dots, ka T =(V, E) ir saistīts orientēts grafs bez cilpām, kuram: a) 
eksistē vienīgā virsotne ar ieejas pakāpi, vienādu ar nulli (ieeja tīklā); b) ir vienīgā 
virsotne ar nulles izejas pakāpi (izeja no tīkla); 3) grafs ir ar svariem – katram 
lokam (u, w) piekārtots pozitīvs vesels skaitlis c(u, w), ko apzīmē par kapacitāti.
Šādu tīklu sauc par transporta tīklu (angl.: transport network).

Definīcija: Ja T =(V, E) ir transporttīkls, tad funkcija p, definēta loku kopā E ar 
nenegatīviem veseliem skaitļiem, ir plūsma (angl.: flow) tīklā, ja: 

a) p(e) c(e) e E;
b) visiem v V (izņemot ieeju  vai izeju)

∑ p(w, v)  = ∑ p(v, w).
                                w V w V

(Ja neeksistē loks (w, v) vai (v, w), vērtību p(w, v) vai p(v, w) pieņem vienādu ar 
nulli.)

Prasība a) nosaka, ka produkta daudzums, ko transportē pa loku, nedrīkst 
pārsniegt tā kapacitāti. Prasība b) nosaka, ka vielas daudzumam, kas ieplūst 
transporttīkla virsotnē, jābūt vienādam ar daudzumu, kas izplūst no virsotnes. Šī
prasība attiecas uz visām virsotnēm, izņemot ieeju un izeju. 

Piemērs 1-1: Dots  transporttīkls  grafam  ar  sešām  virsotnēm,  kuram 
zīmējumā 1-1 attēloti divi tā stāvokļi. Jānosaka, kurā gadījumā tīklā ir plūsma. 
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9. VAI KORELĀCIJAI IR GRĀCIJA?
Locus standi. /Vieta, kur stāvēt./
Dažs patīk jau no paša pirmā acu 
mirkļa./ Gunars Janovskis/

Spīrmena koeficients 

Iepriekšējā nodaļā, ņemot no tabulas 8-2 vienīgi otro rindu

8 9 3 7 4 1 5 2 6 10 ,

konstatē, ka pāru korelācijā (salīdzinot dažādus elementu pārus) ir “nekārtību” 
skaits (kad pirmais elements lielāks par otro), kas uzrādīts  tabulā 9-1.

Tabula 9-1.

Redzams, ka “nekārtību” skaits virknē vienāds ar Q=24. Var konstatēt, ka 
iepriekš apskatītais koeficients  faktiski vienāds ar minimālo skaitu blakusstāvošo 
elementu inversiju (samainīšanu vietām), kas nepieciešams, lai pārietu no vienas 
elementu kārtības uz otru. Īsāk sakot, koeficients  reprezentē nesakārtotības 
mēru: koeficients  ir lineāra funkcija no inversiju skaita.

Apskata vēl vienu rangu korelācijas koeficientu, kuru Čārlzs Spīrmens pirmais 
sācis lietot psiholoģiskajos pētījumos: tā saucamo Spīrmena koeficientu .

Piemērs 9-1: Atgriežamies pie tabulā 8-1 apskatītā piemēra, kuru izvieto  
tabulas 9-2 pirmajās trijās rindās.

Tabulas ceturtajā rindā norādīta starpība d starp divu virkņu elementiem. 
Redzams, ka, saskaitot skaitļus d, iegūst nulli: S(d) = 2 + 5 + 3 + 6 + 1 3 7 7 = 
0.

Pēdējā tabulas rindā uzrādīti starpību kvadrāti. Saskaitot šos skaitļus, iegūst 
lielumu S(d 2) = 182.

Nekārtības Nekārtību skaits

83, 87, 84, 81, 85, 82, 86         7
93, 97, 94, 91, 95, 92, 96         7
31, 32 2
74, 71, 75, 72, 76 5
41, 42             2
52 1

Summā 24
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Rezultāti ar citām sākotnējām un beigu rūtiņām atkārtojas, pagriežot spēles 
galdiņu.

Uzdevums 10-1: Atrast gājienus, kā no sākotnējās klasiskā solitera pozīcijas 
iegūt zīmējumā 10-8  attēloto stāvokli “siena”.

Uzdevums B10-1: Atrast gājienus, kā no sākotnējās solitera pozīcijas 14 
iegūt beigu stāvokli uz lauciņa 44. Vai iegūtais risinājums pēc gājienu skaita 
daudz atšķiras no tabulas septītajā kolonā uzrādītā rezultāta?

Čeroša metode

M. Čerošs pierādījis dažas teorēmas par to, kā noskaidrot, vai solitera pozīcijai 
eksistē atrisinājums.

Čeroša metode piedāvā lietot četrus pieļaujamos pārveidojumus, kas attiecas 
uz trīs blakus rūtiņām (apskatītām pa vertikāli vai horizontāli):

1. Ja šajās rūtiņās atrodas kauliņi, tos var noņemt (skat. piemēra 10-3
risinājumu, kur atbrīvojas no trijām rindām (kolonām), kas katra satur 3
kauliņus).

2. Ja trīs rūtiņu bloks ir bez kauliņiem, to atļauts aizpildīt ar kauliņiem. Šis
pārveidojums darbojas pretēji pirmajam pārveidojumam. 

3. Ja trijās rūtiņās ir divi kauliņi, tos var noņemt un uzlikt kauliņu tukšajā 
rūtiņā.

4. Ja trijās rūtiņās ir viens kauliņš, to var noņemt un uzlikt kauliņus divās 
tukšajās rūtiņās.

Definīcija: Ekvivalentas pozīcijas soliterā  tādas, kur iespējams, vienu pozīciju 
reducēt uz otru ar pieļaujamiem pārveidojumiem. 

Matemātiķi Leibnicu interesēja solitera spēle apgrieztā secībā, t.i., jautājuma 
noskaidrošana  par sākotnējo solitera stāvokli, izejot no tā beigu stāvokļa. 
Tādā gadījumā divas pozīcijas ir neekvivalentas, ja pēc Leibnica (otrādā spēlē) 
sākotnējo pozīciju nevar noskaidrot pēc divām beigu pozīcijām.

Piemērs 10-4: Lietot Čeroša metodi klasiskajam uzdevumam. Noskaidrot, 
cik ekvivalentu pozīciju ir šī uzdevuma beigu pozīcijai.

Rindās 1, 2, 6, 7 noņem 3 kauliņus. Rindās 3, 4, 5 noņem divreiz pa trīs 
kauliņiem. Tā kā paliek kauliņi rūtiņās 43 un 45, tad to vietā var likt kauliņu uz 
rūtiņas 44. Konstatē jau zināmo faktu, ka spēlei ir atrisinājums.    

Lietojot pieļaujamos pārveidojumus, viegli secināt, ka pozīcija ar kauliņu 
uz rūtiņas 44 ekvivalenta tikai četrām pozīcijām, kur kauliņš atrodas vai nu uz 
rūtiņas 14, vai uz 74, vai uz  47, vai uz  41.

Noslēgumā atzīmēsim, ka Čeroša metode ļauj jebkuru pozīciju reducēt uz 
vienu no trijām pozīcijām: 1) pozīcija ar vienu kauliņu; 2) divi kauliņi atrodas uz 
blakus rūtiņām pa diagonāli; 3) iegūts tukšs spēles laukums.
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Uzdevums B10-2: Lineāls L ir piestiprināts pie galda, bet kustīgs lineāls M ar
savu stūri B slīd gar lineāla L malu (skat. zīm. 10-9), pastāvīgi atspiežoties ar savu 
malu pret naglu C, kas iesista galdā. Šī lineāla mala, kā tas redzams beidzas ar 
punktu A.

Zīm. 10-9.

Veicot šādu pārvietošanos, attālums AC pie kāda lineāla M stāvokļa sasniegs 
minimumu. Atrast šo stāvokli un aprēķināt minimālo attālumu AC, zinot: 1) 
naglas attālumu līdz nekustīgajam lineālam; 2) kustīgā lineāla platumu. 

L
B

s
h A

M            C
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1 līdz n. Tad pazīme x pieņem vērtības x1, x2, …, xn, bet pazīme y  vērtības y1, y2,
…, yn. Šīs vērtības var būt absolūti lielumi vai rangu novērtējumi.

Katram elementu pārim, piemēram, i un j piekārto: 
1) x-novērtējumu aij ar īpašību aij = aji;
2) y-novērtējumu bij ar īpašību bij = bji.

Pieņem, ka aij = 0, ja i = j. Izmantojot summas zīmi , kas nozīmē saskaitīšanu 
visām i un j vērtībām no 1 līdz n, vispārināto korelācijas koeficientu pieraksta ar 
formulu

( aij bij )
 =

 aij
2  bij

2

Koeficients  kā vispārinātā korelācijas 
koeficienta atsevišķs piemērs

Atceramies, ka apskatot x un y vērtību pārus (i, j), tiem piekārto 1, ja  j-tā  
elementa rangs  lielāks par i-tā  elementa rangu:  pj > pi. T. i., aij = 1, ja pi < pj ; aij =

1, ja pi > pj . Līdzīgi piekārtoti tiek arī novērtējumi bij. Lielums ( aij bij ) vienāds 
ar divkāršotu lielumu S (divkāršotu tāpēc, ka summējot katrs pāris tiek aplūkots 
divas reizes  vienreiz kā (i, j), otrreiz kā (j, i)).

Summa  aij
2 vienāda ar saskaitāmo summu, t. i., vienāda ar n(n –1), jo (–1)2 = 

12 = 1 (ir pavisam n(n –1) saskaitāmie vieninieki). To pašu var teikt par  bij
2. Tad

                                                 2S                                    S
  =  =                                     =                              .

  n(n –1) n(n –1)         (n (n –1)) /2

8

Zīm. 1-1. Divi transporttīkla stāvokļi.

Pirmais skaitlis pie katra no grafa lokiem norāda loka kapacitāti: cik produkta 
maksimāli var pārvietot caur šo transporta artēriju. Redzams, ka summa 
produktam, ko transportē no a uz f (no ieejas tīklā uz izeju no tā), nevar pārsniegt  
c(a, b) + c(a, c) = 5 + 7 = 12. Tā kā c(d, f) + c(e, f) = 5 + 6 = 11, tad šis lielums 
ierobežots vēl vairāk: tas nevar pārsniegt 11. Lai noteiktu maksimālo produkta 
lielumu, jāizpēta kapacitātes visiem tīkla lokiem.

