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بر مستقل متغیرهای از زیرمجموعه�ای و مشاهده چند همزمان حذف اثر
وزنی مربعات حداقل رگرسیون
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چکیده

رگرسیون تحلیل و تجزیه در است. خاصی اهمیت دارای رگرسیونی معادله در مشاهده یک و متغیر یک حذف تأثیر
بروز از مانع است ممکن مشاهده یک می�گذارد. اثر برازش�شده رگرسیون معادله بر متفاوت طور به مشاهده هر خطی
این در دهد. کاهش را باقیمانده مربعات مجموع است ممکن مشاهده یک حذف همچنین و شود متغیرها برخی اهمیت
زیرمجموعه و مشاهده چند اغتشاش طرح با ناهمسان خطاهای با رگرسیونی مدل برای تشخیصی مباحث برخی مقاله

است. شده ارائه مبحث بیان برای مثالی نیز پایان در می�شود. بررسی مستقل متغیرهای از ای

اغتشاش طرح ناهمسان، خطاهای وزنی، مربعات حداقل کلیدی: واژه�های
Mathematics Subject Classification [2010]: 13D45, 39B42

مقدمه ١

مشاهدات و متغیرها بین که روابطی درک و بررسی در داده�ها تحلیل�گر به مشاهده یک و متغیر یک همزمان حذف تأثیر
و تجزیه با چندگانه خطی رگرسیون مدل در .([٢] هادی و (چترجی کند می کمک دارد، وجود چندگانه خطی رگرسیون در
می حذف که زمانی با مقایسه در را مشاهده یک تأثیرگذاری توان می رگرسیونی، ضرایب برآورد مانند رگرسیونی تحلیل�های
یکی دارد. وجود برازش�شده مدل مختلف جوانب بر مشاهدات حذف تأثیر بررسی برای زیادی روش�های داد. تشخیص شود
مباحث برخی و مشاهده چند اثر برای یافته تعمیم کوک فاصله اینجا در می�باشد. ( (کوک[٣] کوک فاصلۀ روش�ها، این از

می�شود. بررسی دیگر

مدل معرفی ٢

می�باشد: زیر صورت به وزنی� رگرسیونی مدل

Z = Sβ∗ + ε∗,

p× ١ بردار یک β∗ مستقل، متغیرهای از n× pماتریس یک S = w١/٢X ،n× ١ بردار یک Z = w١/٢Y آن در که
تصادفی خطاهای از n × ١ بردار یک ε∗ و می�شود محاسبه β̂∗ = (S′S)−١S′Z صورت به و نامعلوم پارامترهای از

است.
می�باشد، رگرسیونی معادله�ی روی بر مستقل متغیرهای از ای زیرمجموعه و مشاهدات حذف تأثیر روی بر کار هدف که آنجا از
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می�شود: تعریف زیر صورت به J و I اندیس�های

I = {i١, i٢, . . . , im}, m < n
J = {j١, j٢, . . . , jr}, r < k

مشاهدات کل تعداد ترتیب به k و n همچنین می�باشد، شده حذف متغیر r شاخص J و شده حذف شاخصmمشاهده I که
می�باشند. مدل در موجود متغیرهای و

می�باشند: زیر شرح به که کرد تفکیک مدل چهار به می�توان را مطالعه مورد مدل

کامل: داده�های مدل •

Z = S[J ]β
∗ + SJθJ + ϵ∗. (١)

شده: حذف مشاهده I با مدل •

Z = S[J ]β
∗ + SJθJ +MIη + ϵ∗. (٢)

شده: حذف متغیر J با مدل •

Z = S[J ]β
∗ + ϵ∗. (٣)

شده: حذف مشاهده I و متغیر J با مدل •

Z = S[J ]β
∗ +MIη + ϵ∗. (۴)

می�آید: دست به زیر صورت به که است شده حذف متغیر J به مربوط پارامتر θ̂J کامل داده�های مدل در

θ̂J =
S′
J(I −H[J ])Z

S′
J(I −H[J ])SJ

=
T ′
JZ

T ′
JTJ

,

H[J ] = X[J ](X
′
[J ]X[J ])

−١X ′
[J ] و می�شود S[Jرگرسیون ] SJروی که وقتی برای باقیمانده�ها بردار TJ = (I−H[J ])SJ آن در که

می�باشد. است، شده حذف متغیر J که حالتی برای پیش�بینی ماتریس
به می�شود حذف متغیر J که حالتی برای β∗ برآوردگر مدل�ها این در همچنین می�باشد، مشاهده I به مربوط واحد بردار MI

می�شود: محاسبه زیر صورت
ˆβ∗
[J ] = (S′

[J ]SJ)
−١S′

[J ]Z.

