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Transformácie



Dnes

Ako pretransformovat’ odozvu?

Aké riziká sú s tým spojené?

A čo s prediktormi?



Transformácia odozvy

Ak je odozva transformovaná, tak model sa úplne zmenil. Parametre
modelu majú úplne inú interpretáciu.

Chyba vstupuje do modelu
aditívne - napr.: y = �0 + �1x + ✏
multiplikatívne - napr.:
log(y) = �0 + �1x + ✏ ⇠ y = exp(�0 + �1x) exp(✏).

Vyskúšat’.



Box-Coxova transformácia

Box-Coxova transformácia je spôsob ako pretransformovat’ kladnú
odozvu (y > 0) tak, aby predpoklad normality v lineárneho modeli bol
čo najvierohodnejší.
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Čo je to profilová log-vierohodnost’? Uvažujme log-likelihood L(�, �,�)
ktorý pre fixný parameter � je maximalizovaný v
(�⇤(�), �⇤(�)) = arg max�,� L(�, �,�). Potom L(�) = L(�⇤(�), �⇤(�),�).



Obr. 1: Profile likelihood. V tomto prípade transformácia nie je užitočná,
nulovú hypotézu H0 : � = �0 nevieme zamietnut’. (Zdroj: [?]).



Testovat’ H0 : � = �0, môžeme pomocou pomeru vierohodností
2(L(�̂) � L(�0)), ktorý má za platnosti H0 asymptoticky �2

1 rozdelenie.
Zaujímavou je hodnota �0 = 1, teda test, či má vôbec zmysel
transfromovat’ odozvu alebo nie.



Zopár poznámok ohl’adom Box-Coxovej transformácie.
Táto metóda je citlivá na outlierov, čo je indikované príliš vysokou
hodnotou �̂.
Ak sú nejaké yi < 0, môžeme posunút’ všetky yi o konštantu, ak
nie je príliš vel’ká.
Aj je max y/min y malé, tak transformácia je skoro zbytočná lebo
mocninová funckia je dobre aproximovaná lineárnou na krátkom
intervale.



Sú aj iné metódy transformovanie y
log(↵ + y) kde �↵ je hodnota kedy začne y prudšie rást’.
log(y/(1 � y)) pre dáta typu proporcie
1
2 log

�
(1 + y)/(1 � y)

�
pre korelačné koeficienty



"Hokejková"regresia

Obr. 2: Hokejková regresia. (Zdroj: [?]).



Bl(x) =
(

c � x ak x < c
0 inak Br(x) =

(
x � c ak x > c
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y = �0 + �1Bl(x) + �2Br(x) + ✏.



Polynómy

y = �0 + �1x + ... + �dxd + ✏.



kvadratickú funckiu používame ak sa nazdávame, že existuje
nejaká optimálna hodnota prediktora pre odozvu. Napríklad ak je
odozvou chut’ chleba a prediktorom teplota. Nechceme totiž
chlieb ani nedopečený ani spálený.
Môžeme postupne pridávat’ čelny vyššieho rádu kým sú
signifikantné.
Alebo postupne odoberat’ nesignifikantné členy.
Odoberat’ členy nižšieho rádu vo všeobecnosti je nie dobrý
nápad alebo ak to robíme, musíme mat’ na to dobrý dôvod.
Ak napríklad odobereme lineárny člen ale kvadratický tam
necháme, implikuje to, že optimum je v nule.
Ak odoberieme intercept, tak regresná krivka musí íst’ cez nulu.



Ortogonálne polynómy

Pre polynómy zi
z1 = a1 + b1x

z2 = a2 + b2x + c2x2

z3 = a3 + b3x + c3x2 + c4x3

nastavíme koeficienty a, b, c... tak aby platilo zT
i zj = 0 pre i , j.



Splajny

Predošlé metódy mali nejaké žiadúce aj nežiadúce vlastnosti.

polynómy boli hladké funkcie ale každý jeden bod ovplyvňuje
celkový fit.
hokejky mali vlastnost’ "lokálnosti", body na jednej strane
neovplyvňovali fit na druhej strane. Neboli však dost’ hladké.



Regresné splajny

Čo sú bázické funkcie kubického B-splajnu? Sú to funkcie na danom
intervale [a, b] a pri danej množine uzlov t1, t2, ..., tk ktoré spĺňajú
nasledovné vlastnosti

Každá bázická funkcia je nenulová na štyroch po sebe idúcich
intervaloch zadefinovaných uzlami a všade inde je nulová. (Toto
zabezpečí lokálnost’)
Na každom intervale medzi dvoma po sebe idúcimi uzlami je
bázická funkcia kubickým polynómom
Každá bázická funkcia je spojitá a má spojité prvé a druhé
derivácie v uzloch. (Toto zabezpečí hladkost’.)
Integrál bázických funkcií je 1.



Obr. 3: Kubický B-splajn, vl’avo bázické funkcie, vpravo dáta a fit. (Zdroj: [?]).



Vyhladzovacie splajny

1
n

X
(yi � f (xi))2 + �

Z
[f 00(x)]2dx,

kde � je "cena" za nehladkost’. Parameter � môžeme zvolit’ pomocou
krížovej validácie.



Aditívne modely

Aditívne modely sú vel’mi flexibilné. Naraz nám určia transformácie
všetkých prediktorov.

y = ↵ + f1(x1) + ...fp(xp) + ✏

Funkcie fi môžu byt’ napríklad vyhladzovacie splajny.



Ďakujem za pozornost’.