Gadījumā 1) tīklā nav plūsmas, jo, piemēram, virsotnē c ieplūst vairāk vielas, 
nekā no tās izplūst: 5  > 2 + 2 = 4. Tātad šāds tīkla stāvoklis faktiski nav iespējams. 
Turpretī gadījumā 2) ir novērojama  plūsma tīklā, jo četrās iekšējās tā virsotnēs 
izpildās bilance:

b) 3 + 2 = 3 + 2; c) 5 = 2 + 3; d) 2 + 2 = 4; e) 3 + 3 = 4 + 2.
Definīcijas: Loks e  ir piesātināts (angl.: saturated), ja p(e) = c(e). Pretējā 

gadījumā ir runa par nepiesātinātu loku.
Ja a ir ieeja tīklā, tad plūsmas vērtība ir val(p) = ∑ p(a, v).
                                                                                                                                                                                  v V

Tā, piemēram, gadījumā 2) plūsmas vērtība ir 3 + 5 = 8. Redzams, ka pie 
izejas novērojama tā pati plūsmas vērtība: 4 + 4 = 8. Plūsmai, kas ienāk tīklā, 
konsekventi jāsakrīt ar plūsmu tā izejā. 

Definīcija: Transporttīklā T = (V, E) loku kopa C ir tā šķērsgriezums (angl.: cut),
ja, izņemot no tīkla ārā C lokus, tīkla ieeja un izeja ir atdalītas.

Piemērs 1-2: Zīmējumā 1-2 apskatītajam transporttīklam ar nepārtrauktām 
līnijām parādīti trīs tā šķērsgriezumi (pie lokiem norādītas to kapacitātes).

Zīm. 1-2. Transporttīklam parādīti trīs tā šķērsgriezumi.

Šķērsgriezums C1 sastāv no lokiem (a, c), (c, b), (b, e) un (b, d). Šis šķērsgriezums 

1) T: b 4, 1 d 2) T: b 4, 2 d
5, 2 5, 4

5, 3 5, 3
a 5, 2 6, 4 2, 1 a 5, 2 6, 3 2, 2

f
7, 5 5, 2 6, 5 7,5 5, 3 6,

4
c e c e

f

T: b 4 d
5

5
a 5 6 2 f

7 5 6
C 1 c e

C 2 C 3
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w12= w14 + w42 = 2+ 4 =6 < 7      6   10    2   7   13
w13= w14 + w43 = 2+ 8 =10<11;       4    1     7
w15= w14 + w45 = 2+ 5 =7 < 8;  W4 = 3
w16= w14 + w46 = 2+ 11 =13<14;       4    8    5   11
w52= w54 + w42 = 4+ 4 =8 < 9;   2    8    2    4    9     5
w53= w54 + w43 = 4+ 8 =12> 2;       1    5    2     8      .
w55= w54 + w45 = 4+ 5 =9 <10;
w56= w54 + w46 = 4+ 11 > 5;

Līdzīgi, izmantojot starpniekus v1 – v5, aprēķina matricu W5, bet pēc tam ar 
starpnieku v1 – v6 palīdzību nosaka matricu W6, kura vienāda ar meklēto minimālo 
attālumu matricu W*. Tā šajā gadījumā vairs nesatur bezgalīgi lielus skaitļus 
(nesatur ). Tātad šajā piemērā apskatīts stingri saistīts grafs, kurā no virsotnēm 
vi (i = 1, 2, …, n) iespējams aizsniegt visas pārējās virsotnes:

   9   6    9    2     7    12   9    6    9    2     7   12 
3   9 3    5     1      6   3    7 3    5     1     6

W5 = 3       ; W6 =W* = 7    4    7    9     5 3
   7   4    7    9     5     10   7    4    7    9     5   10
   2   8    2    4     9      5   2    6    2    4     7    5
   4   1    4    6     2      7   4    1    4    6     2    7       .

Lai iegūtu maksimāli noslogotu grafu, var lietot to pašu algoritmu, kur 
sākotnēji  distanču matricā izvieto simbolu  . Aprēķinos matricā esošo skaitli 
aizvieto ar divu skaitļu summu, ja tā lielāka. Ievērosim, ka šajā algoritmā neuzrāda 
(piemēram, protokola veidā), kā realizējas īsākais ceļš no vienas virsotnes uz 
otru.

Uzdevums 18-1: Atrast ar Voršala algoritmu minimālo svaru matricu W*
grafam G (skat. zīm. 18-2).

Zīm. 18-2.

Noskaidrot, vai grafs G ir stingri saistīts. 

G: v2 4 v4 8 v6

1 3 1 3 7
1 3

v1
2 5 3 v7

v3 v5



128

mezglu v1. Pievēršot uzmanību sākotnējās matricas pirmajai rindai un pirmajai 
kolonai, konstatē, ka šeit virsotne v1 ir starpnieks lokiem (v5, v1) un (v1, v2).

Tātad matricā jāieved loks (v5, v2) ar garumu 2 + 7 = 9. Līdzīgi v1 ir starpnieks 
lokiem (v5, v1) un (v1, v4). Tāpēc matricā W1 parādās loks (v5, v4) ar garumu 2 + 2 
= 4:

      7     2
      4       1

W1 = 3
      4
  2    9     2    4
      1     .

Matricai W2, kuru iegūst no W1, par starpniekiem noder vrsotnes v1 un v2. Pirmā 
no šīm virsotnēm kā starpnieks izmantota, veidojot matricu W1, tagad pienākusi 
kārta virsotnei v2. Otrajā matricas W1 kolonā pakāpeniski izvēlas ar skaitļiem, 
kas atšķirīgi no , uzrādītās virsotnes v1, v4, v5, v6. Savukārt otrā matricas rinda 
uzrāda pārejas, izmantojot starpnieku v2, no šīm virsotnēm uz v3 un v5. Redzami 
jauni ieraksti matricā W2 (skaitļus raksta matricā, ja tie mazāki par iepriekšējiem 
skaitļiem):

v1, v2, v3    11 = 7+4     7   11   2    8
v1, v2, v5    8 = 7+1      4     1
v4, v2, v3    8 = 4+4 W2 = 3
v4, v2, v5    5 = 4+1     4    8     5
v5, v2, v3    13 = 9+4  2    9    2    4   10
v5, v2, v5    10 = 9+1     1    5     2      .
v6, v2, v3    5 = 1+4
v6, v2, v5    2 = 1+1        ;

Matricā W3 rindu 1, 4, 5, 6 krustojumos ar kolonām 3 un 5 parādās skaitļi 
(skaitlis w53 = 2 palicis iepriekšējais, jo 2 < 13).

Tālāk, izmantojot starpniekus v1 – v3, matricā W3 aprēķināti šādi skaitļi:  

w16= w13 + w36 = 11+ 3 =14;     7   11    2     8   14 
w26= w23 + w36 = 4+ 3 =7;      4      1    7
    W3 = 3
w46= w43 + w36 = 8+ 3 =11;      4    8      5   11
w56= w53 + w36 = 2+ 3 =5;  2    9     2    4    10    5
w66= w63 + w36 = 5+ 3 =8;      1     5     2     8    .

Matrica W4, izmantojot starpniekus v1 – v4, aprēķināta šādi:

9

sadala grafa virsotnes kopā Q = {a, b} un tās papildinājumā Q = {c, d, e, f}, tāpēc 
C1 apzīmē kā C1 = (Q, Q). Šķērsgriezuma kapacitāte c(Q, Q) ir summa visu loku (v,
w) kapacitātēm, kur v Q, bet w Q. Tātad, c(Q, Q) = c(a, c) + c(b, d) + c(b, e) = 
7 + 4 + 6 = 17 (atbilstoši lokiem, kas orientēti no Q uz Q).

Šķērsgriezums C2  inducē virsotņu sadalījumu R = {a, b, c} un R = {d, e, f}, un 
tam ir kapacitāte: c(R, R) =c(c, e)+c(b, d) + c(b, e) = 5 + 4 + 6 = 15.

Šķērsgriezumam C3 = (S, S), kur S = {a, b, c, d, e} un S = {f }, kapacitāte ir                   
c(S, S) = c(d, f) + c(e, f) = 5 + 6 = 11.

Pavisam iespējami deviņi tīkla šķērsgriezumi, kur kopai Q ir veids:
1) {a}; 2) {a, b}; 3) {a, c}; 4) {a, b, c}; 5) {a, b, d}; 6) {a, c, e}; 7) {a, b, c, d}; 8) {a, b, c,

e}; 9) {a, b, c, d, e}.
Lietojot šķērsgriezuma kapacitātes jēdzienu, var noteikt augšējo robežvērtību 

plūsmai tīklā.
Teorēma:Ja p ir plūsma tīklā T = (V, E) un ja C = (Q, Q) ir kāds tīkla šķērsgriezums, 

tad val(p) nevar pārsniegt c(Q, Q).
Sekas teorēmai: Ja p ir plūsma transporttīklā T = (V, E), tad vērtība 

sākumplūsmai (no sākummezgla) ir vienāda ar beigu plūsmu (ar plūsmu uz 
beigu mezglu).

Saprotams, ka jebkuram transporttīklam var būt arī nulles plūsma, kad pa
katru transporttīkla loku pārvieto 0 vienības produkta.

Maksimālās plūsmas un minimālā 
šķērsgriezuma teorēma 

Angliski šīs teorēmas nosaukums: The Max – Flow Min – Cut Theorem. To pazīst 
arī kā Forda un Falkersona teorēmu [1].

Teorēma: Transporta tīklam T = (V, E) maksimālā plūsma, kas iespējama tīklā 
T, ir vienāda ar minimālo kapacitāti visos iespējamos tīkla šķērsgriezumos.

Iespējamie veidi transporttīkla uzdevuma risināšanā

Kā jau teikts, procedūra, kuru var ieprogrammēt trasporttīkla uzdevumu 
risināšanai, ir iezīmēšanas procedūra. Ar to drīz iepazīsimies. Tomēr parasti 
vienmēr gribas mazliet pašam paeksperimentēt, mēģinot uzdevumu atrisināt. 
Ja transporttīkls nav pārāk sarežģīts, tad bieži vien ar dažādiem paņēmieniem 
tas arī iespējams. Lūk, viens no paņēmieniem plūsmas palielināšanai tīklā, 
izmantojot palielinošu ķēžu metodi.

Dejinīcijas: Saka, ka loks e tīklā T ir pieļaujamais loks no u uz v attiecībā pret 
plūsmu f, ja 1) e = < u, v > un f(e) < c(e) vai 2) e = < v, u > un f(e) > 0. Pirmajā 
gadījumā loka plūsmu var palielināt, bet otrajā gadījumā  samazināt.

