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Diagnostika - ako "kvalitný"
je náš model?



ε ∼ N(0, σ2I), teda
chyby sú nezávislé
chyby sú normálne rozdelené
chyby majú rovnakú varianciu

Neexistujú pozorovania, ktoré by náš model nepopisoval. Náš
model vie byt’ do vel’kej miery ovplynený zopár nezvyčajnými
pozorovaniami.
Predpokladáme y = Xβ + ε



Chyby

ε̂ = y − ŷ = (I −H)y = (I −H)Xβ + (I −H)ε = (I −H)ε.

var(ε̂) = var((I −H)ε) = (I −H)σ2,



Konštantná variancia

Obr. 1: Graf reziduálov vs. fitovanej odozvy. (Zdroj: Faraway (2014))



Čo robit’?

pretransformovat’ závislú premennú (pozor, lebo tým zmeníme
distribúciu Y)
pridat’ alebo pretransformovat’ prediktory (asi najlepšia rada)
(ak len nekonštantná variancia) zmenit’ estimátor na efektívnejší
(o tomto viac neskôr)



Ako transformovat’?

Uvažujme transformáciu h(.), ktorú zvolíme tak aby var(h(y)) bola
konštantná:

h(y) = h(E(y)) + (y − E(y))h′(E(y)) + ...

var(h(y)) = 0 +
(
h′(E(y))

)2 var(y) + ...

Teda potrebujeme aby h′(E(y)) bola proporciálna (var(y))−1/2.
Ak je variancia funkciou strednej hodnoty var(y) = g(µ), potrebujeme(

h′(µ)
)2 g(µ) = const.

preto

h(µ) =
∫

dy√
g(µ)

.



var(y) = var(ε) ∝
(
E(y)

)2 potom h(y) = log(y)

var(ε) ∝ E(y), potom h(y) =
√

y



Normalita

Pre l’ahkochvosté distribúcie sú zväčša dôsledky mierne a tento
problém môžeme ignorovat’.
Pre naklonené distribúcie častokrát pomôže transformácia y.
Pre t’ažkochvosté distribúcie môžeme napríklad použit’ bootstrap.



Testy normality?

...meh



Korelovanost’ chýb

Chyby korelované v čase.

Korelácia reziduí môže byt’ spôsobená aj chýbajúcimi prediktormi.

DW =
∑n

n=2(ε̂i−ε̂i−1)2∑n
n=1 ε̂

2
i

.



Nezvyčajné pozorovania

pákové
vplyvné
outlieri



H = X(XTX)−1X, teda hi = Hii sa nazýva páka (leverage)

Obr. 2: Detekcia pákových pozorovaní pomocou half-normal qq-plotu. (Zdroj:
Faraway (2014))



Lepšie reziduá

ri =
ε̂i

σ̂
√

1 − hi
.



Outlieri

Obr. 3: Vl’avo - outlier, ktorý nezmenil smernicu krivky. V strede, pákový bod,
ktorý neovplyvnil fit. Vpravo, outlier, ktorý výrazne ovplyvnil fit. Zahrnutie
tohoto pozorovanie výrazne zvýšilo reziduály aj ostatných pozorovaní. (Zdroj:
Faraway (2014))



Nebezpečný outlier?

ti =
yi − ŷ(i)

σ̂(i)(1 + xT
i (XT

(i)X(i))−1xi)1/2
∼ tn−p−1.

Netreba počítat’ n regresií...

ti =
ε̂i

σ̂(i)
√

1 − hi
= ri

 n − p − 1

n − p − r2
i

1/2

.



Vel’a testov naraz

P(vetky testy nezamietnu H0) = 1−P(jeden alebo viac testov zamietne H0)

≥ 1 −
∑

i

P(test i zamietne H0)

= 1 − nα



Jeden outlier môže zamaskovat’ druhého.
To či je nejaké pozorovanie outlierom alebo nie záleží aj od
modelu, transformácie prediktora alebo odozvy môže zmenit’ či
je nejaké pozorovanie outlierom.
Niekedy distribúcia chýb nie je normálna a preto môžeme
očakávat’ väčšie reziduá.
Jeden outlier zväčša nie je problém, problémom môže byt’ zhluk
outlierov.



Čo s tým môžeme urobit’?
Skontrolujeme, či dáta nie sú zle zadané, či nenastal napríklad
preklep. Toto je vel’mi časté.
Porozmýšl’ame nad tým prečo tam ten outlier je, niekedy je
outlier zaujímavý sám o sebe.
Dáme ho preč a pozrieme sa ako sa model zmení. Toto môže
spôsobit’, že náš model alebo parameter, ktorý nás zaujíma je
štatisticky významný. Preto je dôležité to v analýze reportovat’.
Nereportovanie je považované za výrazne nevedecký prístup.
Je vel’mi nebezpečné vyhadzovat’ outlierov automaticky. Vd’aka
tomu sme objavili porušenie ozónovej vrstvy o niekol’ko rokov
neskôr ako sme mohli.



Cookova štatistika

Di =
(ŷ − ŷ(i))T(ŷ − ŷ(i))

pσ̂2
=

1
p

r2
i

hi

1 − hi
.

Obr. 4: Vl’avo - half-normal plot Cookovych štatistík. Vpravo - citlivost’
odhadnutého parametra na vynechanie i-teho pozorovania. (Zdroj: Faraway
(2014))



Obr. 5: (Sumár diagnostických grafov. Vl’avo hore a dole: nevidíme žiadne
výrazne funkčné závislosti, Vpravo hore: porozovania vyzerajú normálne.
Vpravo dolu:Cookova vzdialenost’ je funkciou pákovosti a štandardizovaných
reziduí, preto môžeme zobrazit’ kontúry tejto funkcie. Vidíme, že Lýbiu
môžeme považat’ za najvplyvnejšie pozorovanie. Zdroj: Faraway (2014))



Štrukturálna čast’ modelu

y = Xβ + ε



Parciálna regresia

δ̂ dostaneme ako reziduá z regresie kde y vyvetl’ujeme pomocou
všetkých xj okrem xi. Teda δ̂ zachytáva variáciu v y, ktorá je
nevysvetlená ostatnými prediktormi a len čaká na to kým ju príde
vysvetlit’ xi.
γ̂ dostaneme ako reziduá z regresie kde xi vysvetl’ujeme
pomocou ostatných xj. Teda γ̂ zachytáva variáciu xi, ktorá je
nevysvetlená ostatnými prediktormi a teda nám hovorí ako vel’mi
rozširuje prediktor xi priestor kde môžeme zobrazovat’ y.
Zaujíma nás, či je závislost’ δ̂ od γ̂ lineárna. Ak nie je, zamyslíme
sa nad vhodnou transformáciou. Na signifikantnost’ lineárnej
závislosti môžeme použit’ signifikantnost’ koeficientu α1 pri
premennej γ̂ v regresii δ̂ = α0 + α1γ̂ + ε.



Parciálne reziduá

y −
∑
j,i

xjβ̂j = ŷ + ε̂ −
∑
j,i

xjβ̂j = xiβ̂i + ε̂



Obr. 6: Vl’avo- parciálna regresia, vpravo graf parciálnych reziduí voči xi.
Zdroj: Faraway (2014))



Ďakujem za pozornost’.


