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رگرسیون چندکی توصیف کاملی از وابستگی توزیع شرطی  Yبه متغیر تبیینی  Xارایه میدهد ،در
حالیکه رگرسیون معمولی فقط وابستگی میانگین شرطی متغیر پاسخ  Yبه متغیر تبیینی  Xبررسی
میکند .برآورد پارامترها در رگرسیون چندکی بر اساس تابع زیان نامتقارن برای جمله خطا است و مشابه
برآورد پارامترها در رگرسیون کمترین توانهای دوم خطا محاسبه میشود .ایده رگرسیون چندکیبیزی با
استفاده از یک تابع درستنمایی بر اساس توزیع الپالس نامتقارن قرار داده شده است .مدلهای رگرسیون
چندکی دودویی و توبیت میتوانند به عنوان رگرسیون چندکی خطی با پاسخهای پیوسته پنهان که
بهطور کامل مشاهده نشدهاند ،در نظر گرفته میشود .در حالت معمول سریزمانی را با جمله خطا نرمال
در نظر گرفته شده است .در این پایاننامه از فرض غیرنرمال بودن جمله خطا استفاده نمودهایم و آنرا به
صورت نیمهپارامتری با تابع چندک نمایی در نظر گرفتهایم و سریزمانی با تغییرات غیر نرمال ،در نظر
گرفته شده است .روش مطرح شده با استفاده از یک سری دادههای شبیهسازی و دو مجموعه واقعی شرح
داده میشود.
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 1.1مقدمه
در این فصل مقدمهای از رگرسیون و بهخصوص رگرسیون چندکی و بعضی کاربردهای آنرا بیان میکنیم.
دراین راستا مدلهای رگرسیونی را برای حالتهای پارامتری ،نیمهپارامتری و ناپارامتری در نظر میگیریم.

مفاهیم پایهای

فصل اول

 1.1مدلهای رگرسیونی
تحلیل رگرسیونی ،روشی آماری برای بررسی و مدلبندی ارتباط بین متغیرها است .مدلهای رگرسییونی
در زمینههای متعددی از جمله مهندسی ،فیزیک ،اقتصاد ،مدیریت ،علوم زیستی و علوم اجتماعی کیاربرد
دارند .در حقیقت میتوان گفت این مدلها ،یکی از پرکاربردترین مدلهای آماری محسوب میشوند.
بهعنوان مثالی برای درک تحلیل رگرسیونی ،فرض کنید یک آماردان توسط یک سازنده بطیریهیای
نوشابه به منظور تحلیل و بررسی رابطه بین حجم محصول تحویلی و عملیات خدمترسانی ،برای ماشین-
های فروش استخدام شده است .وی گمان مییکنید کیه زمیان الزم بیرای تحوییل محصیوالت بیه تعیداد
محصوالت تحویلشده وابسته است .آماردان  21فروشنده جزئی را به تصادف بازدید نموده و زمان تحوییل
(برحسب دقیقه) و حجم محصول تحویل داده شده (برحسب مورد) را برای هر یک ثبت مینماید .پراکنش
این مشاهدات در شکل 3.3نمایش داده شده است .نمودار پراکنش 3.3یک ارتباط خطی بین زمان تحویل
و حجم تحویل داده شده را پیشنهاد میکند .شکل  2.3این ارتباط خطی را نمایش میدهد.

شکل  3.3نمودار پراکنش حجم و زمان تحویل محصوالت

2

مفاهیم پایهای

فصل اول

شکل  2.3رابطه خطی حجم و زمان تحویل محصوالت

اگر 𝑦 و 𝑥 بهترتیب نشاندهنده زمان تحویل و حجم تحویل داده شده باشند ،معادله خط رگرسیونی
به صورت زیر است:
)(1.1

𝑦 = 𝛽∘ + 𝛽1 𝑥,

که در آن ∘𝛽 عرض از مبداء و  𝛽1شیب خط است .دقت کنید که دادهها دقیقاً روی خط قرار نمییگیرنید.
بنابراین رابطه ( )3.3بایستی تعدیل شود .اختالف بین مقدار مشاهده شده ،𝑦،و خط ،𝛽∘ + 𝛽1 𝑥،را خطیای
𝜀 قرار دهند ،یعنی 𝜀 متغیری است تصادفی که عدم برازش را بیان و ناتوانی مدل در برازش دقیق دادههیا
را اندازهگیری میکند .این خطا ممکن است ناشیی از در نظیر نگیرفتن سیایر متغیرهیای مهیم ،خطاهیای
اندازهگیری و سایر عوامل روی زمان تحویل باشند .آنگاه مدل منطقیتر برای دادههیای زمیان تحوییل بیه
صورت:
)(2.1

𝜀 𝑦 = 𝛽∘ + 𝛽1 𝑥 +

خواهد بود .معادله ( ،)2.3یک مدل رگرسیون خطی نامیده میشود 𝑥 .متغیر مستقل 3و 𝑦 متغیر وابسیته

2

نامیده میشوند .این نامگذاری باعث میشود که این مفهوم با مفهوم استقالل آماری اشیتباه گرفتیه شیود.

