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یافته تعمیم چندکی رگرسیون مدل بیزی تحلیل
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چکیده
تحلیل نوع این در است. شده پیشنهاد بیزی مدل یک یافته تعمیم چندکی رگرسیون تحلیل برای مقاله این در
مدل کارایی می�شوند. گرفته به�کار پاسخ متغیر توزیع تبیین برای چندک�ها از مجموعه�ای میانگین، جای به رگرسیونی

است. گرفته قرار ارزیابی مورد شبیه�سازی مطالعه یک قالب در پیشنهادی

درستنمایی ماکسیمم نوع از براوردگرهایی بیز، چندکی، رگرسیون چندک، کلیدی: واژه�های
Mathematics Subject Classification [2010]: 62F15,62G08

مقدمه ١

تبیینی متغیرهای از مجموعه�ای بر شرطی به�صورت آن از تابعی يا پاسخ متغیر میانگین رگرسیونی تحلیل معمول روش�های در
مدل�سازی فرایند در را پاسخ متغیر توزیع نمی�تواند تنهایی به است، تمرکز معیارهای از یکی میانگین چون می�شود. مدل�بندی
طرفی، از بکشند. تصویر به جامع�تری به�صورت را توزیع شکل می�توانند هم کنار در که هستند معیارهایی چندک�ها نماید. تبیین
از نیز متغیر این کرانگین مقادیر رفتار پاسخ متغير شرطی میانگین عالوه�بر باشد، داشته وجود دور�افتاده�ای داده�های هنگامی�که
تحلیل [۵] و [٢] .[۴] است خطا قدرمطلق معیار از استفاده داده�ها این�گونه اثر کاهش برای راه یک است. برخوردار اهمیت
برای می�پذیرد، صورت خطا قدرمطلق ساختن مینیمم هدف با رگرسیونی مدل پارامترهای براورد آن در که را میانه رگرسیون
میانه رگرسیون از تعمیمی می�توان را چندکی رگرسیون نمودند. پیشنهاد هستند، افتاده دور نقاط دارای که داده�هایی مدل�سازی
متغیرهای از مجموعه�ای بر شرطی به�صورت متغیر اين چندک�های پاسخ، متغیر میانگین مدل�بندی جای به آن در که دانست
جواب و همگرایی لزوماً چندکی رگرسیون مدل�های برازش برای استفاده مورد الگوریتم�های چون می�شوند. مدل�بندی تبیینی
ماکسیمم نوع از براوردگرهایی بر مبتنی كه ساختند مطرح را یافته تعمیم چندکی رگرسيون ایده�ی [١] نمی�کنند، تضمین را یکتا
تعمیم چندکی رگرسيون تحليل بیزی رویکرد مقاله، اين در می�شوند. تعریف تاثير تابع یک اساس بر و هستند درستنمایی
پسين توزيع پارامترها، برای مناسب پيشين توزيع�های گرفتن نظر در با منظور، اين برای است. گرفته قرار توجه مورد یافته
رگرسيون مدل بر مبتنی درستنمایی تابع پيچيده شكل به�دليل كه است شده داده نشان است. شده محاسبه مدل پارامترهای
پارامترها كامل شرطی پسين توزيع�های اين�رو از دارد. پيچيده�ای شكل و بوده بسته فرم فاقد پسين توزيع یافته، تعمیم چندکی
در پيشنهادی بيز مدل کارایی هم�چنين است. شده داده توسعه پسين توزيع از نمونه�گيری برای مناسب گيبز الگوريتم و محاسبه
است. گرفته قرار ارزيابی مورد ، شبیه�سازی مطالعه یک اساس بر فراوانی�گرایانه مدل با مقايسه در مدل پارامترهای براورد

محاسبه پيشين، توزيع تعيين نحوه و گرفته قرار بحث مورد بیزی دیدگاه از یافته تعمیم چندکی رگرسيون تحليل ٢ بخش در
رگرسيون مدل�های مقايسه و ارزيابی برای ٣ بخش در است. شده داده شرح غيره، و پسين توزيع از نمونه�گيری پسين، توزيع

است. پذيرفته صورت شبيه�سازی مطالعه�ای بيزی و فراوانی�گرایانه رهيافت در یافته تعمیم چندکی رگرسيون و چندکی

*سخنران
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یافته تعمیم چندکی رگرسيون مدل بيزی رویکرد ٢

پاسخ ميانگين مدل�بندی بر مبتنی رگرسيونی روش�های باشد، داشته وجود پرت داده چند يا يک داده�ها مجموعه در هنگامی�كه
پارامترهای بردار براورد است. ميانه رگرسيون از استفاده داده�ها این�گونه اثر کاهش برای راه یک داشت. نخواهند را الزم كارايی
زیان تابع ساختن کمینه طریق از خطا قدرمطلق كمترين روش از استفاده با ،βββ′

q = (β٠, β١, ..., βp) چندکی رگرسیون مدل
به�صورت وزنی خطای قدرمطلق

n∑
i=١

| yi − xxx′iβββq | {(١− q)I(yi − xxx′iβββq ≤ ٠) + qI(yi − xxx′iβββq > ٠)},

جواب و همگرایی لزوماً چندکی رگرسیون مدل�های برازش برای استفاده مورد الگوریتم�های چون می�پذیرد. صورت βββ به نسبت
بر مبتنی رگرسیونی تحلیل نوع این ساختند. مطرح را یافته تعمیم چندکی رگرسيون ایده�ی [١] نمی�کنند، تضمین را یکتا
درباره بیشتر جزئیات ذکر از اینجا در می�شود. تعریف تاثير تابع یک پایه بر و است درستنمایی ماکسیمم نوع از براوردگرهایی

