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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 [Far14], sám o sebe je preto len ťažko čitateľný.
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1 Zovšeobecnené aditívne modely

1.1 Aditívne model

Majme lineárny model s ktorým sa stretávame doteraz.

Y = Xβ + ε

tento model vie byť veľmi flexibilný, prediktory môžeme transformovať, pridávať interakčné členy.
Inšpekcia obrázkov môže tiež pomôcť navrhnúť vhodnú transformáciu. Poľahky si však môžeme čosi
nevšimnúť, nakoľko sa pozeráme vždy len na jeden obrázok.

Alternatívou je neparametrický model, ktorý je flexibilnejší a vhodnú transformáciu nájde au-
tomaticky. Vieme však, že pri vyššom počte prediktorov, na uspokojivé odhady potrebujeme obrovskú
dátovú vzorku.

Y = f(X) + ε

Niečo medzi lineárnym a neparametrickým modelom je aditívny model.

Y = β0 +

p∑
j=1

fj(Xj) + ε,

kde fj sú (dostatočne) hladké funkcie.

• Flexibilnejšie ako lineárny model
• Jednotlivé funkcie fj sú zakresliteľné a interpretovateľné ako marginálna asociácia medzi predik-

torom a vysvetľovanou premennou
• Transformácie fj sú nachádzané systematickým spôsobom
• Nepotrebujú takú veľkú dátovú vzorku ako neparametrický model

Ale čo s kategorickými premennými? Tam transformácie nie sú zaujímavé.

Y = β0 +

p∑
j=1

fj(Xj) + Zγ + ε,

Ako odhadnúť funkcie {fj}? Tu je backfitting algoritmus od Hastie a Tibshirani (1990) z kniž-
nice gam. Tento algoritmus konverguje za veľmi všeobecných podmienok (idea je podobná ako Gauss-
Seidelova metóda na riešenie systému lineárnych rovníc).
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Krok 1 Inicializujeme β0 = Ȳ a fj(x) = β̂jx, kde β̂ je napríklad odhad MNŠ.
Krok 2 Postupne prechádzame cez j = 1, ..., p, 1, ..., p, 1, ...

fj = S(xj, Y − β0 −
∑
i 6=j

fi(Xi)),

kde funkcia S(x, y) je vyhladzovač dát (x, y). (neparametrický ako napr. jadrový odhad, splajn,
loess alebo parametrický ako napr. lineárny alebo polynomiálny). Na rozdielne prediktory môžeme
použiť rozdielne vyhadzovače s rozdielnymi vyhladzovacími oknami. Zastavíme keď sa funkcie {fj}
príliš nemenia.

V knižnici mgcv sa používajú splajny s automatickou voľbou vyhladzovacieho okna. Každá funkcia
fj(x) =

∑
i βiφi(x) je lineárnou kombináciou splajnových bázických funkcií. Požadujeme aby splajny

boli dostatočne hladké a preto penalizujeme
∫

[f ′′j (x)]2dx = βT
j Sjβj (kde matica Sj závisí od splajnových

bázických funkcií), potom maximalizujeme

logL(β)−
∑
j

λjβ
T
j Sjβj,

kde penalizačné parametre zabezpečujúce hladkosť λj sú nastavené pomocou krížovej validácie.

Aditívne modely nám môžu pomôcť s nájdením vhodnej transformácie pre lineárny model.
Keď porovnávame modely, potrebujeme vedieť počet stupňov voľnosti. Na to potrebujeme vedieť

počet parametrov, to je však pri splajnoch problematické. Keď si zoberieme množinu lineárnych vyhla-
dzovačov Ŷ = PY, tak lineárnej regresií zodpovedá P = X(XTX)−1X a počet parametrov je hodnosť
matice X a v tomto prípade je to aj stopa matice P.1 Preto ekvivaltený počet parametrov pre aditívne
modely je tr(P ).

Vďaka aditívnym modelom môžeme vybádať, že akási závislosť mení sklon. Toto môže byť mode-
lované "hokejkami": Ľavá hokejka nech je lhs(x) = (c − x)1x<c a pravá hokejka rhs(x) = (x − c)1x>c.
Model s jedným prediktorom, ktorý umožnuje zmenu sklonu je nasledovný

Y = β0 + β1lhs(X1) + rhs(X2) + ε,

aditívny model nám pomôže s nájdením bodu zlomu c a preto súčasťou exploratívnej dátovej analýzy.
Diagnostické nástroje sú rovnaké ako v prípade lineárneho modelu, podobne heteroskedasticitu

môžeme odhadovať iteratívnou zmenou váh ako to môžeme robiť v lineárnom modeli.