3

Independent variable

1

Dependent variable

2

مفاهیم پایهای

فصل اول

بنابراین معموالً 𝑥 را متغیر پیشگو 3یا متغیر تبیینی 2و 𝑦 را متغیر پاسخ 1مینامند .چیون در رابطیه ()2.3
فقط یک متغیر تبیینی وجود دارد ،این مدل را مدل رگرسیون خطی ساده مینامند .در حالت کلی ممکن
است متغیر پاسخ با 𝑘 متغیر تبیینی 𝑘𝑥  𝑥1 , 𝑥2 , … ,ارتباط داشته باشد .بنابراین مدل ( )2.3را میتوان بیه
صورت
)(3.1

𝜀 𝑦 = 𝛽∘ + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘 +

تعمیم داد .مدل ( )1.3را رگرسیون خطی چندگانه مینامند.
یکی از اهداف مهم تحلیل رگرسیونی ،برآورد پارامترهای مدل است .برآورد پیارامتر و تعییین صیورت
مدل ریاضی نامیده میشود .یکی از روشهای برآورد پارامترها ،روش کمترین توانهای دوم خطیا 1اسیت.
بییرای مثییال ،بییرازش کمتییرین تییوانهییای دوم خطییا بییه دادههییای زمییان تحویییل بییه صییورت
𝑥 𝑦̂ = 3/3208 + 2/1762است که در آن 𝑦̂ ،مقدار برازششده یا برآوردشده زمان تحویل متنیاظر بیا
حجم تحویلی𝑥 است .مدل برازششده در شکل 2.3نمایش داده شده است.
مدل رگرسیونی یک رابطه علت و معلولی 1را بین متغیرها نتیجه نمیدهد .چه بسا یک رابطه تجربی
قوی بین دو یا چند متغیر وجود داشته باشد ،اگر این رابطه نتواند بیانگر یک رابطه علیت و معلیولی بیین
متغیرهای تبیینی و متغیر پاسخ باشد ،آنگاه برای داشتن یک ارتباط علت و معلولی بین متغیرهای تبیینی
با متغیر پاسخ ،بایستی پایه و مبنایی خیارج از دادههیای نمونیهای داشیته باشییم .بیه طیور کلیی تحلییل
رگرسیونی میتواند در تصدیق یک رابطه علت و معلولی کمک کند ،اما نمیتواند تنها پایه و مبنای چنین
ادعایی باشد.

Predictor variable

1

Regressor variable

2

Response variable

3

Least Sum of Square Errors

4
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در اکثر کاربردهای رگرسیون خطی ،معادله رگرسیون فقط یک تقریب از رابطه درست بین متغیرهیا
است .برای مثال شکل  1.3وضعیتی را نشان میدهد که در آن یک ارتباط نسبتاً پیچیده بیه وسییله ییک
معادله رگرسیون خطی تقریب زده شده است .گاهی یک تقریب پیچیدهتر الزم است .بیهعنیوان مثیال در
شکل  1.3یک تابع رگرسیونی خطی تکهای 3برای تقریب رابطه واقعی بین 𝑦 و 𝑥 مورد استفاده شده است.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که ،در حالیت کلیی ،میدلهیای رگرسییونی تنهیا در ناحییهای از
متغیرهای تبیینی که شامل دادههای مشاهده شده هستند ،معتبرند.

شکل  1.3تقریب خطی از یک ارتباط پیچیده

شکل  1.3تقریب خطی تکهای از یک ارتباط پیچیده

Piecewise linear regression
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 3.1مفاهیم اساسی رگرسیون چندکی
رگرسیون چندکی ،مدل آماری کاملتری از رگرسیون معمولی است و در حال حاضر کاربردهیای وسییعی
دارد .در این بخش ابتدا رگرسیون چندکی را معرفی و برخی از کاربردهای آن را مطرح میکنیم.

 1.3.1معرفی چندک
فرض کنید متغیر تصادفی  Xدارای تابع توزیع )  𝐹𝑋 (.باشد ،پارامتر 𝑝𝑄 را چندک مرتبه  pبرای )𝑋(𝐹 ییا
 Xمینامیم ،هرگاه نامساوی دوطرفه زیر برقرار باشد:
)(4.1

𝑃(𝑋 < 𝑄𝑝 ) ≤ 𝑝 ≤ 𝑃(𝑋 ≤ 𝑄𝑝 ).