می�دهیم. ارجاع [۴] به را خواننده و کرده خودداری براوردگرها نوع این
رگرسيون مدل یک می�شود. تعریف تاثیر تابع یک پایه بر که است چندکی رگرسیون از تعمیمی یافته، تعمیم چندکی رگرسيون
چندکی رگرسيون مدل یک کنید فرض می�باشد. MQq = xxx′iβββψ(q) به�صورت كلی حالت در یافته تعمیم شرطی چندکی

زیان تابع با یافته تعمیم

ρq(u) = ٢ρ(
u

s
)(qI(u > ٠) + (١− q)I(u ≤ ٠))

آن در که باشد، مدنظر

ρ(u) =

{
u٢

٢ |u| ≤ c

c|u| − c٢

٢ |u| > c.

به�صورت نامتقارن الپالس خطا جمله�ی توزیع اگر صورت، این در
f(ε) = K(q) exp(−ρq(yi − xxx′iβββ)), (١)

به�صورت (١) رابطه در چگالی�ساز ثابت که داد نشان می�توان شود، گرفته نظر در

K−١(q) =
s

٢√q
(γ(

١
٢
, ٢c

√
q)− γ(

١
٢
, c
√
q)) +

s

٢
√
١− q

(γ(
١
٢
, ٢c

√
١− q)− γ(

١
٢
, c
√

١− q))

+
s

٢cq
exp(−٢qc٢) +

s

٢c(١− q)
exp(−١)٢− q)c٢),

تابع γ(١٢ , a) =
∫ a
٠ t−

١
٢ e−tdt و مثبت و ثابت کمیتی c ،s = ١

٠/۶٧۴۵median{|yi − x′iβ|} آن در که بود، خواهد
است: زیر به�شکل یافته تعمیم چندکی رگرسيون مدل با متناظر درستنمایی تابع اساس، این بر است. ناقص گامای

f(y|(x١,x٢,...,xn),βββ,q) = Πni=١{K(q) exp(−ρq(yi−xxx′iβββ))} = Kn(q) exp(−
n∑
i=١

ρq(yi−xxx′iβββ)). (٢)

آن�ها برای و تلقی تصادفی متغیرهایی مدل این پارامترهای که است آن یافته تعمیم چندکی رگرسيون مدل بیزی تحلیل الزمه
(٠, ١) به�ترتیب βββ پارامترهای بردار و q پارامتر تغییرات دامنه این�که به توجه با شود. گرفته نظر در مناسب پیشین توزیع�های
است. شده گرفته نظر در چندمتغیره نرمال و بتا پیشین توزیع�های به�ترتیب پارامترها این برای حاضر، مقاله در هستند، RP و

به�صورت مدل پارامترهای پیشین توزیع�های اساس، این بر

βββ|σ٢ ∼ Np(βββ٠ , σ
٢IIIp), βββ٠ ∈ RP , σ٢ ∈ Rt,
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١/σ٢ ∼ Gamma(a٠ , b٠), a٠ , b٠ ∈ R,
q ∼ beta(η٠ , ξ٠), η٠ , ξ٠ ∈ Rt, (٣)

یا تعیین تحلیل�گر توسط و هستند پیشین توزیع پارامترهای ابر ξ٠ و η٠ ،b٠ ،a٠ ،βββ٠ آن�ها در که است، شده گرفته نظر در
به�صورت می�توان را پسین توزیع (٣) رابطه�ی پیشین توزیع�های و (٢) درستنمایی تابع گرفتن نظر در با اکنون می�شوند. براورد

π(βββ, σ٢, q|DDD) ∝ Kn(q) exp(−
n∑
i=١

ρq(yi−xxx′iβββ))×Φp(βββ;µµµ, σ
٢III)×dIG(σ٢; a٠ , b٠)×dbeta(q; η٠ , ξ٠),

(۴)
توزیع�های چگالی توابع دهنده نشان به�ترتیب dbeta(q; η٠ , ξ٠) و dIGamma(σ٢; a٠ , b٠) آن در که نمود، بازنویسی
تعمیم چندکی رگرسيون مدل بر مبتنی درستنمايی تابع پيچيده شكل به�دلیل که می�شود مالحظه هستند. بتا و وارون گامای
مارکف زنجیر کارلویی مونت الگوریتم�های از ادامه در رو، این از دارد. پيچيده�ای شكل و بوده بسته فرم فاقد پسين توزيع یافته،
گيبز الگوريتم از استفاده الزمه می�شود. استفاده پارامترها درباره پسینی استنباط�های سپس و پسین توزیع از نمونه�گیری برای

