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Tento dokument je predbežný a nedokončený, nešírte ho prosím. Budem ho priebežne upravovať. Jeho ambíciou je

podať stručný prehľad a okrem toho doplniť a dovysvetliť niektoré časti v [?], sám o sebe je preto len ťažko čitateľný.
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1 Neparametrická regresia
Parametrický model je taký, ktorý má konečne veľa parametrov. Neparametrický model má
nekonečne veľa parametrov.

Obr. 1: Parametrický vs. neparametrický odhad hustoty rozdelenia miezd [?]

Parametrický model

• jednoduchý
• ľahšie interpretovateľný
• ak korektne špecifikovaný, tak efektívnejší
• na predikciu si nám stačí pamätať menej in-

formácií
• vhodný ak vieme čosi viac o skúmanom prob-

léme

Neparametrický model

• flexibilný
• výsledky sú ťažšie interpretovateľné
• robustnejší voči zlej špecifikácii modelu
• vhodný ak o skúmanom probléme vieme len

málo

Ak má model aj parametrickú aj neparametrickú časť, volá sa semiparametrický.
Začnime s jednorozmerným prípadom. Majme nasledujúci model

Yi = f(Xi) + εi, {εi}ni=1 i.i.d., E(εi) = 0, V ar(εi) = σ2.

∗E-mail: lukas.laffers@umb.sk
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Našou úlohou je odhadnúť funkciu f . Parametrický model napríklad uvažuje f(Xi) = β0 + β1Xi.
Vtedy je model jednoznačne popísaný dvomi číslami: (β0, β1). Neparametrický model uvažuje, že f
patrí do akejsi rodiny funkcií, najčastejšie (dostatočne) hladkých funkcií.

Na neznámu funkciu f sa môžeme pozerať aj nasledovne

f(xi) = E(Yi|Xi = xi) =

∫
yig(xi, yi)dyi∫
g(xi, yi)dyi

,

kde g(yi, xi) je združená funkcia hustoty vektora (Yi, Xi).

Obr. 2: Parametrická vs Neparametrická regresia [?].

1.1 Jadrové odhady (Kernel Estimators)

Najjednoduchším nápadom ako vyhladiť oblak bodov je zobrať akýsi priemer pozorovaní. Chceme
odhadnúť funkciu f v nejakom konkrétnom bode x. Pozrieme sa do nejakého okolia tohoto bodu (ban-
dwidth) a preváhujeme všetky pozorovania v tomto okolí. Porozovaniam, ktoré sú blízko x dáme väčšiu
váhu ako pozorovaniam, ktoré sú ďaleko. Tie váhy urobíme pomocou funkcie, ktorá sa volá jadrová fun-
kcia kernel. Toto je funkcia pre ktorú platí

∫
K(x)dx = 1,

∫
xK(x)dx = 0 a

∫
x2K(x)dx <∞.

Označme f̂λ(x) odhadcu neznámej funkcie f , λ označuje bandwith a K označuje kernel.

f̂λ(x) =
1

nλ

n∑
i=1

K

(
x− xi
λ

)
Yi =

1

n

n∑
i=1

wiYi,
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je veľa rôznych kernelov, aj celá teória o tom ako zvoliť dobrý kernel. Aké je však kritérium podľa
ktorého budeme posudzovať daný kernel a bandwith ako dobrý alebo nie? Dobrým kandidátom je
stredná štvorcová chyba ďalej označovaná ako MSE = mean squared error.

MSE(x) = E
[
(f(x)− f̂λ(x))2

]
= E

[
(f̂λ(x)− E(f̂λ(x))2

]
+ (E(f̂λ(x))− f(x))2

= V ar(f̂λ(x)) +Bias(f̂λ(x), f(x))2.

MSE teda berie do úvahy aj bias aj varianciu.
Motivačný príklad: pre dané x vezmime len obyčajný priemer pre všetky xi , ktoré sú dostatočne

blízko.

f̂λ(x) =

∑n
i=1 I(|xi − x| ≤ λ).yi∑n
j=1 I(|xj − x| ≤ λ)

=

∑n
i=1Ku

(
xi−x
h

)
.yi∑n

j=1Ku

(xj−x
h

) ,

kde Ku(u) = 1
2
I(|u| ≤ 1) je uniformný kernel.

Estimátor tohoto typu (pre všeobecný kernel K)

f̂λ(x) =

∑n
i=1K

(
xi−x
λ

)
.yi∑n

j=1K
(xj−x

λ

) =

∑n
i=1wiyi∑n
j=1wj

.

sa nazýva Nadaraya-Watson estimátor.

Kernel Formula
Uniformný KU(u) = 1

2
I(|u| ≤ 1)

Epanechnikov KE(u) = 3
4
(1− u2)I(|u| ≤ 1)

Gaussovský KG(u) = 1√
2π

exp
(
−u2

2

)
Nejaké príklady kernelov.

Pre širokú triedu funkcií je Epanechnikov kernel optimálny v zmysle minimalizácie asymptotickej
integrovanej MSE (teda AMISE =

∫∞
−∞AMSE(f̂λ(x))dx).