معنی این نامساوی دوطرفیه آن اسیت کیه مقیدار احتمیال در فاصیله ) 𝑝𝑄  (−∞,حیداکثر  pو در فاصیله
] 𝑝𝑄  (−∞,حداقل  pمیباشد .برحسب اینکه  10p ،100pیا  4pعدد صحیح باشد 𝑄𝑝 ،را به ترتیب صدک،
دهک یا چارک 3مینامند .مثالً  𝑄∘/23را صدک بیست و سوم و  𝑄∘/4را دهک چهارم مینامند.
البته سه مقدار  ،𝑄∘/75 , 𝑄∘/5 , 𝑄∘/25به ترتیب چارک اول (یا چارک پایینی) چارک دوم (یا میانیه) و
چارک سوم (یا چارک باالیی) گفته میشود .اگر )  𝐹𝑋 (.پیوسته باشد ،یعنی نمودار آن دارای خطوط افقی
یا جهشی نباشد ،آنگاه نامساوی ( )1.3به تساوی𝑝 = ) 𝑝𝑄(𝐹 تبدیل میشود و 𝑝𝑄 پاسخ یکتای معادله
𝑄

𝑝 = 𝑥𝑑)𝑥(𝑓 𝑝∞ 𝐹(𝑄𝑝 ) = ∫−خواهد بود.
مثال  :1فرض کنید متغیر تصادفی  Xدارای تابع چگالی احتمال زیر باشد
𝑥2
∘ { = )𝑥(𝑓

∘< 𝑥 < 1

سایر حاالت
آنگاه برای چارک اول  𝑄1داریم:

1
𝑄
2𝑥𝑑𝑥 = 𝑥 2 |∘ 1 = 𝑄12 = .
4

𝑄1

∫ = ) 𝐹(𝑄1
∘

Quartile
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1

بنابراین با تکیهگاه ( 𝑄1 = 2 ،)∘,1است■.
برای هر متغیر تصادفی حقیقی مقدار  ،Xکه دارای تیابع توزییع )𝑥 ≤ 𝑋(𝑃 = )𝑥(𝐹 و بیرایهیر<∘

 ،𝑝 < 1داریم:
}𝑝 ≥ )𝑥(𝐹 𝐹 −1 (𝑝) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥:

که در آن p ، 𝐹 −1 (𝑝) ،امین چندک  Xمیباشد.
توابع چندک را برای جمله خطا استفاده میکنیم که در فصل 1مبنا جمله خطا بر روی تابع زیان با توزیع
الپالس نامتقارن است به همین دلیل در ابتدا به معرفی تابع زیان میپردازیم.
تابع زیان تکهای -خطی به صورت
𝜌𝑝 (𝑢) = (𝑢)(𝑝 − 𝐼(𝑢 <∘)),

)(5.1

را در نظر بگیریم که در آن،
𝐴∈𝑢
,
𝐴∉𝑢

∘≤ 𝑝 ≤ 1

1
∘

{ = )𝑢( 𝐴𝐼

نمودار تابع زیان تکهای -خطی را در شکل 1.3میتوانید ببینید.
آنگاه برای ) 𝑥̂ ،𝑝 ∈ (∘ ,1با مینیمم کردن امید ریاضی تابع زیان بهدست میآیید .عبیارت زییر برآوردگیر
چندک تحت تابع زیان( )1.3میباشد
∞

)(6.1

̂𝑥

𝐸𝜌𝑝 (𝑋 − 𝑥̂) = (𝑝 − 1) ∫ (𝑥 − 𝑥̂)𝑑𝐹(𝑥) + 𝑝 ∫ (𝑥 − 𝑥̂)𝑑𝐹(𝑥).
̂𝑥

∞−

)𝑢( 𝑝𝜌

𝑝−1

𝑝

شکل  1.3تابع زیان تکهای -خطی
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با مشتقگیری از رابطه ( )6.3نسبت به ̂𝑥 و متحد کردن آن با صفر ،خواهیم داشت:
∞

̂𝑥

∘= (1 − 𝑝) ∫ 𝑑𝐹(𝑥) − 𝑝 ∫ 𝑑𝐹(𝑥) = 𝐹(𝑥̂) − 𝑝.
̂𝑥

∞−

چون  Fیکنواست ،پس هر عضوی از }𝑝 = )𝑥(𝐹  {𝑥:میینییمم کننیده ( )3.9اسیت .جیواب ،وقتیی
یکتاست که )𝑝(  .𝑥̂ = 𝐹 −1در غیر اینصورت  pامین چندک شامل یک بازه است (کانکر.)2331،3
اگر تابع توزیع تجربی )𝑥 ≤ 𝑖𝑋(𝐼  𝐹𝑛 (𝑥) = 𝑛−1 ∑𝑛𝑖=1را بیا عنیوان بیرآورد)𝑥(𝐹 در نظیر بگییریم،
آنگاه
𝑛

)(7.1

∑ 𝜌𝑝 (𝑥𝑖 − 𝑥̂).

−1

𝑛 = )𝑥( 𝑛𝐹𝑑)̂𝑥 ∫ 𝜌𝑝 (𝑥 −

𝑖=1

مینیمم کننده ( p ،)7.1امین چندک نمونه است.