Šeit gadījumā 1) ir saskaņots pieļaujamais loks: izdarot tīkla šķērsgriezumu, 
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c)  7  10   4   1   6   8    9   5   2 3;
d)  6    5   4   7 3   8    2   9 10   1;
e) 10    1   2 3   4   5    6   7   8   9;
f ) 10   9   8    7   6   1    2   3   4   5.

Ko nozīmē koeficients  ?

Piemērs 8-2: Salīdzina divas rangu virknes ar garumu 7

A 1   2 3   4   5    6   7

B 6 3   5   7   1    2   4

Var pakāpeniski pāriet no B uz A, mainot blakus stāvošos elementus vietām. 
Sāk, piemēram, ar elementu 1, pakāpeniski pārvietojot to pa kreisi. Iegūst šādas 
pārveidotās virknes:

6 3    5    1    7    2    4
6 3    1    5    7    2    4
6    1 3    5    7    2    4
1    6 3    5    7    2    4.

Tālāk līdzīgu pārvietošanu veic elementam 2:
1    6 3    5    2    7   4
1    6 3    2    5    7   4
1    6    2 3    5    7   4
1    2    6 3    5    7   4.

Nākamās izmaiņas rangu virknei:
1    2 3    6    5    7   4
1    2 3    6    5    4   7
1    2 3    6    4    5   7
1    2 3    4    6    5   7
1    2 3    4    5    6   7.

Pārveidojot virkni B par virkni A nepieciešami 13 pārveidojumi. Viegli 
konstatēt, ka šis skaitlis vienāds arī ar “nekārtību” skaitu virknē B. Šo “nekārtību” 
skaitu aprēķina, uzskaitot visus pārus, kuros pirmais skaitlis lielāks par otro. Tā
skaitlim 6 virknē B ir pāri 63, 65, 61, 62, 64, skaitlim 3  pāri 31, 32, skaitlim 5 

 pāri 51, 52, 54, skaitlim 7  pāri 71, 72, 74. Redzams, ka kopējais “nekārtību” 
skaits tāpat ir 13. Atceroties iepriekšējo piemēru, var pārliecināties, ka šis skaitlis 
vienāds ar Q.

Kā saistīt korelāciju teorijā, korelāciju analīzē lietotos dažādos koeficientus?

Vispārinātais korelācijas koeficients

Apskata n objektus, kuriem piemīt divas īpašības x un y. Numurē objektus no 
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11. DZĪVES SPĒLE
Pat miljonāri par naudu
Var iegūt sev visai maz,
Jo zvaigznes un varavīksnes
Netiek pirktas un pārdotas./Ārija Elksne/
Momento vivere. /Atceries par dzīvi./

Spēle “Dzīve”

Džons Hortons Konvejs (Convey) izgudrojis spēli “Dzīve”. Spēles gaitā parādās 
situācijas, kas atgādina reālos procesus, saistītus ar dzīvu organismu dzimšanu, 
attīstību un bojāeju, tātad imitē procesus dzīvā dabā [14, 15]. Spēles apraksts 
pirmoreiz dots 1970. gadā žurnālā “Scientific American”.

Spēlei “Dzīve” nepieciešams liels galdiņš, sadalīts taisnstūra rūtiņās (piemēram, 
liela rūtiņpapīra lapa) un daudz divu krāsu kauliņu.

Konvejs ilgi izvēlējās spēles likumus un rūpīgi tos pārbaudīja praksē, 
cenšoties, lai tie pēc iespējas labi atbilstu trijām prasībām. Pirmkārt, nedrīkst būt 
nevienas izejas konfigurācijas, kurai eksistētu triviāls pierādījums par populācijas 
neierobežotu pieaugumu, t.i., nedrīkst būt “siltumnīcas apstākļu” kādai 
konfigurācijai. Otrkārt, tajā pašā laikā jāeksistē tādām sākotnējām konfigurācijām, 
kurām piemīt spēja bezgalīgi attīstīties (šeit domāta konfigurācijas spēja veikt 
sarežģītu, netriviālu pārvērtību virkni). Treškārt, eksistē vienkāršas sākotnējās 
struktūras (konfigurācijas), kas ievērojamā laika periodā pieaug, piedzīvo 
dažādas izmaiņas un nobeidz savu evolūciju vienā no trijiem veidiem: 1) pilnībā 
pazūd vai nu pārapdzīvotības dēļ, kad ir pārāk liels kauliņu blīvums, vai arī pretēji 

 pazūd konfigurācijas kauliņu retinājuma (vientulības) dēļ; 2) notiek pārvērtība 
par noturīgu konfigurāciju, kas pārstāj mainīties vispār; 3) notiek pāreja uz 
svārstību režīmu, t.i., iestājas bezgalīgs pārvērtību cikls ar noteiktu atkārtojumu 
periodu.

Acīmredzot spēles likumiem jābūt tādiem, lai process norisinātos pietiekami 
sarežģīti, lai populācijas attīstību nevarētu iepriekš viegli prognozēt.

Konveja “ģenētiskie“ likumi par dzimšanu, attīstību un bojāeju ir pārsteidzoši 
vienkārši.

Uzskata, ka katrai rūtiņai ir 8 kaimiņu rūtiņas: četrām rūtiņām ir kopīga mala 
ar sākotnējo rūtiņu, bet vēl četrām  kopīga virsotne. Katrā uz galdiņa attēlotajā 
situācijā ikvienai tukšai vai aizpildītai rūtiņai skaita kaimiņus (kaimiņos esošos 
kauliņus).

1. Ja kaimiņos nav vairāk par vienu kauliņu (var arī nebūt kaimiņu vispār), 
kauliņš “vientulības dēļ” iet bojā, t.i., darbojas bojāejas likums. Šis likums 
darbojas arī “pārapdzīvotības” apstākļos, kad kaimiņos ir četras un vairāk 
aizpildītas rūtiņas.

2. Katrs kauliņš, kuram ir divi vai trīs kaimiņi, izdzīvo un nonāk tā saucamajā 
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nākamajā paaudzē (darbojas izdzīvošanas jeb saglabāšanās likums).
3. Ja kādam tukšajam lauciņam ir tieši trīs kaimiņi, uz šī lauciņa tiek novietots 

kauliņš (darbojas dzimšanas likums).
Jaunu “organismu“ dzimšana  vai esošo “organismu” bojāeja notiek vienlaikus 

 kopā tie veido vienu paaudzi, t.i., notiek viens “gājiens” sākotnējās konfigurācijas 
attīstībā, evolūcijā.

Konvejs ieteic izdarīt gājienus šādi: 1) sākt ar konfigurāciju, kas pilnībā 
sastāv no melnajiem kauliņiem; 2) noteikt, kādiem kauliņiem jāiet bojā un uzlikt 
virsū katram šādam kauliņam otru kauliņu; 3) atrast visas brīvās rūtiņas, kurās 
jāparādās jauniem kauliņiem  uzlikt šeit baltus kauliņus; 4) pārbaudīt, vai nav 
pieļautas kļūdas, tad noņemt no galdiņa divu kauliņu “stabiņus”, bet no jauna 
uzliktos baltos kauliņus nomainīt ar melnajiem kauliņiem.

Veicot visas uzskaitītās operācijas, iegūst sākotnējās konfigurācijas pirmo 
paaudzi. Analoģiskā ceļā nonāk pie visām citām paaudzēm. Atšķirībā no agrāk 
apskatītā solitera šajā spēlē lēmumu pieņemšanai, izdarot gājienus, nav nozīmes 

 tai nozīmīga loma vienīgi konfigurācijas izvēlē.
Noskaidrojot sākotnējās konfigurācijas attīstību nākamajās paaudzēs, var 

konstatēt, ka pastāvīgi noris negaidītas, bieži arī ļoti skaistas pārvērtības. 
Dažkārt sākotnējā organismu kolonija strauji izmirst. Tomēr visi kauliņi 

pazūd ne uzreiz, bet nomainoties daudzām paaudzēm. Vairumā gadījumu 
izejas konfigurācijas vai nu pārveidojas pastāvīgos veidojumos, kurus Konvejs 
sauc par “mierīgas dzīves mīļotājiem”, vai arī notiek pāreja uz svārstību procesu. 
Konfigurācijas, kuras sākumā nebija simetriskas, uzrāda tendenci pāriet 
simetriskās formās. Iegūtās simetrijas īpašības tālākajā evolūcijas procesā bieži 
nepazūd, tās var vēl bagātināties.

Konvejs izteicis ļoti nozīmīgu domu. Tā ir hipotēze, ka neeksistē neviena 
sākotnējā konfigurācija, kas būtu spējīga bezgalīgi augt uz bezgalīga spēles 
laukuma. 1970. gadā, kad spēle tika publicēta, Konvejs piedāvāja prēmiju 
tam, kurš pirmais pierādītu vai apgāztu viņa hipotēzi. Apgāzt Konveja hipotēzi 
varētu, piemēram, izveidojot konfigurāciju, kas, sekojot spēles likumiem, visu 
laiku pieprasītu jaunus kauliņus, ko likt uz spēles laukuma. Šāda konfigurācija 
atgādinātu tā saucamo “šauteni”, kas pēc noteikta gājienu skaita “izšautu” kustīgas 
figūras, kā, piemēram, “planieri”, par kuru būs runa turpmāk, vai “lokomotīvi”, kas 
no skursteņa izlaiž dūmus.

Apskatīsim, kas spēles gaitā notiek ar dažām vienkāršām konfigurācijām.

Pārvērtības ar konfigurācijām

Ja uz laukuma atrodas viens kauliņš, tas neapšaubāmi iet bojā tūlīt pēc pirmā 
gājiena. Turpretī kauliņš, kuram ir divi vai trīs kaimiņi, bojā neiet.

Piemērs 11-1: Zīmējumā 11-1 attēlotas trīs kauliņu konfigurācijas, kuru 
attīstībā iespējams vismaz viens solis. 

59

Tabula 8-3.

Apskatītajā piemērā   = ( 3) / 45 = 0,07. Šis lielums tuvs nullei, no kurienes 
seko, ka korelācija starp divām rangu secībām ir ļoti maza. Lieluma  nulles 
vērtību varētu interpretēt kā neatkarības pazīmi, kas ir, tā teikt, pusceļā starp 
pilnu pozitīvu atkarību un pilnu negatīvu atkarību. Kaut gan  minēto kritēriju 
nepieciešams izmantot ar pietiekamu piesardzību, jo tas var pārvērsties par nulli 
arī gadījumos, kad pētāmā sakarība  izsaka kādu sarežģītu atkarību.