1.2 Zovšeobecnený aditívny model

Oproti GLM

η = Xβ, E(Y ) = µ, g(µ) = η, V ar(Y ) ∝ V (µ),

je jediný rozdiel v tom, že lineárny prediktor bude mať tvar β0 +
∑p

j=1 fj(Xj).
Odhadovací algoritmus založený na IRWS sa zmení jedine v tom, že v každom kroku budeme od-

hadovať funkcie {fj},
1Pre projekčnú maticu platí, že hodnosť sa rovná jej stope. Prečo? tr(P ) = tr(X(XTX)−1X) = XTX(XTX)−1 =

tr(Ip) = p. Využili sme tr(AB) = tr(BA).
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1.3 Model s meniacou sa podmienenou strednou hodnotou (Alternating
Conditional Expectations)

ACE je špeciálnym typom TBS (transform-both-sides) modelu

θ(Y ) = β0 +

p∑
j=1

fj(Xj) + ε,

kde minimalizujeme
∑

i(θ(Yi)−
∑
fj(Xij))

2. Aby sme sa vyhli triviálnemu riešeniu θ = fj = 0, pridáme
podmienku V ar(θ(Y )) = 0. Na odhadovanie môžeme použiť nasledujúci algoritmus.

Krok 1 Inicializujeme θ(Y ) = Y−Ȳ
SD(Y )

, fj(x) = β̂jx, kde β̂ je napríklad odhad MNŠ.
Krok 2 Postupne prechádzame cez j = 1, ..., p, 1, ..., p, 1, ...

fj = S(xj, θ(Y )−
∑
i 6=j

fi(Xi)),

θ = S(y,
∑
i 6=j

fi(Xi)),

θ(y)← θ(y)− ¯θ(y)

SD(θ(y))

Zastavíme keď sa funkcie {fj} a θ príliš nemenia.

Vlastnosti ACE modelu

• Má tendenciu overfitovať
• Riešenie je citlivé na marginálne distribúcie prediktorov
• Pre model s jedným parametrom je ACE symetrické v X a Y . Ale ak Y = X+ε, X ∼ U(0, 1), ε ∼
N(0, 1), potom E(Y |X) = X ale E(X|Y ) 6= Y.

• Je vhodný na exploratórnu analýzu, vďaka ACE modelu môžeme objaviť vhodnú transformáciu.

Kanonické korelácie (Canonical Correlations)

ACE model vyrástol z myšlienky kanonických korelácií. Majme 2 množiny náhodných premenných Y a
X, a nájdime vektory dĺžky 1 a a b, také, aby sme maximalizovali korreláciu medzi aTX a bTY. Hlavný
odkaz je asi nasledovný: ak z kanonickej korelácie alebo ACE modelu vypadne veľmi zlý fit, akoukoľvek
dátovou analýzou sa asi ďaleko nedostaneme.

1.4 Aditivita a stabilizácia variancie (Additivity and Variance Stabilization)

Myšlienka je nasledovná: Zvolíme {fj} na to, aby sme dostali dobrý fit a zvolíme θ tak aby sme dostali
konštantnú varianciu V ar(θ(Y )|

∑p
j=1 fj(Xj)) = const.

Ak máme náhodnú premennú Y s varianciou V ar(Y ) = V (Y ), potom nasledovná transformáciu
zabezpečí konštantnú varianciu.

θ(t) =

∫ t

0

1√
V (u)

du.

Konštantná variancia nám zabezpečí presnejší odhad smerodajných odchýlok estimátorov, nie nutne
najlepší fit. Odpovedať na otázku: "chcem presnejšiu predikciu alebo presnejšiu informáciu o neistote?"si
už musí odpovedať každý sám.
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1.5 Viacrozmerné adaptívne regresné splajny (Multivariate Adaptive Re-
gression Splines)

MARS model je založený na:

f̂(x) =
k∑

j=1

cjBj(x),

kde bázické funkcie majú tvar [±(xi − t)]q+. Pre q = 1 dostávame po častiach lineárnu funkciu.
Iteratívne pridávame bázické funkcie, ktoré produkujú najlepší fit. Oproti čisto aditívnemu modelu

môžeme pridávať aj interakčné členy.

1.6 Literatúra

Kapitola 12 v [Far05], pozor, v poslednom príklade o MARS je chyba a v druhom vydaní tejto knihy
je nový príklad. Knižka [HT90] a GAM zasadené v širšom kontexte ostatných metód je [HTFF05].
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