 1.3.1ویژگیهای تابع چندک
توابع چندک دارای ویژگیهای بسیاری است که در زیر به چند مورد اشاره مینماییم ولیی در ایین پاییان
نامه چون مبنا بر روی یک تابع چندک است از ویژگیهای زیر استفاده نمیکنیم:
 .3مجموع توابع چندک ،یک تابع چندک است.
 .2حاصلضرب دو تابع چندک مثبت ،تابع چندک است.
 .1اگر )𝑝(  𝑄1و )𝑝(  𝑄2دو تابع چندک باشند ،آنگاه
0<𝑤<1

𝑄(𝑝) = 𝑤𝑄1 (𝑝) + (1 − 𝑤)𝑄2 (𝑝),

)𝑝(𝑄 بین دو تابع چندک قرار میگیرد.
 .1اگر )𝑝(𝑄 تابع چندک باشد ،آنگاه )𝑝(𝑄𝜂  𝜆 +نیز تابع چندک است.

Koenker
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 4.1از رگرسیون معمولی تا رگرسیون چندکی
مدل رگرسیون معمولی ،ارتباط بین متغیر پاسخ و بعضی متغیرهای تبیینی را مشخص میکند .این مدل،
یکی از روشهای آماری است که برای چندین دهه در تحقیقات کاربردی بکار گرفته میشود .برای مثیال،
چند سال پیش ،دانشگاهی در آمریکا میخواست ارتباط بین دستمزد اساتید و تعداد سالهای تیدریس را
بهدست آورد .در این تحقیق ،دانشگاه میزان حقوق  119استاد آمار و تعداد سالهای تیدریس را در طیول
مدت سالهای  3983تا 3993جمع آوری کرد .مدل رگرسیون خطی ساده بود
𝑦 = 𝑿𝑇 𝜷 + 𝜀,

که در آن 𝑦 ،𝑿 = (1, 𝑥)𝑇 ، 𝜷 = (𝛽∘ , 𝛽1 )𝑇 ،دستمزد 𝑥 ،تعداد سالهای تدریس و 𝜀 جمله خطا بیا
پذیره نرمال بود .مدلهای پیچیدهتری ،مانند مدلهای رگرسیون چندجملهای ،نیز ممکن است برای ایین
ارتباط بکار برده شوند .شکل 6.3پراکنش دادهها همراه با بهترین بیرازش رگرسییون درجیه دوم را نشیان
میدهد .متاسفانه ،منحنی شکل 6.3تصویر نامناسبی از توزیع دستمزد را نشان میدهد ،به این معنی کیه
تغییر در شکل توزیع دستمزد با سالهای تدریس به صورت مناسب نشان داده نشده است .دلیل ایین امیر
آن است که مدلهای برازش رگرسیون معمولی فقط ارتباط بین متوسط دستمزد و سالهیای تیدریس را
نشان میدهد .برای ارایه تصویر کاملتری از ارتبیاط بیین دسیتمزد و سیالهیای تیدریس ،در شیکل 1.3
چندکهای نمونهای  ∘/25و  ∘/5و  ∘/75نمایش داده شدهاند .منحنیهای حاصل ،منحنیهای رگرسیون
چندکی نامیده میشوند .به هر حال تغییر در شکل توزیع دستمزد ،به وضیوح در شیکل  1.3نمیایش داده
شده است .یک تقریب از توزیع احتمالی دستمزد کامل را میتوان از خمیدگی رگرسیون چندک متناظر با
مقدار برد 𝑝 تولید کرد.
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شکل  :6.3نمودار رگرسیون درجه دوم دستمزد و تعداد سالهای تدریس