Apskata vispārīgu gadījumu, kad ir divas rangu virknes ar garumu n. Pavisam
iespējams salīdzināt Cn

2 = n (n  1) /2 pārus. Piešķirot katram pārim novērtējumu, 
kā tas aprakstīts iepriekš, korelācijas koeficientu var izteikt kā  = S / (½ n (n  1)) 
= (P Q) / (½ n (n  1)). Ievērojot to, ka P + Q = ½ n (n  1), iespējams iegūt vēl 
šādu izteiksmi lielumam :

 =  (2P / (½ n (n  1)) 1. ( 1 )

Lai aprēķinātu  vērtību iepriekšējā piemērā, var izmantot īsāku aprēķinu 
ceļu. Proti, paņem no tabulas 8-2 vienīgi otro rindu, kurai ir izskats:

8 9 3 7 4 1 5 2 6 10    .

Tālāk noskaidro, ka skaitlim 8, kurš ir pirmais rindā, pa labi atrodas divi skaitļi, 
kas lielāki par to. Skaitlim 9 pa labi ir viens lielāks skaitlis, skaitlim 3 pa labi ir pieci 
lielāki skaitļi utt. Turpinot uzskaiti lielākajiem skaitļiem, konstatē, ka P vienāds ar 
uzrādīto skaitļu summu:

P = 2 + 1 + 5 + 1 + 3 + 4 + 2 + 2 + 1 = 21.
Tātad pēc formulas (1)  =  42 / 45  1 0,07, kas sakrīt ar agrāk iegūto 
rezultātu.

Uzdevums 8-1: Noteikt  vērtību sekojošām rangu virknēm
a)  4    7   2  10 3   6   8   1   5   9;
b)  1    6   2   7   3   8    4   9   5 10;

Pāris Vērtība Pāris Vērt. Pāris Vērt. Pāris Vērt. Pāris Vērt.

AB 1 BC 1 CE 1 DH 1 FH 1
AC 1 BD 1 CF 1 DI 1 FI 1
AD 1 BE 1 CG 1 DJ 1 FJ 1
AE 1 BF 1 CH 1 EF 1 GH 1
AF 1 BG 1 CI 1 EG 1 GI 1
AG 1 BH 1 CJ 1 EH 1 GJ 1
AH 1 BI 1 DE 1 EI 1 HI 1
AI 1 BJ 1 DF 1 EJ 1 HJ 1
AJ 1 CD 1 DG 1 FG 1 IJ 1

10

kurš iet pa šo loku, virsotne u atrodīsies vienā kopā ar sākumvirsotni. Gadījumā 
2) ir nesaskaņots pieļaujamais loks: izdarot tīkla šķērsgriezumu, kurš iet pa šo 
loku, virsotne u atrodīsies vienā kopā ar tīkla beigu virsotni.

Piemērs 1-3: Dota plūsma tīklā atbilstoši zīmējumam 1-3 (plūsmas lielums 
ir 10 vienības, ieeja tīklā jeb sākuma virsotne ir v1, izeja no tīkla jeb beigu 
virsotne ir v8).

Zīm. 1-3.

Zīmējumā attēlotie loki no v2 uz v4, no v4 uz v6, no v5 uz v4 nav pieļaujami. 
Palielinošā ķēde (kurā plūsmu mēģina palielināt) iezīmēta ar treknāku līniju. 
Visi loki tajā ir pieļaujami. Plūsmu palielinošajā ķēdē var palielināt par 1 vienību. 
Plūsmas tās lokos, uzskaitot tās no sākuma virsotnes līdz beigu virsotnei, ir: 7; 3;
5; 1; 3; 1. Redzams, ka plūsmas balanss tīkla iekšējās virsotnēs tiek saglabāts. 

Piecu soļu procedūra

Iezīmēšanas procedūra (angl.: The Labeling Procedure) atrod maksimālo 
iespējamo plūsmu transporttīklā. Šīs procedūras algoritmā var izdalīt piecus 
soļus.

Solis 1: Dotajam transporttīklam T definē sākotnējo plūsmu p kā p(e) = 0 e
E. (Tas saskan ar plūsmas definīcijas īpašībām.)

Solis 2: Iezīmē ieeju tīklā a ar (–, ). Šī iezīme rāda, ka no tīkla ieejas piegādās 
tik daudz produkta, cik nepieciešams tīkla maksimālajai plūsmai.

Solis 3: Katram mezglam x, kas incidents sākuma virsotnei, iezīmi veido 
šādi:

a) ja c(a, x) – p(a, x) > 0, definē x = c(a, x) – p(a, x) un iezīmē virsotni x ar (a+,
x);

b) ja c(a, x) – p(a, x) = 0, atstāj virsotni x neiezīmētu. Iezīme (a+, x) rāda, ka 
esošo plūsmu no a uz x var palielināt par lielumu x, kas piegādāts no a.

Solis 4: Kamēr eksistē virsotne x V (x  a) tāda, ka x ir iezīmēta, un ir 
sastopams loks (x, y), kur virsotne y nav iezīmēta, veic sekojošo:

a) ja c(x, y) – p(x, y) > 0, definē y = min{ x, c(x, y) – p(x, y)} un iezīmē virsotni 
y ar (x+, y);

6, 6

T: v2 2, 0 v4 2, 0 v6
10, 10

4,4
v1

5, 4 8, 6 3, 0 1, 0 9, 4 v8

9, 6 10, 10 4, 4 2, 0
v3 v7v5
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18. MEKLĒT UN ATRAST
Es nevaru tālāk rakstīt: uz mana baltā papīra 
uzmetas brūns taurenīts… Vai tik tā nebija mana 
jaunība? /Jānis Rainis/ 
De principiis non disputandum. (Par principiem 
nestrīdas.)

Voršala algoritms

Voršala algoritmu (angl.: Warshall’s algorithm) [25] lieto  orientētam saistītam 
grafam, piemēram, tādam, kas attēlots zīmējumā 18-1 ( virsotņu skaits grafā n = 
6).

Zīm. 18-1. Orientēts saistīts grafs.       

Šajā algoritmā: jāatrod minimālā svaru matrica (angl.: min-weight matrix)
W*, t. i.,  nepieciešams atrast minimāli noslogotu grafu. Citiem vārdiem sakot, 
jāatrod minimālie attālumi grafā starp virsotnēm (arī minimāla garuma kontūri 
virsotnēm, ja tādi ir).

Sākotnējā matrica W0, kuru uzdod grafs, faktiski norāda distances. Skaitļi 
matricā parādās tikai atbilstoši lokiem grafā. Pārējās vietās matricā novieto 
bezgalīgi lielus skaitļus (bezgalības simbolu  ):

     7     2
      4     1

W0 = 3
      4
  2     2
      1     . 

Šajā algoritmā, veidojot matricas Wi (i = 1, 2, … , 6), par starpniekiem ņem
virsotnes {v1, v2, … , vi}. Attiecībā pret starpniekvirsotnēm matricā  pārrēķina 
distances, t. i., izvēlas arvien mazākus attālumus strp virsotnēm.

Beidzot pēdējā matrica Wn = W6 uzrāda meklēto minimālo attālumu matricu 
W*.

Pirmajā Voršala algoritma solī, veidojot matricu W1, par starpnieku izvēlas 

v1 7 v2 4 v3

2 2 4 1 1 2 3

v4 v5 v6
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  2 3 4

2 0 0
 3 0 5

5 0 0

Aprēķina vērtības: 23 = 0; 24 = 5; 32 = 5; 52 = 0; 53 = 0.
Pēc loka (2, 4) pievienošanas Hamiltona kontūram distanču matrica kļūst 

triviāla:
  2 3

 3 0
5 0

Iespējama vienīgi loku (3, 2) un (5, 3) pievienošana kontūram. Iegūts
Hamiltona kontūrs  4  1  5 3  2  4 ar garumu 2 + 4 + 2 + 1 + 4 = 13.

Apskatīto algoritmu viegli ieprogrammēt, izveidojot datorprogrammu. 
Ievērosim, ka komivojažiera uzdevuma metode der samērā vispārīgiem 
gadījumiem: distanču (ceļa izdevumu) matricai nav obligāti jābūt simetriskai, 
bet tajā dotie skaitļie var arī nebūt veselie skaitļi.

Uzdevums 17-1: Atrast īsāko Hamiltona kontūru uzdevumam.      Šeit  skaitlis 
S nozīmē  studenta atzīmju grāmatiņā  sastopamā studenta identifikācijas skaitļa 
visu ciparu summu (ja kāds cipars identifikācijas kaitlī atkārtojas, to jāpieskaita 
summai vairākas reizes  cik reižu cipars skaitlī sastopams). Skaitlis P (respektīvi, 
N) ir pāra (respektīvi, nepāra) ciparu summa identifikācijas skaitlī.

  1 2 3 4 5 6

1 16 14 12 N+2 14
2 15 S+1 12 13 15

 3 13 S+2 18 12 11
4 11 12 19 17 12
5 P+2 13 13 18 15
6 14 16 11 12 15            .

11

c – p
> 0

= 0

c – p
> 0

= 0

b) ja c(x, y) – p(x, y) = 0, atstāj virsotni y neiezīmētu.
Iezīme (x+, y) rāda, ka esošā plūsma uz virsotni y var tikt palielināta par y, kas 
iegūts no virsotnes x.

Solis 5: Kamēr ir virsotne x  a, kas ir iezīmēta, un ir arī loks (y, x), kas no abām 
pusēm nav iezīmēts, veic sekojošo:

a) ja p(y, x) > 0, iezīmē virsotni y kā (x–, y), kur y = min{ x, p};
b) ja p(y, x) = 0, atstāj virsotni y neiezīmētu.

Iezīme (x–, y) rāda, ka var samazināt plūsmu no y uz x par lielumu y. Šo lielumu 
y var tad izmantot, lai palielinātu plūsmu no y uz vēl neiezīmētām virsotnēm.

Procedūra ļauj sasniegt maksimālu plūsmu, bet maksimāli risinājumi var  būt  
vairāki.

Pie transporttīkla virsotnes iezīme uzrāda, cik produkta  un no kurienes var 
dabūt. Ja loks tiek izmantots kopējās plūsmas palielināšanai, tad atkarībā no 
iezīmes zīmes (+ vai ) lielumu loka plūsmai pieskaita vai atņem no tās. 

Tabulā 1-1 apkopo procedūras piecos soļos veicamās darbības.   
Piemērs 1-4: Zīmējumā 1-4 attēlots transporttīkls, kuram veikts iezīmēšanas 

procedūras pirmais solis.

Zīm. 1-4.

Tabula 1-1.

Solis 1: p(e) = 0 e E.

Solis 2: a : (–, ).

Solis 3: (a, x), kur virsotne  x – neiezīmēta.

   (a+, x), kur x = c – p
  

Solis 4: (x, y), kur virsotne x iezīmēta, y – neiezīmēta,
x  a,  eksistē x.