V praxi je však dôležitejší výber bandwithu ako kernelu. Optimálny bandwith záleží od funkcie
f , ktorú mi nepoznáme. Dá sa aspoň odvodiť ako rýchlo má klesať optimálny bandwidth (AMISE
minimalizujúci) spolu s rastúcou vzorkou. Existuje však aj jednoduchšie riešenie, a to pomocou kros-
validácie.

Môžeme vybrať bandwidth λ, ktorý minimalizuje

CV (λ) =
1

n

n∑
i=1

(yi − f̂λ,j(xj))2,

index j znamená, že j-te pozorovanie je vynechané. Toto je automatická selekcia λ a musí byť používaná
opatrne.

Na kraji aproximovaného územia máme problém, lebo máme len polovicu bodov, z ktorých robíme
priemer, preto tam je problém veľkého biasu. Existuje teória, ktorá hovorí akým spôsobom tento bias
čiastočne korigovať [?].

Jadrový odhad je vlastne výsledkom nasledovnej minimalizácie

min
θ

∑
i

K

(
xi − x
h

)
(yi − θ)2

teda fitujeme konštantu na kernelom váhované dáta.

3



1.2 Splajny

Splajn (rádu k) je po čiastkach polynomiálna funkcia, ktorá je spojitá a má spojité všetky derivácie
až do rádu k − 1. Body, medzi ktorými sa mení polynomiálna funkcia sa nazývajú uzly.

Aká je naša motivácia aby funkcia bola spojitá (aj spojite diferencovateľná) všade, teda aj v uzloch?
Znižujeme tým varianciu.

Zaujímavosťou je, že rýchlosť klesania MSE je rovnakého rádu ako pri jadrovom odhade.
Majme uzly fixované. Každý splajn rádu k sa dá vyjadriť ako lineárna kombinácia bázických

funkcií. Ako tieto vyzerajú? Majme uzly t1 < t2 < ... < tm, bázických funkcii je m + k + 1, a
sú to 1, x, x2, ... okrem toho (x − tj)

k
+. (Ak by sme tam nemali kladnú časť, tak sú tam zbytočne.)

Tieto funkcie spravia uzly (nod producing function), práve oni tam dodajú to "lokálno". Táto sada
bázických funkcií sa nazýva truncation power basis a teraz vieme problém nájdenia optimálneho
MSE minimalizujúceho splajnu formulovať ako úlohu lineárnej regresie. Nech Gij = gj(xi), kde gj je
j-ta bázická funkcia. Nakoľko naša funkcia f(x) =

∑m+k+1
j=1 βjgj(x) a teda koeficienty β nájdeme ako

arg minβ |y −Gβ|2 a preto ich voláme aj regresné splajny.
Mimochodom, truncation power basis sa príliš nepoužívajú v praxi, kvôli tomu, že sú numericky

nestabilné. Na počítanie výhodnejšie bázické splajny, ktoré pokrývajú ten istý priestor sa nazývajú
B-splajny.

Pre kubický splajn naše oko nevie rozlíšiť kde sú uzly (čo je fajn vlastnosť).
Na kraji aproximovaného územia máme opačný problém ako pri jadrových odhadoch, máme tu

priveľkú varianciu. Riešenie je používať prirodzené splajny (natural splines), teda polynómy rádu (k−
1)/2. Pre prirodzené splajny máme lenm bázických funkcií, teda to vôbec nezávisí od stupňa polynómu!
Tento zdanlivo protiintuitívny fakt sa dá vysvetliť nasledovne. Máme m−1 "vnútorných"regiónov, kde
sú popísané k+1 parametrami. Na kraji máme 2((k−1)/2+1) parametrov. Dokopy mámemk reštrikcií,
teda [počet voľných parametrov] - [počet reštrikcií] = (m− 1)(k + 1) + 2((k − 1)/2 + 1)−mk = m.

Ako vybrať uzly? Na to existuje veľa spôsobov. Použijeme na to regularizačnú metódu. Uvažujme
nasledovnú úlohu

min
f

∑
i

(yi − f(xi))
2 + λ

∫
(f ′′(x))2dx,

kde minimalizujeme cez priestor funkcií. Riešenie sa nazýva vyhladzovací splajn (smoothing spline).
Člen s λ zabezpečuje, aby sme nemali príliš veľkú varianciu. Pre λ = 0 sme v situácii, že splajn
úplne fituje dáta (nízky bias, vysoká variancia). Z teórie vieme, že minimizátor je jednoznačný a je
to prirodzený kubický splajn s uzlami v bodoch x1, ..., xn. To znamená, že ide o po čiastkach kubickú
funkciu, ktorá je spojitá a má spojité prvé dve derivácie.

Môžeme uvažovať aj robustnú verziu vyhladzovacieho splajnu, kde sumu štvorcov nahradíme inou
funkciou, takou ktorá nepenalizuje vzdialenejšie body tak prísne

min
f

∑
i

ρ(yi − f(xi)) + λ

∫
(f ′′(x))2dx,

kde napríklad ρ(x) = |x|.