شکل :1.3نمودار رگرسیون چندکی دستمزد و تعداد سالهای تدریس برای سه مرتبه

11

𝟓𝟐 ∘/و 𝟓∘/و 𝟓𝟕∘/

مفاهیم پایهای

فصل اول

 5.1از توزیعهای چوله شرطی تا رگرسیون چندکی
نمودار (الف) شکل  8.3پراکنش وزن در مقابل سن را برای یک نمونه  1333تیایی از دختیران آمریکیایی
(کول )3988 ،3نشان میدهد.
نمودار (ب) شکل ،8.3تایید دیگری از ارتباط بین سن و وزن است ،کیه چنیدین منحنیی رگرسییون
چندکی هموار با  𝑝 = ∘/∘ 3 ,∘/1 ,∘/25 ,∘/5 ,∘/75 ,∘/9 ,∘/97را نمایش میدهید .مالحظیه میی-
کنید که توزیعهای شرطی مربوط ،دارای چولگی مثبت هستند .دو سوال جالب ممکن است پیش آید:
 .3وضعیت وزن به عنوان تابعی از سن چگونه است؟
 .2وضعیت وزن برحسب سن برای افراد سنگین وزن یا سبک وزن چگونه است؟
استفاده از رگرسیون ،میانگین ،پاسخ مناسبی برای سوال اول فراهم نمیآورد .از اینرو ،منحنی میانه برای
متغیرهای تبیینی و پاسخ همیشه روشن نیست و گاهی وابسته به هدف تحلیلگیر اسیت .منحنیی میانیه،
متناظر با منحنی رگرسیون چندکی میانی است که در شکل ( 8.3ب) نشان داده شده است .دخترانی کیه
وزن آنها رو یا باالی منحنی  91درصدی جامعه هستند ،سینگین وزن هسیتند .در ایینصیورت منحنیی
مناسب نمایش آنها رگرسیون چندکی  𝑝 =∘/97است .بهطور مشابه ،منحنی رگرسیون چندکی ∘ = 𝑝،
 /∘ 3نشاندهنده ارتباط وزنی دخترهای سبکوزن با سن است .در بخش  1.3نحوه برآورد ایین منحنیی-
های هموار را مطرح میکنیم.
در رگرسیون معموالً فرض بر این است که متغیرهای تبیینی شامل تغییرات تصادفی نیسیتند ،ولیی
متغیرهای پاسخ تصادفی هستند .از نقطه نظر کاربردی ،این مطلب اغلب صحیح نیست ،اما بهدلییل اینکیه
اگر متغیرهای تبیینی تصادفی باشند ،شیوه برازش بسیار پیچیده میشود ،برای اجتناب از این پیچییدگی

Cole

11

1

مفاهیم پایهای

فصل اول

معموالً فرض میشود که تغییرات تصادفی هر یک از متغیرهای تبیینی در مقایسه با دامنه مشاهده شیده،
آن قدر کوچک است که میتوان از آن صرفنظر کرد.
باید توجه داشت که در رگرسیون ،رابطه بین متغیرهای تبیینی و پاسیخ ییک رابطیه تیابعی ریاضیی
نیست ،چون اگر از 𝑥 ،مقدار 𝑦 بدست آید از 𝑦 مقدار 𝑥 بدست نمیآید .نوع رابطهای که ممکن است بیین
متغیرهای تبیینی و پاسخ برقرار باشد ،متنوع است .اما معموالً بهدلیل سادگی و نییز وجیود برخیی مبیانی
نظری در مورد تقریب روابط غیرخطی یا خطی ،به یافتن رابطه خطیی عالقیهمنیدی بیشیتری نشیان داده
میشود.

(ب)

(الف)

شکل :8.3نمودار وزن در برابر سن برای نمونه  1333دختران آمریکایی( .الف) ارایه پراکنش
(ب) نمودار رگرسیون چندک از پایین به باال

𝟕𝟗𝒑 = ∘/∘ 𝟑 ,∘/𝟏 ,∘/𝟐𝟓 ,∘/𝟓 ,∘/𝟕𝟓 ,∘/𝟗 ,∘/
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 6.1کاربردهای رگرسیون چندکی
یو و استاندر )2331(3بر روی کاربردهای رگرسیون چندک بحث نمودهاند ،که در زیر به برخی از آنها
اشاره مینماییم.

 1.6.1نمودارهای مرجع در پزشکی
نمودارهای مرجع یا صدکی ،مجموعهای از چندکهای مفید در پزشکی را ارایه میدهند .این نمودارها بیه
طور وسیع در تشخیصهای اولیه پزشکی به منظور شناسایی موارد غیرمعمول ،بهکار برده مییشیوند ،کیه
مقدار بعضی از این اندازهگیریهای خاص در دنبالههای ابتدایی توزیع مرجع ،2مناسب میباشیند .نییاز بیه
منحنیهای چندکی به جای یک بازه مرجع ساده ،زمانی بهوجود میآید که اندازهگیریهیا (و بیه تبیع آن
بازه مرجعی) به شدت به متغیر تبیینی مثل سن وابسته باشیند .کیول و گیرین )3992(1و روی اسیتون و
التمن )3991(1روی این مسأله بحث کردهاند .صدکهای منتخب ،معموالً یک زیر مجموعه متقارن از {∘

 }/∘ 3 ,∘/∘ 5 ,∘/1 ,∘/25 ,∘/5 ,∘/75 ,∘/9 ,∘/95 ,∘/97هستند.
یک رهیافت بدیهی ،استفاده از توزیع شرطی معلوم )𝑥|𝑌(𝐹 ،و برازش توزیع شرطی  pامین منحنی
چندکی متناظر با )𝑥|𝑝(  𝑞𝑝 (𝑥) = 𝐹 −1است .اگر توزیع نرمال باشد ،برآورد  pامین منحنی چندک ساده
است .اگیر توزییع چولیه باشید ،کیه پیذیرهای معمیول اسیت ،اغلیب از ییک تبیدیل نرمیالسیاز اسیتفاده
میشود .یکی از این تبدیالت ،تبدیل باکس-کاکس 1است که در بخش  2.1.3بیه آن مییپیردازیم (کیول،
3988؛ التمن 3993؛ رویاستون و رایق .)2333 6برای حاالتی که تبدیالت نرمالسیاز کارسیاز نیسیتند،
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فصل اول