چند همزمان حذف با وزنی مربعات حداقل رگرسیونی مدل در تشخیصی مباحث ٣
مستقل متغیرهای از مجموعه�ای زیر و مشاهده

غیرعادی مشاهدات تشخیص رگرسیونی تحلیل در که چرا می�کنند، ایفا را مهمی نقش تشخیصی مباحث رگرسیونی آنالیز در
در آمده بوجود تغییرات میزان گیری اندازه نیز تشخیصی مباحث اصلی هدف است. توجه قابل و بااهمیت مفاهیم از یکی
هادی و (چترجی ،( [١] همکاران و (بلزلی به می�توان تشخیصی مباحث بررسی برای است. غیرعادی داده�های وجود شرایط

کرد. اشاره ([۴] همکاران و (پارک ،([٢]
متغیرهای نظر از که مؤثر(مشاهداتی مشاهدات تشخیص برای تشخیصی مباحث در اولیه مفاهیم جمله از پیش�بینی ماتریس

است: زیر صورت به کلی حالت در آن مقدار می�باشد. است) معمول غیر مقادیر دارای مستقل
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H = X(X ′X)−١X ′.

مرزی نقاط ( [١] همکاران و (بلزلی می�شود، گرفته نظر در ماتریس این اصلی قطر روی مؤلفه�های پرنفوذ نقاط یافتن برای که

باشند. مشکوک نقاط می�تواند مرزی مقدار این از بزرگتر نقاط یعنی دادند، پیشنهاد را
٢p
n

می�شود: تعریف زیر صورت به که است کوک فاصله�ی بعدی معیار

کوک فاصله معیار ١.٣

تعریف مشکوک مشاهده�ی حذف اثر در برآورد شده�ی برازش مقادیر کلیه�ی در شده ایجاد تغییرات تعیین منظور به معیار این
است: زیر صورت به که داد پیشنهاد گذار تأثیر مشاهده کردن پیدا برای را راهی ([٣] (کوک است، شده

Di =
(β̂(i) − β̂)′X ′X(β̂(i) − β̂)

kσ٢ .

با معموال را Di مقدار دارند. دوم توان�های کمترین برآورد بر مالحظه�ای قابل تأثیر که هستند نقاطی بزرگ Di با نقاط
می�شود: نگاشته زیر صورت به بررسی مورد مدل برای معیار این می�کنند. مقایسه Fα,p,n−p

DI =
e′I(I −HI)

−١HI(I −HI)
−١eI

kσ̂٢
,

به مشاهده I که می�دهد نشان DI بزرگ مقادیر می�باشند. پیش�بینی ماتریس HI و رگرسیونی معادله در متغیرها تعداد k
هستند. گذار تأثیر برآوردگر روی مشترک طور

صورت به کوک معیار حالت این در که گرفته نظر در I = (i, j) صورت به� را I،مشاهده m = ٢ برای خاص حالت یک در
می�شود: محاسبه زیر

DI = (Di +Dj)[١+
h٢
ij

δij
]٢ +

h٢
ij(e

٢
i (٢− hj) + e٢j(٢− hi))

δ٢ijkσ
٢ +

٢eiejhij(١+ h٢
ij − (hihj))

δ٢ijkσ
٢ .

WDSSE معیار ٢.٣

مدل(۴) برای باقیمانده مربعات مجموع و ( SSEZ.S ) مقدار یعنی (١) مدل برای باقیمانده مربعات مجموع تفاوت
مجموع بر مستقل Jمتغیر و مشاهده I همزمان حذف اثر برای معیاری عنوان به می�توان را (SSEZ(I).S(I)[J]

مقدار( یعنی
می�شود: نوشته زیر صورت به تفاوت این که گرفت نظر در باقیمانده مربعات

WDSSEIJ = SSEZ(I).S(I)[J]
− SSEZ.S

= (TJ δ̂J)
′TJ δ̂J − e′I[J ](I −HSI[J]

)′eI[J ].

باشد،به منفی عبارتی به یا باشد کوچک مقدار این چنان�چه و دارد. متغیر J بودن دار معنی بر دلیل معادله این بودن بزرگ
است. بانفوذتر متغیر Jاز مشاهده I که است معنی این

عددی مثال ۴

متغیر سه شامل داده�ها این که .([۵] (ویسبرگ است گرفته�شده نظر در صحرایی موش داده�های مثال عنوان به قسمت این در
مشاهده دو که حالتی و مشاهده یک حذف حالت برای مؤثر و بانفوذ مشاهدات یافتن هدف می�باشند. مشاهده ١٩ و مستقل
و hi مقادیر از آنچه شده�است. بیان مطرح�شده، معیارهای اساس بر مشاهدات این ١ جدول در که است می�شود، حذف هم با
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شوند. گرفته نظر در بانفوذ مشاهدات عنوان به می�توانند و هستند مشترک دو هر در ١٣ و ۵ و ٣ مشاهدات است، پیدا Di

و حذف مشاهدات زوج این از یکی مرحله هر در که دارد وجود مشاهدات از دوتایی ترکیب
(١٩
٢
)
تعداد به DI قسمت در

مشاهده حاکی�است، مقادیر این از آنچه است، شده بیان ١ جدول در آمده �دست به مقادیر بیشترین می�شود، محاسبه کوک
به مشاهده زوج این شود گرفته نظر در سوم مشاهده با �چه چنان اما نیست، تأثیرگذار ٨ مشاهده�ی مثال عنوان به که می�شود

هستند. تأثیرگذار برآورد بر مشترک �صورت

بانفوذ و مؤثر مشاهدات :١ جدول

DI Di hi
(١١،١٣)،(۵،١۶)، (٣،١۴)،(٣،١٣)،(٣،٨)،(٣،۵) ١،٣،۵،١٣،١٩ ٣،۵،١٣
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