به�صورت محاسبات اندکی با توزيع�ها این است. پارامترها كامل شرطی پسين توزيع�های شناخت

π(βββ|σ٢, q,DDD) ∝ exp(−
∑

ρq(yi − xxx′iβββ))Φp(βββ, µ, σ
٢I),

π(σ٢|βββ, q,DDD) ∝ Φp(βββ, µ, σ
٢I)dIG(σ٢; a٠, b٠),

π(q|βββσ٢,DDD) ∝ Kn(q) exp(−
∑

ρq(yi − xxx′iβββ))dbeta(q; η٠, ξ٠),

الگوريتم كمک به پارامترها توام پسين توزيع از می�توان كامل شرطی پسين توزيع�های داشتن دست در با اكنون می�ایند. به�دست
صورت q و σ٢ ،βββ پارامترهای از یک هیچ كامل شرطی پسين توزيع می�شود مشاهده كه همان�طور نمود. نمونه�گيری گيبز
کامل شرطی پسین توزیع�های این از نمونه�گیری برای متروپوليس-هستينگز الگوريتم از بنابراين ندارد، شده�ای شناخته و بسته
متروپوليس-هاستينگز و گيبز الگوريتم�های از تلفيقی به (۴) پسين توزيع از نمونه�گيری برای اساس، این بر می�شود. استفاده

است. نياز

شبيه�سازی مطالعه ٣

مدل�های با آن كارايی و گرفته قرار ارزيابی مورد شبيه�سازی مطالعه�ی يک چارچوب در پيشنهادی بيزی مدل بخش اين در
چندکی رگرسيون مدل يک منظور اين برای می�شود. مقايسه یافته تعمیم چندکی رگرسيون و چندکی رگرسیون فراوانی�گرایانه

به�شكل یافته تعمیم
MQ = xxx′βββ = β٠ψ + β١ψ(q)x١ + β٢ψ(q)x٢

β١ = ٢/۵ و β٠ = −١ فرض با شده�اند شبیه�سازی نرمال توزیع از تبیینی متغیرهای مقادیر است شده گرفته نظر در
بر حاکم قطعیت عدم نمودن لحاظ به�منظور است. شده توليد آن با متناظر نرمال توزيع از پاسخ مشاهدات بردار β٢ = ۴
مقادیر آ�ن�ها اساس بر و تکرار بار ١٠٠٠ پارامترها براورد و تصادفی نمونه�های تولید فرایند تصادفی، نمونه�های تولید فرایند
متفاوت نمونه�ای اندازه�های و q مختلف مقادير به�ازای رقیب مدل�های از حاصل براوردگرهای خطای دوم توان�های ریشه
مدل�های به نسبت بیزی یافته تعمیم چندکی رگرسیون مدل که می�دهد نشان نتایج است. شده ارائه ١ جدول در و محاسبه

است. برخوردار کمتری RMSE از رقیب
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تعمیم چندکی چندکی، رگرسیون رو�ش�های از حاصل براوردگرهای (RMSE) خطا دوم توان میانگین ریشه مقادیر :١ جدول
افتاده. دور داده�های حضور عدم در q = ٠/۵ چندک به�ازای ۵٠ و ٢۵ ،١٠ نمونه اندازه برای بیزی یافته تعمیم چندکی و یافته

رگرسیونی مدل
یافته تعمیم چندکی چندکی پارامتر نمونه اندازه

بیزی فراوانی�گرایانه

٠/٢٠٣۶ ١/٠۶۴۶ ١/٠٧١٩ β٠
٠/٠٨٩٨ ٢/۵١٧٨ ٢/۵٣٢٣ β١ ١٠
٠/١٢٨٩ ۴/٠٣۶١ ۴/٠٣۶۴ β٢
٠/٢٩٢٧ ١/٧۴٣٩ ١/٧٠۶٣ β٠
٠/٢٩٠٠ ٢/۴٩۵٩ ٢/۴٩١١ β١ ٢۵
٠/٣٢٢١ ٣/٩٩٨۶ ٣/٩٩۶١ β٢
٠/٩۴٨٧ ١/٧٣۵٣ ١/۶٨٩۵ β٠
٠/٢٨١٣ ٢/۵٠٠۴ ٢/۵٠١٨ β١ ۵٠
٠/۶۴۴٣ ٣/٩٩۴٢ ٣/٩٩١۵ β٢

نتیجه�گیری و بحث ۴

تحلیل مرسوم روش�های این�رو، از نماید. تبیین را جامعه توزیع نمی�تواند تنهایی به تمرکز معیارهای از یکی به�عنوان میانگین
رگرسیونی تحلیل نیستند. الزم کارایی دارای کاربردها از بسیاری در می�کنند، مدل�بندی را پاسخ متغیر میانگین که رگرسیونی
به مدل به می�گیرند، قرار استفاده مورد پاسخ متغیر توزیع تبیین برای چندک�ها از مجموعه�ای آن در که تعمیم�یافته، چندکی

می�شود. منجر کاراتری مراتب
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