یک روش ناپارامتری 3یا نیمهپارامتری 2پیشنهاد میشوند (کول و گرین3992 ،؛ هیگرتی و پهپه.)3999 1

 1.6.1تحلیل بقا
یکی از کاربردهای رگرسیون چندکی در تحلیل بقا ،1مطالعه اثر یک متغیر تبیینی روی زمیان بقیای ییک
فرد است .یک متغیر تبیینی مشخص ،ممکن است دارای اثرات متفاوت روی مخاطره پیایین (مثیل افیراد
خونسرد) ،مخاطره متوسط (مثل دانشجویان) ،و مخاطره باالی (مثل افرادی سیگاری) یک فرد باشد .ایین
اثرات را میتوان با در نظرگرفتن چندین تابع چندک از زمان بقا بررسی کرد (کیانکر و گلینی .)2333 ،1
شکل 9.3منحنی سه رگرسیون چندکی با  ،𝑝 = ∘/1,∘/5,∘/9بر اساس زمان بقیا  381بیمیار بیا متغییر
تبیینی سن (بین  32تا  61سال) ،از مطالعه جراحی پیوند قلب در استنفورد ،میباشید (کروسیلی و هیو،

6

 .)3911برای جزییات بیشتر درباره رگرسیون میانگین سانسورشده یان  )3999(1را ببینید.
مدل مخاطره متناسب کاکس ،8یکی از مدلهای پرمصرف در تحلیل بقا محسوب میشود .مدل زمان
شکست شتابنده (AFT) 9که مبنی بر مدل مخاطره متناسب کاکس ساخته میشود ،لگاریتم زمان بقا را به
عنوان یک تابع از متغیرهای تبیینی در نظر میگیرد (یان 3999 ،؛ کوتاس و گلفاند .)2333 33،ایین نیوع
مدلبندی به لحاظ تجربی مفید و مناسب است ،چرا که تفسیر آن به راحتی انجام میشود.
فرض میکنیم مدل اساسی زمانهای بقا برای 𝑛  𝑇𝑖 , 𝑖 = 1, … ,وابسیته بیه متغییرهیای تبیینیی 𝑖𝑥

Non-Parametric

1
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2
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3

Survival Analysis
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Geling
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Crowley and Hu
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Yang
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Cox Proportional Hazard

8

Accelerated Failure Time

9

Kottas and Gelfand
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مفاهیم پایهای

فصل اول

است ،که در آن 𝑖𝑇ها میتوانند سانسور شده باشند .در صورت عدم وجود مشاهدات سانسور شده ،طبیعیی
است تا زوج  {𝑇𝑖 , 𝑥𝑖 }𝑛𝑖=1به صورت نمونههای دومتغیره مستقل و همتوزیع ،مورد بررسی قرار گیرنید .اگیر
𝑖امین مشاهده سانسورشده باشد ،در اینصورت 𝑖𝑌 را بهجای 𝑖𝑇 مشاهده میکنیم .تبدیل لگیاریتم 𝑖𝑇 ،ییک
مدل  AFTمعمول را فراهم میکند که لگاریتم 𝑖𝑇 را به صورت خطی روی 𝑖𝑥 برازش میدهد .یعنی
𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑖 ) = 𝑥𝑖 𝑇 𝛽 + 𝜀𝑖 ,
که در آن 𝜀𝑖 ،ها مستقل و همتوزیع با یک تابع توزیع نامعلوم میباشند .حال اگر در میدل بیهجیای 𝑖𝑇𝑌𝑖 ،
مشاهده شده باشد ،در اینصورت میانگین 𝑖𝜀 صفر نیست و بنابراین جمله عیرض از مبیدا شیامل بیردار 𝛽

نخواهد بود .به همین دلیل ،تحلیل رگرسیون میانگین ،یک روش برازش خوب برای مدل  AFTنمیباشید.
با این وجود رگرسیون چندکی ،که مدلهای چندکهای زمان بقا یا یک تبدیل یکنواخت وابسیته بیه آن،
مانند یک تابع از متغیرهای تبیینی را مدلبندی میکند ،مناسب میباشد (یان .)3999 ،
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شکل :9.3دادههای جراحی قلب استنفورد با سه منحنی چندکی متناظر با
 : #دادههای سانسورشده

 : oدادههای کامل
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مفاهیم پایهای

فصل اول

 3.6.1اقتصاد
رگرسیون چندکی در مطالعه بازارهای مصرفی برای بررسی تاثیر ییک متغییر تبیینیی ،کیه ممکین اسیت
مربوط به افرادی با گروههای درآمدی باال ،متوسط و پایین باشند ،بهکار برده شود .بهطور مشابه ،تغیییرات
نرخهای بهره ممکن است اثرات متفاوتی بر قیمتهای سهام شرکتهایی که به گیروههیای بیا سیود بیاال،
متوسط و پایین تعلق دارند ،داشته باشند .رگرسییون چنیدکی بیه عنیوان ییک ابیزار تحلیلیی اسیتاندارد،
بهویژه برای مطالعه دستمزد و درآمد ،در اقتصاد به کار بیرده مییشیود (بوچینسیکی .)3998 ،3ایین نیوع
رگرسیون ،در مطالعه چگونگی توزیع درآمد در میان افراد جامعه نیز با اهمیت است .برای مثال در تعییین
استراتژیهای مالیاتی یا برای انجام سیاستهای اجتماعی ،میتوان از آن استفاده کرد.