  (x+, y), kur y = min{ x,  c – p}.
   Plūsmu lokā var palielināt: p = p + y.

2 5
3, 0 1, 0 1, 0 5, 0

4, 0 3 3, 0 6 3, 0 8
1

4, 0 1, 0 1, 0 5, 0

4 4, 0   7

x neiezīmē.

y neiezīmē.
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Tabula 8-2.

   Jānosaka atbilstības pakāpe starp šīm divām secīga novērtējuma virknēm. 
Citiem vārdiem sakot, jāizmēra rangu korelācijas lielums.

Var mēģināt izstrādāt metodiku atbilstoša korelācijas koeficienta (apzīmē to 
ar ) ieviešanai.

Korelācijas koeficientam jāapmierina šādas prasības:
1. Ja starp secīgu novērtējumu virknēm ir pilnīga atbilstība, t. i., ja kāds 

elements ieņem vienu un to pašu vietu abās rindās, tad  = 1, kas nozīmē 
pilnīgu pozitīvu korelāciju.

2. Ja vērojama negatīva korelācija, t. i., ja vienā virknē, salīdzinot ar otru, 
novērtējumi izkārtoti pilnīgi pretēji, tad  = 1.

3. Pārējos gadījumos 1 <  < 1. Šeit  vērtības pieaugums no 1 līdz 1 kādā 
mums pieņemamā interpretācijā nozīmē pieaugošu atbilstību starp abu 
secīgu novērtējumu virknēm.

Tabulas 8-1 pirmajā virknē apskata rangus, piemēram, starp A un B. To vērtībām 
7 un 4 ir apgrieztu lielumu kārtība. Šādiem elementu pāriem piekārto lielumu ( 1).
Otrajā tabulas virknē elementu A un B rangi veido tiešo lielumu kārtību, tātad šajā 
virknē pārim tiek piekārtota vērtība 1. Sareizinot abas piekārtotās vērtības, iegūst 
lielumu ( 1). Rīkojoties šādā veidā, visiem pāriem iespējams piekārtot vērtību  1 
vai ( 1) atkarībā no tā, vai abās virknēs pāri ir vai nav saskaņoti. Apskatāmo pāru 
skaits vienāds ar 

C2
10 = (10  9) / 2 = 45.

Rezultātus pāru salīdzināšanai dod tabula 8-3.
Summa P (pozitīvo vērtību summa tabulā): P = 21. Negatīvo vērtību summa 

tabulā: Q = 24. Atņemot no pirmā skaitļa otro, iegūst kopīgo tabulas vērtību: S
= P  Q = 3.

Ja visiem apskatāmajiem pāriem  vienāda kārtība, tad visas 45 vērtības 
vienādas ar 1. Tātad maksimālā s vērtība vienāda ar 45. Līdzīgi konstatējam, ka 
minimālā S vērtība vienāda ar 45.

Skolnieki I F C B J E A H G D

Matemātika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mūzika 8 9 3 7 4 1 5 2 6 10
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utt.

utt.

stabīls
veido utt.
jums

   1)                                               2) 3)

   4)                                               5)

Zīm. 11-1. Dažādu trīs rūtiņu organismu attīstība spēles gaitā.

Redzams, ka pirmajos trijos gadījumos konfigurācija otrajā gājienā iet bojā 
 uz galdiņa nepaliek neviens kauliņš. Ceturtajā gadījumā pēc viena gājiena 

veidojas pastāvīgs, stabils četru rūtiņu veidojums  tā saucamais “bloks”. Piektajā
gadījumā attēlots tā saucamais “mirkšķinātājs”  notiek bezgalīga periodiska 
konfigurācijas maiņa. Svārstību periods vienāds ar diviem gājieniem: ik pēc 
diviem gājieniem kombinācija atkārtojas. Šādu konfigurāciju dēvē  par “flip

flopu” vai arī par “navigācijas ugunīm”.
Ātrumu, ar kādu šaha karalis pārvietojas pa spēles laukumu, Konvejs sauc 

par “gaismas ātrumu”. Var teikt, ka kauliņu diagonālrinda (skat. trešo gadījumu) 
sabrūk no figūras galiem ar gaismas ātrumu. 

Piemērs 11-2: Apskata evolūciju pieciem tetramino [16] (četrām rūtiņām, kas 
saistītas savā starpā ar reālu robežlīniju (skat. zīm. 11-2). Redzams, ka pēc dažiem 
soļiem izveidojas “noturīgas” rūtiņu kombinācijas.

   1) noturīgs bloks            2)  pārveidojas par “bišu stropu”

3) pārveidojas par “bišu stropu”     4) pārveidošanās par “bišu stropu”

utt. utt.
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5) pārveidošanās par četriem “flip-flop” deviņos soļos

Zīm. 11-2. Dažādu tetramino (četru rūtiņu organismu) attīstība spēles gaitā.

Apskatījām tetramino (4-mino) pārvērtības spēlē “Dzīve”. Atzīmēsim, ka 
vienu rūtiņu sauc par monomino (1-mino), divu rūtiņu rindu vai stabiņu par 
domino (2-mino), bet piemērā 11-1 attēlotās ceturtā un piektā konfigurācija ir 
trimino (3-mino). Vispārīgajā gadījumā šādus veidojumus sauc par n-mino. Tos
neuzskata par dažādiem, ja viens no otra iegūstams ar pagriešanu vai apgāšanu 
(spoguļattēlu). Tabulā 11-1 norādīts n-mino skaits (skat. [1]).                                      

Tabula 11-1.

n
pn

1
1

2
1

3
2

4
5

5
12

6
35

7
108

8
369

9
1285

10
4655

11
17073

12
63600

Mino dažādība

Tabulā 11-2 uzrādīti 12 pentamino, kur katrai figūrai dots apzīmējums ar kādu 
no alfabeta burtiem.

Tabula 11-2.

Par šo pentamino likteni spēlē “Dzīve” grāmatā [15] lasāms: “Izrādās, ka 
pieci no tiem piektajā gājienā iet bojā, divi ātri pārveidojas par noturīgām 
septiņu rūtiņu konfigurācijām, bet četri pēc neliela gājienu skaita pārvēršas par 
“navigācijas ugunīm”. Vienīgais izņēmums ir F tipa pentamino, kura pārvērtības 

Soļi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

F I L N P T U V

W X Y Z
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8.  RANGU KORELĀCIJA

Skaitu, skaitu, mēnestiņ,
Vai tev visas zvaigznes bij’. /Latv. t. dz./
He that can have patience can have 
what he will. /Benjamin Franklin/

Redzams, ka pat divu parametru gadījumā, no kuriem vienu var uzlūkot par 
neatkarīgo parametru (x), bet otru par atkarīgo  parametru (y), regresijas modeļa 
konstruēšana nebūt nav viegls uzdevums.

Bez tam mēs apskatījām tikai regresijas taisni, kuru konstruē, minimizējot 
vertikālo nogriežņu garumus (attālumus paralēli asij y no izejaas datu punktiem 
līdz regresijas taisnei). Var runāt arī par tā saucamo ortogonālo regresiju, kad 
attālumi līdz taisnei izvēlēti tai perpendikulāri.

Rangu teorija, kas izmanto jēdzienu rangu korelācija, radās kā gadījumu 
procesu teorijas atzars.  Lietojot rangus, nav jāizmanto mainīgo absolūtās 
vērtības, kas bieži praksē nemaz nav zināmas, tā ietaupot laiku un līdzekļus, bet 
reizē veicot tomēr objektīvus pētījumus (pieņemot objektīvus lēmumus). Šajā
gadījumā nav jāveido absolūto vērtību skala, tomēr iespējams nodarboties ar 
sakārtošanas procesu.

Kādu novērtējuma parametru izvēlēties? 

Piemērs 8-1: Cenšas noskaidrot jautājumu par sakarības eksistenci starp 
bērnu spējām mūzikā un matemātikā. Tabulā 8-1 uzrādīts 10 skolnieku ranžējums 
(rangi mainās no 1 līdz 10 skolnieku novērtējumā pēc uzrādītajām sekmēm abās 
disciplīnās). Var, piemēram, uzskatīt, ka novērtējumā vieta ar mazāku numuru ir 
labāka. Skolnieki apzīmēti ar burtiem no A līdz J.

Tabula 8-1.

Pat pavirši apskatot tabulu, var ievērot, ka ciešas sakarības starp divām 
apmācības nozarēm nav. Tomēr daži skolnieki ieņem vienādas (vai tikpat kā 
vienādas vietas) abās disciplīnās. Izkārtojot tabulas pirmās virknes naturālos 
skaitļus augošā secībā, kļūst redzamāka sakarības eksistence (vai tās iztrūkums). 
Tā nonākam pie tabulas 8-2.

Skolnieki A       B        C       D       E        F       G       H        I         J

Matemātika 7 4 3 10 6 2 9 8 1  5

Mūzika 5 7 3 10 1 9 6 2 8 4
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p
> 0

= 0

Solis 5: (y, x), kur virsotne x iezīmēta, y – neiezīmēta,
x  a,  eksistē x.

   (x–, y), kur y = min{ x, p}.
Plūsmu lokā var samazināt: p = p y.

Pirmais procedūras etaps. Zīm. 1-5 rāda transpotrttīklu, kurā, ejot no kreisās 
puses uz labo, iezīmē virsotnes. Lokus orientētajam grafam nezīmē, jo visur tie 
vērsti no kreisās puses uz labo pusi. Šeit izvēlas 8(7+, 4), nevis 6(3+, 3) vai 5(3+, 1). 
Virsotnē 6, piemēram, iespējams izvēlēties arī 6(2+, 1) vai 6(4+, 1).

Zīm. 1-5.
Pārskatot tīklu otrādi (no beigām uz sākumu), redzams, ka virsotnēs 4, 7, 8 

plūsma pieaug par 4. Iezīmē šo ceļu no sākuma līdz beigām ar treknāku līniju, 
labo plūsmas vērtības.

Otrais procedūras etaps. Zīm. 1-6 rāda transporttīklu, kurā virsotne 4 nav 
iezīmēta, bet ceļā 1 3  7  8 plūsma pieaug par 1.

Zīm. 1-6.
Trešais procedūras etaps. Zīm. 1-7 rāda transporttīklu, kurā virsotnes 4, 7 nav 

iezīmētas, bet ceļā 1 3  6  8 plūsma pieaug par 3.

Zīm. 1-7.
Ceturtais procedūras etaps. Zīm. 1-8 rāda transporttīklu, kurā virsotnes 4, 7 nav 

y neiezīmē.