1.3 Lokálne polynómy

Jadrové vyhladzovače aj splajny sú zraniteľné voči outlierom. Tieto môžeme vyhodiť alebo zväčšiť
vyhladzovanie. Lokálne polynómy majú dve dobré dôležité vlastnosti: sú robustné ako lineárna regresia
a poskytujú lokálny fit podobne ako jadrové odhady.

Fungujú nasledovne: zvolíme si určité dátové okno. Pre dáta v tomto okne fitujeme polynóm ro-
bustnými metódami. Za odhad považujeme polynómom predikovanú hodnotu v strede okna. Populárna
implmentácia tejto metódy sa nazýva loess. V praxi treba zvoliť stupeň polynómu a veľkosť okna.

V podstate ide o prirodzené rozšírenie jadrového odhadu na regresiu

min
(β0,β1)

∑
i

K

(
xi − x
h

)
(yi − β0 − β1xi)2
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teda namiesto konštanty fitujeme lineárnu funkciu na kernelom váhované dáta (ak každému pozorovaniu
v okne dáme rovnakú váhu, tak tomu zodpovedá uniformný kernel). Toto sa zvykne tiež volať lokálna
lineárna regresia. Tu je matematická formulácia problému.

B =


1 x1
1 x2
· · ·

1 xn

 , Ω = diag
(
K

(
x1 − x
h

)
, · · · , K

(
xn − x
h

))
, min

β=(β0,β1)
||Ω1/2(y −Bβ)||22,

β̂ = (BTΩB)−1BTΩy, f̂(x) = β̂0 + β̂1x.

1.4 Wavelety

Majme fixovaný ekvidištančný grid veľkosti 2b.
Ideme skonštruovať bázické funkcie φ1, ..., φn, ktoré budú ortogonálne (W TW = I) a zároveň budú

mať kompaktný suport, takže budú vhodné na modelovanie "lokálnosti". Wij = φi(xj).

• Hard thresholding
min
θ
||y −Wθ||+ λ||θ||0

thresholdhard(θi) =


θi, if θi > λ

0 if θi ∈ [−λ, λ]

θi, if θi < λ

• Soft thresholding
min
θ
||y −Wθ||+ λ||θ||1

thresholdsoft(θi) =


θi − λ, if θi > λ

0 if θi ∈ [−λ, λ]

θi + λ, if θi < λ

a je to isté ako

θ = W Ty

θ̂ = threshold(θ)

ŷ = Wθ̂

Počítanie je extrémne rýchle.
Sú rôzne wavelet bázické funkcie. Napríklad Haar wavelet. Na intervale [0, 1) definujeme mother

wavelet ako

w(x) =

{
1, if x ≤ 1/2

−1 if x > 1/2
,

a ostatné wavelety sú len posunuté a natiahnuté verzie mother waveletu hn(x) = 2j/2w(2j − k), pre
n = 2j + k a 0 ≤ k ≤ 2j.

1.5 Viacrozmerné prediktory

Vizualizácia je náročná v tomto prípade.
Nadaraya-Watson estimátor vo viacrozmernom prípade vyzerá

f̂λ(x) =

∑n
i=1K

(
Xi−X
λ

)
.Yi∑n

j=1K
(
Xj−X
λ

)
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a kernel zväčša býva sféricky symmetrická funkcia.
Je tu veľký problém s presnosťou fitu pri vyšších dimenziách. Pozrime sa napríklad na MSE pre

lokálne polynómy. MSE = E(f̂(x) − f(x))2 = O
(

1
n

2k
2k+d

)
, takže s rastúcou dimenziou d sa rýchlosť

poklesu prudko zmenší. Na to aby sme mali MSE menšie ako nejaké ε potrebujeme n ≥
(
1
ε

) 2k+d
2k ,

teda exponenciálne rýchlo. (Na druhej strane čím hladšia funkcia, tým bližšie sme pri O(1/n) teda
pri rýchlosti parametrického modelu). Pre porovnanie: ak je skutočná f lineárna, a f̂ je odhad lineár-
nej regresie potom MSE = O

(
d
n

)
. Teda tiež závisí negatívne od d ale oveľa menej tragicky ako pri

neparametrických metódach.

1.6 Výber modelu? Receptár

• Málo šumu, tak je vhodné použiť interpoláciu.
• Stredne veľa šumu, neparametrické metódy sú vhodné.
• Veľa šumu, parametrické metódy sú vhodné na zrekonštuovanie základných vzťahov. Konieckon-

cov, ak je veľa šumu, tak dáta nám neprezradia viacej ako jednoduchý model.
• Treba dávať pozor na automatické vyhladzovanie, vždy je lepšie sa na to pozrieť. Ak to nie je

možné, treba používať robustnejšie metódy.
• Podľa autora [?], je loess vyhladzovač dobrý všestranný prvý nástrel.

Výborné video prednášky môžete nájsť tu [?].
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