 4.6.1مدلبندی پدیدههای زیستمحیطی
علم هیدرولوژی در مورد مدلبندی بارندگی و جریان آب رودخانههیا اسیت .تیامین آب شییرین ،نیازمنید
برآورد احتمال وقوع خشکسالی جهت طراحی حجم مخازن سدها و نیز احتمال بارندگیهای شدید جهیت
طراحی زهکشی سیالب است .بنابراین مدلبندی دنباله توزیع و آگاهی از چندکهای ابتیدایی و انتهیایی،
مبحث اصلی هیدرولوژی آماری است .فرض کنید )𝑥( 𝑝𝑞 تیابع چنیدک بیرای متغییر هییدرولوژی ،ماننید
ماکسیمم ارتفاع سالیانه آب باشد .بنابراین برای مقدار بزرگ ∘𝑝 ،میثالً  ،3/9احتمیال وقیوع ییک مقیداری
بیشتر از )𝑥( ∘𝑝𝑞 برابر ) ∘𝑝  (1 −خواهد بود .احتمال وقوع اولین مقدار بیشتر از )𝑥( ∘𝑝𝑞 در سال 𝑘 برابر با
1

) ∘𝑝  𝑃(𝐾 = 𝑘) = 𝑝∘𝑘−1 (1 −خواهد بود .میانگین متغیر  Kبرابیر ) 𝑝 (1−اسیت کیه دوره برگشیت  Tبیا
∘

احتمال ) ∘𝑝  (1 −نامیده میشود .برای مثال ،اگر  Tبرابر صد سال باشید ،پیس )𝑥(  𝑞∘/99برابیر مقیداری
است که با احتمال  3/99سیالب بعدی در  333سال آینده از مقدار حال تجاوز میکند.

Buchinsky
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 5.6.1نمایان سازی ناهمواریانسی
یک مسأله مهم در تحلیل دادهها ،تشخیص وجود ناهمواریانسی 3است .ترسیم چندکهیا ،مییتوانید ابیزار
مهمی برای تشخیص باشد .این ترسیم نه تنها به شناخت ناهمپراشی کمیک مییکنید ،بلکیه اثیر مکیانی،
گسترش ،و شکل توزیع  Yبه شرط 𝑥 = 𝑋 را نیز فراهم میکند.
رگرسیون چندکی را میتوان برای تعیین انحراف از پذیرههای اولیه مدل 𝜀  𝑌 = 𝑥 𝑇 𝛽 +بهکار بیرد.
اگر توزیع 𝜀 به متغیر تبیینی 𝑥 وابسته نباشد ،تمام چندکهای رگرسیونی موازی خواهند بود .برای مثیال
هفت منحنی چندکی برای دادههای دختران آمریکایی در شکل  8.3به وضوح میوازی نیسیتند ،کیه ایین
نشاندهنده ناهمواریانسی است.

 7.1روشهای برآورد
برای برآورد پارامترها در رگرسیون چندک ،الگوریتمها و روشهای مختلفی پیشنهاد شدهاند .در این بخش
به چهار مورد از آنها اشاره و در این پایاننامه از مدل رگرسیون چندکی پارامتری برای بیرآورد پارامترهیا
استفاده میکنیم.

 1.7.1مدل رگرسیون چندکی پارامتری
برای کمی کردن رابطه بین متغیر پاسخ  Yو متغیر تبیینیی 𝒙 ،اغلیب فیرض مییشیود ]𝒙 = 𝑿|𝒀[𝐸 بیه
صورت ترکیب خطی ساده 𝜷 𝑇𝒙 باشد .بهطور مشابه ،مدل رگرسیون چندکی ،وابستگی خطی چندکهیای
 Yبه 𝒙 را مشخص میکند .به عبارت دیگر ،فرض میکنیم ارتباط بیین  pامیین چنیدک  Yو متغییرهیای
تبیینی 𝒙 به صورت 𝜷 𝑇𝒙 = )𝒙( 𝑝𝑞 باشد .با در نظر گرفتن مجموعیه داده  {𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 }𝑛𝑖=1مییتیوان بیرآورد
پارامترهای 𝜷 را با مینیمم کردن رابطه

heteroscedasticity
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فصل اول
𝑛

∑ 𝜌𝑝 (𝑦𝑖 − 𝒙𝑖 𝑇 𝜷),
𝑖=1

بهدست آورد .جواب صریحی برای ضرایب ،تحت این مدل رگرسیونی وجود ندارد ،زیرا تابع زیان در نقطیه
مبدا دارای مشتق نمیباشد.