2 (1+, 3) 5(3+, 1)
3, 0 1, 0 1, 0 5, 0

(–, ) 3(1+, 4) 6(3+, 3)
1 4, 0 3, 0 3, 0 8(7+, 4)

4, 4 1, 0 1, 0 5, 4

4(1+, 4) 4, 4 7(4+, 4)

2 (1+, 3) 5(3+, 1)
3, 0 1, 0 1, 0 5, 0

(–, ) 3(1+, 4) 6(3+, 3)
1 3, 0 8(7+, 1)
4, 4 4, 1 1, 1 1, 0 3, 0 5, 5

4 7(3+, 1)4, 4

2 (1+, 3) 5(3+, 1)
3, 0 1, 0 1, 0 5, 0

(–, ) 3(1+, 3) 6(3+, 3)
1 3, 3 8(6+, 3)

4, 4 4, 4 1, 1 1, 0 3, 3 5, 5
4, 4

4 7
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Pierādījums no pretējā: Ja izvēlas dij  0, tad kopai A={(i, j)} apakšējais 
novērtējums (to diagrammā raksta blakus virsotnēm, ko attēlo ar aplīšiem) 
pieaug, jo loks (i, j) ievietojas visos Hamiltona kontūros. (Šis novērtējums var vēl 
pieaugt, ja, izsvītrojot i–to rindu, j–to kolonu, tabula pieļauj tālāku redukciju.)

Tajā pašā laikā kopai B, aizvietojot dij ar simbolu , tabula paliek reducēta, 
tātad tās apakšējais novērtējums nepieaug: nelabvēlīgiem variantiem ir zemāki 
apakšējie novērtējumi, kas nav vēlams.

Ko izvēlēties, ja vairākiem lokiem dij = 0?

Vislabākā stratēģija – izvēlēties to loku, kurš kopai B dod vislielāko apakšējo 
novērtējumu. Tad iegūst maksimālo starpību novērtējumos abām kopām B un 
A. Apzīmē kopas B novērtējuma palielināšanos ar ij. Šo lielumu iegūst, saskaitot  
mazākos  skaitļus i–tajā rindā un j–tajā kolonā reducētajā tabulā, ja pašu 
elementu dij = 0 neņem vērā.

Zīmējuma 17-1  reducētajai tabulai: 14 = 2 +3 =5; 23 = 0; 25 = 1; 32 = 1; 41
= 6; 52 = 0; 53 = 0.

No tabulas izslēdz ceturto rindu un pirmo kolonu, jo atbilstošajam 41 = 6 ir 
maksimālā vērtība. Lai  neveidotos kontūrs 4  1  4, tabulā jāaizliedz loka (1, 4) 
izvēle, ieliekot simbolu   pirmās rindas  un ceturtās kolonas krustojumā. Iegūst
distanču matricu ar izmēru (4  4), kuras redukcija attēlota  zīmējumā 17-3.

2 3 4 5    2 3 4 5   2 3 4 5

1 5 4 2   1 3 2 0  1 3 2 0
2 0 3 0  2 0 3 0 2 0 0 0
3 0 8 1   3 0 8 1  3 0 5 1
5 0 0 4    5 0 0 4   5 0 0 1

Zīm. 17-3. Reducētā tabula, ko iegūst, izvēloties loku (4, 1).
Apakšējais novērtējums labvēlīgajiem variantiem (Hamiltona kontūriem, kuri 

satur loku (4, 1) ) pieaug par lielumu:

∑4
i=1 hi + ∑4

j=1 gj = 2 + 3 = 5.

Tātad tas vienāds ar 8 + 5 =13: neviens Hamiltona kontūrs nav īsāks par 
13. Nelabvēlīgo variantu apakšējais novērtējums pieaug par 6 un sastāda 14 
vienības.

Aprēķina šādas vērtības: 15 = 2; 23 = 0; 24 = 1; 25 = 0; 32 = 1; 52= 0; 53=0.
Tātad jāizvēlas loks (1, 5). Ar simbolu  jāaizliedz loka (5, 4) izvēle, lai neveidotos 
kontūrs: 4  1  5  4. Iegūst tabulu, kas ir jau reducēta: 
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Zīm. 17-2. Koks, kas atspoguļo izdarīto izvēli.

Ja izvēlas kādu loku (i, j) diagrammā, tad veidojas divas apakškopas Hamiltona 
kontūru kopā: apakškopa A ={(i, j)}, kas šo loku satur un apakškopa 

B = {(i, j)},

kurā loks neietilpst. Ja Hamiltona kontūrā ieslēdz loku (i, j), tad citus lokus no 
i–tās rindas vai j–tās kolonas  izmantot kontūrā nevar. Tātad attālumu tabulu 
kopai A = {(i, j)} var iegūt, izsvītrojot reducētajā tabulā i–to rindu un j–to kolonu. 
Lai iegūtu attālumu tabulu kopai B, reducētajā tabulā vajag aizliegt virzīties pa 
loku (i, j)–tā garumu attēlo ar simbolu  (ieliek zīmi ).

Kādu loku izvēlēties?    

Ja ir n grafa virsotnes situācijā, kad vienu pilsētu (virsotni) var izvēlēties brīvi, 
Hamiltona kontūru skaits vienāds ar (n –1)!. Fiksējot loku (i, j), kas iziet no šīs 
virsotnes, atliek vēl (n –2)! iespējas, t. i.,  ir (n –2)! Hamiltona kontūri, kas satur šo 
loku.

Var secināt, ka skaits Hamiltona kontūriem, kas nesatur loku (i, j), ir 
(n –1)! – (n – 2)! = ((n –1) – 1)  (n –2)!  = (n –2)  (n –2)!. 

Tāds ir kopas B apjoms. Kopa B satur vairāk elementu nekā kopa A.
Jārealizē tāda loka (i, j) izvēle, kas garantē pēc iespējas lielāka skaita nederīgo 

variantu atsijāšanu (diagrammā šos nederīgos variantus zīmē pa kreisi).
Apgalvojums: Par loku (i, j) jāizvēlas tāds, kuram reducētajā tabulā attālums 

dij = 0. 

8
6 U 5

14 {(4, 1)} {(4, 1)} 13

2 0

15 {(1, 5)} {(1, 5)} 13
5

0

18 {(2, 4)} {(2, 4)} 13

0

13 {(3, 2)} {(3, 2)} 13

0

{(5, 3)} 13

0

13

iezīmētas, bet ceļā 1  2  6 3  5  1 viena vienība produkta pārvietojas, 
piesātinot lokus (2, 6) un (3, 5). No jauna iezīmē tīkla virsotnes.

Zīm. 1-8.

Pēdējais procedūras etaps  attēlots zīmējumā 1-9. Redzams, ka palielināt 
plūsmu pa kādu no ceļiem vairs nav iespējams. Iezīmēta ir vienīgi virsotne 2.

Zīm. 1-9.

Plūsmu tīklā nosaka, piemēram, šķērsgriezumā pie sākummezgla: 1 + 4 + 4 
= 9. Tā ir maksimālā plūsma transporttīklā. Minimālo šķērsgriezuma kapacitāti 
c(Q, Q) = 1 + 4 + 4 = 9 iegūst, piemēram, virsotnes sadalot šādi: Q ={1, 2}, Q = 
{3, 4, 5, 6, 7, 8}.

Jāatzīmē, ka dažkārt, nosakot maksimālo plūsmu transporttīklā, procedūras 
etapā (vienā zīmējumā) var apvienot, piemēram, divus plūsmu palielinājumus 
tīklā, ja tas netraucē optimizācijas procesa atspoguļojumam.

Uzdevums 1-1: Atrast maksimālo plūsmu un atbilstošo minimālo 
šķērsgriezumu zīmējumā 1-10 attēlotajiem transporta tīkliem.

Zīm. 1-10.

2 (1+, 3) 5(3+, 1)
3, 1 1, 1 1, 1 5, 1

(–, ) 3(6 –, 1) 6(2+, 1)
1 8(5+, 1)

4, 4 1, 1 1, 0 5, 5
4, 4

4 4, 4 7 3, 2 3, 3

2 (1+, 2)        5
3, 1 1, 1 1, 1 5, 1

(–, ) 3 6
1              8

4, 4 1, 1 1, 0 5, 5
4, 4

4 4, 4 7 3, 2 3, 3

T 1: 15 T 2: 6b d b          d

8 8 6 5 20 8 7 7
10

a e a c e
f

15 c 9 7
10 8 6 15 6 7 6 6

14
6 8 h 12

f g g i
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Zīm. 7-3.

Vienādojumu  yR = 3,2 x  4,7  var izmantot, lai pēc dotajām x vērtībām 
prognozētu y vērtības. Piemēram, ja x = 4, tad 

yR = 3,2  4  4,7  =12,8  4,7 = 8,1. 
Līdzīgi, ja  x = 7, tad yR = 3,2  7  4,7  = 17,7.

Prognozes, izmantojot regresijas līniju, tiek veidotas dažādās tautsaimniecības 
nozarēs un socioloģisko pētījumu jomās.

Uzdevums 7-1: Noskaidrot regresijas līniju, ja doti šādi dati par 10 vīriešiem

Augums, x (collās) 62 62 63 65 66 67 68 68 70 72

Svars, y (mārciņās) 120 140 130 150 142 130 135 175 149 168

Prognozēt svaru 60 un 70 collas gariem vīriešiem. 

y
14
12
10
8

6
4
2

O 1 2 3 4 5 6 x
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neizbeidzas tik strauji (konfigurācijas pārvērtības uzskata par izsmeltām, ja tā 
pzūd, pāriet noturīgā konfigurācijā vai sāk periodiski pulsēt). Konvejs izsekoja šī 
pentamino attīstību līdz 460. gājienam, pēc kura konfigurācija sadalījās daudzos 
planieros. Konvejs raksta, ka “no figūras palika daudzas mirušas (nemainīgas) 
atlūzas un tikai daži apgabali, kuros joprojām valdīja dzīve, no tā tomēr neseko, 
ka evolūcijas procesam vajadzētu norisināties bezgalīgi ilgi. Pēc 48 gājieniem 
pentamimo pārvēršas par konfigurāciju, kuras kreisā puse sastāv no 7 kauliņiem, 
bet labā  no kauliņiem, kas aizpilda divus simetriskus apgabalus. Ja kreisās 
daļas nebūtu, tad šie apgabali attīstītos par bišu druvu ar 4 bišu stropiem un par 
“navigācijas ugunīm”. Izmaiņas, ko rada kreisā daļa, noved pie tā, ka “bišu druva” 
ātri ieurbjas “navigācijas ugunīs” un tās veidojošie četri  “mirkšķinātāji” viens pēc 
otra apdziest, atstājot pēc sevis uz laukuma “kaut ko bezformīgu”.”

Heksamino (6-mino) ir veidojumi no sešām rūtiņām, bet heptamino (7-mino) 
figūru veido 7 rūtiņas. Jāievēro, ka n-mino nevar saturēt “caurumus”, kā tas 
attēlots zīm. 11-3.

Uzdevums 11-1: Uzzīmēt visus 35 heksamino!
Uzdevums B11-1: Uzzīmēt visus 108  heptamino!

Zīm. 11-3. Nepieļaujams heptamino 
(šāda figūra neieiet tabulas 11-1 uzskaitē).

Konveja izgudrotais planieris

Konvejam zināmi tikai četri tā saucamie “kosmiskie kuģi”  vienkāršākais no 
tiem ir planieris (angl.: glider), ko veido piecu rūtiņu figūra. Planiera pārvietošanās 
“kosmiskajā telpā” (uz spēles galdiņa) attēlota  zīmējumā 11-4.

Zīm. 11-4. Planiera pārvietošanās  spēles laukumā.

Pārvietojoties planierim, var novērot tā saucamo slīdošo simetriju: pēc diviem 
gājieniem planieris mazliet nobīdās un atspoguļojas attiecībā pret diagonāli. Vēl 
pēc diviem gājieniem planieris iziet no pikēšanas lejup, virzās iepriekšējā kursā. 
Salīdzinot ar sākotnējo stāvokli, tas četros gājienos pavirzās par vienu rūtiņu 
pa labi un par vienu  uz leju. Tātad četros gājienos paveikts viens šaha karaļa 
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bišu strops    klaips        dīķis        kaste    bloks      čūska

barža       laiva      kuģis   gara barža     gara laiva      garš kuģis

gājiens (četros gājienos planieris veicis vienu rūtiņu pa diagonāli  tā ātrums 
pēc Konveja terminoloģijas ir vienāds ar ¼ gaismas ātruma (aprēķinot to, daļas 
skaitītājā liek rūtiņu skaitu, pār kurām notikusi pārvietošanās, daļas saucējā 

 gājienu skaits). Konvejs parādījis, ka jebkura galīga figūra var kustēties pa 
vertikāli vai horizontāli ne vairāk kā ar ½ gaismas ātruma.

Par pārējiem trijiem kosmiskajiem kuģiem Konvejs lūdz izdevniecību 
lasītājiem neziņot. Bet nav šaubu, ka gadījumā, ja lasītājs ar spēli “Dzīve” nolēmis 
nodarboties visu savu apzinīgo dzīvi, viņš šos kosmiskos kuģus atklās.

Tabulā 11-3 parādītas dažas vienkāršākās konfigurācijas, kuras var nosaukt 
par “mierīgas dzīves mīļotājām”, jo tās ir noturīgas, t.i., neizmainās spēles gaitā.

Tabula 11-3.

Konvejs pētījis evolūciju visām  horizontālajām rindām, kas satur n kauliņus 
(n  20). Konstatēts, ka piecu kauliņu rinda pārvēršas “navigācijas ugunīs”, sešu 
kauliņu rinda pazūd, astoņu kauliņu rinda pārveidojas četros bišu stropos un 
četros blokos. Deviņu kauliņu rinda pāriet divos komplektos ar “navigācijas 
ugunīm” utt.

Zīmējumā 11-5 parādītas trīs Konveja un viņa līdzstrādnieku atklātas 
konfigurācijas, no kurām pirmā (“bišu drava”) ir noturīga, bet pārējās divas 
periodiski pulsējošas. Kvadrāts 5  5 kļūst par “bišu dravu” pēc 11 gājieniem. Otrā 
konfigurācija ir tā saucamais “astotnieks”, tās atjaunošanās periods ir 8. Trešā 
konfigurācija (“pulsārs”) atjaunojas ik pēc trijiem gājieniem. Pulsārs veidojas no 
heptamino (piecu rūtiņu rinda, kurai virs pirmā un pēdējā kauliņa atrodas vēl 
viens kauliņš) pēc 32 gājieniem.

Zīm. 11-5. Trīs ievērojamas konfigurācijas.

a) b) c)
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( x ) ( x ) m n ( x2 ) m   = ( x ) ( y) n( xy).
No šejienes: m = (( x) ( y) n( xy)) / (( x)2 n ( x2)).
Nav grūti aprēķināt arī otro nezināmo b, ievietojot m vērtību otrajā 

vienādojumā vienādojumu sistēmā (1). Dabū   nb = y  ( x ) m jeb
b = ( y  ( x ) m) / n.

Rezumējums: Mazāko kvadrātu metode, novelkot regresijas taisni  yR = m x 
+ b caur n punktu sakopojumu (x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn), uzrāda šādas parametru 
vērtības regresijas taisnei yR = m x + b:

m = (( x) ( y) n( xy)) / (( x)2 n ( x2));
b = ( y m ( x)) / n.

Kā tas redzams no formulām, vispirms nosaka parametra m vērtību, pēc tam, 
izmantojot šo vērtību, pēc otrās formulas atrod  parametru b.

Piemērs 7-2: Atrast regresijas taisni, ja ir šādii izejas dati (n = 5)

Izdevīgi (rēķinot ar kalkulatoru vai sastādot programmu datoram) sastādīt 
tabulu ne tikai lielumiem x un y, bet arī  lielumiem x2 un xy. Tabulas pēdējā rinda 
uzrāda minēto lielumu summu:

Lietojot regresijas taisnes aprēķina formulu, dabū šādus parametrus:
m = (17 31  5  161) / (172  5  75) = (527  805) / (289 375) = 278 / ( 86)

3,2;  b = ( y  ( x ) m) / n = (31 3,2  17) / 5  4,7.
Iegūtais regresijas taisnes vienādojums ir yR = m x + b = 3,2 x  4,7. Izejas datus 

un iegūto regresijas līniju uzrāda zīm. 7-3.

x 1 2 3 5 6

y 2 2 5 12 14

x y x 2 xy

1 2 1 2
2 2 4   4
3 5 9 15
5 12 25 60
6 14 36 84

Summa: 17 31 75 161

14

Neparasts transporttīkls

Divdaļīgos grafos divas virsotņu kopas var interpretēt, piemēram, kā zēnu un 
meiteņu  kopas Z un M jauniešu kolektīvā (studentu kursā). Ja no kādas virsotnes 
zi iet šķautne uz virsotni mj, tad tas nozīmē to, ka studentam zi nav vienaldzīga 
meitene mj (un otrādi). Iespējams, ka ar laiku šī pazīšanās (simpātijas) var pāraugt 
nopietnā mūža draudzībā.

Matemātiskais uzdevums ir sekojošs: dotajam divdaļīgajam grafam, analizējot 
uzrādītās šķautnes, noteikt maksimāli iespējamo pāru skaitu.

Piemērs 1-5: Zīmējumā 1-11 redzams, ka piecu zēnu un piecu meiteņu 
kolektīvā iespējams atrast piecus pārus. Tātad uzdevums šajā gadījumā atrisināts 
maksimāli labi.

Zīm. 1-11.   Zīm. 1-12.

Uzdevumam, kad jāatrod maksimālā pāru saistība divdaļīgajā grafā, atbilst  
transporttīkla uzdevums. Ja dots divdaļīgais grafs, kas parādīts zīmējumā 1-12,
ar virsotnēm x1, x2, x3, x4 un y1, y2, y3, y4, y5, tad, kā tas redzams zīmējumā, to var 
pārveidot transporta tīklā ar ieeju un izeju. Pa katru no šķautnēm divdaļīgajā 
grafā var pārvietot plūsmas vienību. Redzams, ka no ieejas uz izeju maksimāli 
pārsūta četras vienības produkta. 

Noslēgumā vēl kāda teorēma, par kuras pareizību viegli pārliecināties.
Teorēma: Sekojoši trīs nosacījumi ir ekvivalenti:
a) plūsma no s uz t tīklā T ir maksimāla;
b) neeksistē palielinošas ķēdes plūsmai f;
c) plūsmas f lielums W(f) = c(A, V \ A) kādai virsotņu kopai A V, tādai, ka s

A un t A, kur V  transporttīkla virsotņu kopa.

z1 m1 x1 y1 x1 y1

z2 m2 x2 y2 x2 y2

z3 m3 x3 y3 ieeja x3 y3 izeja

z4 m4 x 4 y4 x4 y4

z5 m5 y5 y5
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reducēto tabulu ar diviem pārveidojumiem, kas parādīti zīm. 17-1.

   1 2 3 4 5     1 2 3 4 5

   5 5 0 2     5 4 0 2
   5 1 3 0    5 0 3 0
   5 0 8 1     5 0 8 1
   0 1 6  3     0 1 5  3
   5 0 1 4      5 0 0 4

 gj (min): 0 0 1 0 0

Zīm. 17-1. Reducētās tabulas iegūšana.

Sākotnējā ceļu attālumu (izdevumu) tabula reprezentē tā saucamo distanču
matricu.

Iedziļinoties (uz labu laimi) šajā tabulā, izdodas sameklēt šādu Hamiltona 
kontūru (atceramies, ka orientētā grafā ciklu sauc par kontūru) 1  4  2  5
3  1, kura garums ir 2 + 3 + 1 + 2 + 6 = 14. Tomēr nav zināms, vai tas ir kontūrs ar 
minimālo garumu. Nepieciešami uzdevuma risinājumu algoritma meklējumi.

Otro tabulu iegūst, atņemot no i–tās rindas katra skaitļa minimālo elementu 
hi šajā rindā (i = 1, 2, … , 5). Trešo tabulu dabū, atņemot no j–tās kolonas katra 
skaitļa minimālo elementu gj kolonā (j = 1, 2, … , 5).

Ikvienā Hamiltona kontūrā ievietojastikai viens elements no tabulas katras 
rindas un katras kolonas. Tātad, veicot tabulas (distanču matricas) redukciju, visu 
iespējamo Hamiltona kontūru garumus samazina par lielumu:

∑5
i=1 hi + ∑5

j=1 gj = 7 + 1 = 8.

Skaitli 8 var uzskatīt par sākotnējo apakšējo novērtējumu visu Hamiltona 
kontūru garumiem: neviens Hamiltona kontūrs nevar būt īsāks par to.

Visu Hamiltona kontūru kopu U dala apakškopās, zīmējot koka grafu 
(diagrammu), kā tas attēlots zīmējumā 17-2. 
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17. CEĻOT UN PĀRDOT
It is about a forty minute drive from Bear Bluff to 
Boulder, if you keep the pedal to the metal, if you 
really fly. /James Patterson/
Ex malis eligere minima. (No ļaunumiem izvēlēties 
mazāko.)

Uzdevums par komivojažieri

Uzdevums par komivojažieri jeb ceļojošo tirgotāju (angl.: Traveling Salesman
Problem) [24] šķiet tik pat populārs temats matemātikā kā, piemēram, mūzikā 
bijušā rīdzinieka Riharda Vāgnera opera “Klīstošais holandietis”. Franču 
valodā commisvoyageur nozīmē ceļojošais komijs, kuram gan dažādās pilsētās 
nav jāizklaidē cilvēki, bet jāpārdod preces un jāsaņem preču pasūtījumi. 
Mūsdienu latviešu valodā franču vārdam atbilstošs tulkojums, šķiet, ir ceļojošais 
komersants.

Uzdevuma prasības šādas: tirgotājam jāapmeklē visas pilsētas, ejot pa īsāko 
ceļu, un jāatgriežas sākotnējā pilsētā, no kurienes ceļš uzsākts. Ja pilsētas attēlo 
par grafa virsotnēm, ceļus starp pilsētām  par grafa šķautnēm, tad uzdevums 
reducējas uz īsākā Hamiltona cikla (kontūra) meklēšanu noslogotā grafā (grafā 
ar svariem, kur šie skaitļi norāda ceļu garumus). 

Piemērs 17-1: Dotas piecas pilsētas, attālumi starp kurām uzrādīti tabulā. 
Lai nemulsinātu tabulā uzrādītie mazie skaitļi, var pieņemt, ka šie skaitļi uzdod 
attālumus starp pilsētām ar mērvienību: 10 km.

   1 2 3 4 5 hi (min)

  1 7 7 2 4 2
  2 6 2 4 1 1
  3 6 1 9 2 1
  4 2 3 8 5 2
  5 6 1 2 5 1

Vispārīgā gadījumā tabulas skaitļiem nav obligāti jābūt veseliem skaitļiem. 
Redzams, ka divas virsotnes grafā var savienot pretēji vērsti loki, t. i., tabulā 
norādītā matrica nav simetriska. Tātad, garums ceļiem no pilsētas A uz pilsētu B
un no pilsētas B uz A var atšķirties. (Piemēram, ja tabula uzrāda benzīna patēriņu 
ceļos starp pilsētām, tad, braucot no kādas pilsētas A uz pilsētu B, kas atrodas 
kalnos, benzīna patēriņš būs lielāks nekā braucot no pilsētas B uz pilsētu A.)
Pa labi no tabulas kolonā izrakstīti katras matricas rindas mazākie skaitļi. Veido 
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2. KOMPLEKSMETODE

We were united by a wonderful will to win at all 
costs  and in the shortest possible time. /Henri 
Charrière/ 
Kas  vienreiz  apdedzinājies,  tas  otrreiz vairs ogles 
rokā neņem. /Arturs Voitkus/  

Kompleksmetodi nelineārajā programmēšanā izstrādājis Bokss (Box M.J.) [3,4]
un lietojis to uzdevumiem ar nevienādības tipa ierobežojumiem.

Metodē izmanto gadījuma virzienus optimālās vērtības meklējumos. Zināmā
mērā šī metode ir turpinājums NLP simpleksprocedūrai (Spendlijs u.c.) [5]. 
Pievienojot deformējamam daudzskaldnim labāku virsotni un izmetot sliktāko 
virsotni (ar lielāko optimizācijas kritērija vērtību), bieži vien optimizācijas 
procesā parādās noteikti sarežģījumi. Proti, daudzskaldņa šāda deformācija 
n-dimensionālajā optimizācijas telpā var reducēties uz mazākas dimensijas 
daudzskaldni: daudzskaldņa dimensija ir (n 1) un mazāka. Šāda daudzskaldņa 
deģenerācija apdraud optimālā punkta meklēšanu, jo ir grūti pārveidot 
deformējamo daudzskaldni atkal par n-dimensionālu ķermeni (figūru). Lai
varētu izvairīties no šāda veida grūtībām, Bokss ieteicis izmantot daudzskaldni 
ar virsotņu skaitu k > n + 1.

Nelineārās programmēšanas kompleksmetode tālāk paplašināta un attīstīta 
ar mērķi  uzlabot sākotnējā daudzskaldņa formēšanu, izvēlēties dažādus virsotņu 
atspoguļošanas veidus, veikt kompleksa adaptāciju utt [6, 7]. 

Personīgi nācies daudz sadarboties, piemēram, veidojot kopīgas publikācijas, 
ar izcilu zinātnieku Oļegu Geraskinu, kas vēlāk kļuva par Krievijas akadēmiķi 
(diemžēl jau miris). Arī viņš veltīja uzmanību kompleksmetodei [8].

Pārejam pie kompleksmetodes izklāsta.

Kompleksa veidošana

Apskata optimizācijas kritērija minimizācijas uzdevumu, pastāvot abpusējiem 
konstantiem ierobežojumiem attiecībā pret optimizācijas parametriem.

Kompleksu viennozīmīgi nosaka ar k virsotnēm un to var uzdot ar matricu

  x11 x12   … x1n
x = (xi

T) = x21 x22   … x2n
                 … ( 1 )
  xk1 xk2   … xkn    , kur 

i = 1, 2, …, k; k > n + 1.
Kompleksa centru xc aprēķina pēc formulas
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Zīm. 7-2. Regresijas taisnes konstruēšana pēc izejas datiem.

Apzīmējot  summu S kā kā divu nezināmo m un b funkciju, nonāk pie 
izteiksmes:

S = f(m, b) = ∑n(yi mxi b)2.
i=1

Lai atrastu minimumu šai funkcijai, aprēķina parciālos atvasinājumus no S pēc
mainīgajiem m, b un pielīdzina tos nullei:

S / m = 2x1(y1 – mx1 – b)  2x2(y2 – mx2 – b)  2xn(yn – mxn – b) = 0;
S / b =  2(y1 – mx1 – b)  2 (y2 – mx2 – b)  2 (yn – mxn – b) = 0.

Izmantojot algebriskus pārveidojumus, vienādojumus iegūst šādā veidā:
(x1

2 + x2
2 + … + xn

2)m + (x1 + x2 + … + xn)b = x1 y1 + x2 y2 + … + xn yn;
(x1 + x2 + … + xn)m +n b = y1 + y2 + … + yn .

Noskaidrojot regresijas taisnes aprēķina formulu šim sarežģītākajam 
gadījumam, lieto vienkāršotu summas apzīmējumu, neizmantojot augšējos un 
apakšējos norādījumus pie summas zīmes:

x1 + x2 + … + xn = ∑n xi = ∑ xi .
i=1

Tad divu vienādojumu sistēma uzrakstāma formā 

( x2 ) m + ( x ) b = xy;  ( 1 )
( x ) m + n b = y.

Lai atrisinātu šo vienādojumu sistēmu, reizina pirmā vienādojuma abas puses 
ar ( n), bet otram vienādojumam  ar x:

n ( x2 ) m n ( x ) b = n( xy);
( x ) ( x ) m + ( x ) n b = ( x ) ( y) .

Saskaitot abus vienādojumus, iegūst:

y

yn (xn; yn)
dn

yR = m x + b

di

y i d1 (xi; yi)
y1 (x1; y1)

xO x1 x i xn
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Ja Konveja spēlei veic dažādus pārveidojumus, var iegūt formulējumus 
problēmām, kas pazīstamas kibernētikā kopš fon Neimana laikiem (kopš 1950. 
gada, kad fon Neimans formulējis uzdevumu par pašatjaunojošos automātu 
radīšanu): pašatjaunojošos automātu problēma, jautājumi, kas saistīti ar Tjūringa 
mašīnu utt. Parasti tad “Dzīves spēlē” par kaimiņu rūtiņām atzīst vienīgi tās, 
kurām ar apskatāmo rūtiņu ir reāla robežlīnija. Var arī izmantot nevis plaknes, bet 
telpisku spēles laukumu. Rūtiņu vietā iespējams apskatīt regulārus trijstūrus vai 
sešstūrus. Turpinot vispārināt “Dzīves spēles” noteikumus, pat šahu un dambreti 
iespējams apskatīt saistībā ar to. 

Tomēr visbūtiskāko ieguldījumu spēles attīstībā šķiet devis Eduards F. Mūrs. 
Viņš izgudrojis pierādījumu veidu, kas pamato konfigurāciju eksistenci, kuras 
Džons U. Tjūrings nosaucis par “Ēdenes dārzu”. Tā kā “Ēdenes dārzam” jāeksistē 
jau kopš pirmsākumiem, neviena spēle nevar to radīt  tam jāpastāv jau kopš 
nulltās paaudzes. Sakarā ar to, ka konfigurācijai nav priekšteču, tā nevar arī 
pašatjaunoties. Alvijs R. Smits atradis vienkāršu paņēmienu, kā Mūra metodi 
pielietot Konveja spēlei. No Mūra teorēmas seko, ka “Ēdenes dārza” konfigurācijai 
jāuzrodas Konveja spēlē. Tomēr līdz šim nav izdevies atrast tādas konfigurācijas, 
kas var būt gan ļoti vienkāršas, gan, iespējams, arī ļoti sarežģītas. Smits pratis 
pierādīt, ka šādu konfigurāciju vienmēr var ieslēgt kvadrātā, kura malas garums 
ir 10 miljardi rūtiņu.

Ar “Dzīves spēli”, tāpat kā ar soliteru, var rast saskarsmi arī Internetā.

Kosmiskie ceļojumi

Bez jau apskatītā planiera zināmi vēl trīs “kosmiskie kuģi”, kas attēloti zīmējumā
11-6. Pirmais no tiem ir vieglā tipa, otrais vidējā, bet trešais smagā tipa kosmiskais 
kuģis (iepriekš apskatītais planieris  ir visvieglākā tipa kosmiskais kuģis). 

      a)                                  b)                                     c)

Zīm. 11-6. Trīs kosmiskie kuģi, kurus ieteicis lietot Konvejs.

Visi trīs kuģi pārvietojas horizontāli no kreisās puses uz labo ar ātrumu, kas 
sastāda pusi no gaismas ātruma. Lidojot no tiem izlido “dzirkstis”, kas drīz vien 
nodziest. “Kosmiskie kuģi” nevar pārvietoties vienatnē bez eskorta, ja tie garāki 
par sešām rūtiņām. Pretējā gadījumā parādās dažādas sīkākas figūras, kas traucē 
kuģa kustību. Konvejs ieteic, lai nerastos traucējumi, “supersmagos“ kosmiskos 
kuģus pavadīt ar diviem vai vairākiem mazākiem kuģiem.

Zīmējumā 11-7 parādīts supersmagais kosmiskais kuģis, kuru pavada divi 
smagie kosmiskie kuģi.