 1.7.1تبدیالت باکس کاکس مدل چندکی
در این زیربخش برآوردهای پارامترهای رگرسیون چندکی با کمک تبدیالت باکس کاکس 3را ،که در بخش
 3.6.3اشاره شد ،توضیح میدهیم .فرض کنید تابع )𝑦 ;𝜆(𝑔 به صورت
∘≠ 𝜆 اگر

𝜆(𝑦 𝜆 − 1)⁄

 𝜆 =∘,اگر

)𝑦(𝑔𝑜𝑙

{ = )𝑦 ;𝜆(𝑔

تعریف شود .همچنین فرض کنید )𝑧 ;𝜆(  𝑔−1تابع معکوس )𝑦 ;𝜆(𝑔 نسبت به 𝑦 باشد .برای یافتن توابیع
معکوس داریم:
1

𝜆)𝓏𝜆 (𝑦 𝜆 − 1)⁄𝜆 = 𝓏 ⟹ (𝑦 𝜆 − 1) = 𝜆𝓏 ⟹ 𝑦 = (1 +
𝑙𝑜𝑔(𝑦) = 𝓏 ⟹ 𝑦 = 𝑒 𝓏 .

بنابراین
)(8.1

∘≠ 𝜆 اگر

𝜆(𝜆𝓏 + 1)1⁄

 𝜆 =∘,اگر

)𝓏(𝑝𝑥𝑒

{ = )𝓏

;𝜆( −1

𝑔

اگر𝑝 امین چندک )𝑌 ;𝜆(𝑔 𝑞𝑝 (𝑔) ،باشد ،آنگاه  pامین چندک  𝑔−1 {𝜆; 𝑞𝑝 (𝑔)} ،Yمیباشد .بهویژه اگر
مقداری از 𝜆 وجود داشته باشد ،به طوری که )𝑌 ;𝜆(𝑔 و  Xبه صورت نرمال توزیع شیده باشیند ،پیس بیا
توجه به ویژگی توزیع نرمال میتوان نشان داد که 𝑝 امین چندک )𝑌 ;𝜆(𝑔 بیه صیورت خطیی 𝑥 𝛽∘ + 𝛽1

است که در آن 𝛽1 ،و

∘𝛽 وابسته به 𝑝 هستند .از اینرو 𝑝 امین چنیدک  Yبیهوسییله )𝑥 𝑔−1 (𝜆; 𝛽∘ + 𝛽1

بهدست میآید.
Box-cox transformation
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فصل اول

مقداری از 𝜆 که متغیر  Yرا به نرمال تبدیل میکند ،ممکن است وجود نداشته باشد .در ایین حالیت،
یک راه آن است که از تبدیلی ،بر مبنای تابع زیان ،برای پیدا کردن 𝑇)  𝛽 = (𝛽∘ , 𝛽1و 𝜆 بهوسیله مینیمم
کردن رابطه
𝑛

∑ 𝜌𝑝 (𝑦𝑖 − 𝑔−1 (𝜆; 𝛽∘ + 𝛽1 𝑥𝑖 )),
𝑖=1

استفاده شود (بوچینسکی.)3998 ،
تحت تبدیالت ( ،)8.1میتوان فرض کرد که مقدار 𝜆 با تغییر متغیرهای تبیینی 𝑥 ،تغییر میکند و 𝑝

امین چندک  Yتحت تبدیالت باکس-کاکس ،ممکن است توسط ) 𝑖𝑥  𝑔−1 (𝜆(𝑥); 𝛽∘ + 𝛽1بررسی شیود.
به جای برآورد یک مقدار منفرد از 𝜆 ،از برآورد منحنی )𝑥(𝜆 میتوان استفاده نمود .در این مورد ،به ییک
برآورد هموار ،بر اساس روش هسته 3یا اسپالین هموار 2نیاز داریم .کول و گیرین ( )3992بیرای بیهدسیت
آوردن برآورد درستنمایی تاوانیده 𝜆(𝑥)1روشی را معرفی کردند.
اگر)𝑓(𝑆𝑆𝑅 مجموع توان دوم خطای تاوانیده برای برازش𝑓 ،به صورت زیر تعریف شود:
2

𝑛

𝑏

𝑥𝑑 ))𝑥( " 𝑓( ∫ 𝛼 𝑅𝑆𝑆(𝑓, 𝛼) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖 ))2 +
𝑎

𝑖=1

آنگاه )𝑥(𝜆 از ماکسیمم کردن رابطه
𝑙(𝜆) − 𝛼 ∫ 𝜆" (𝑥)2 𝑑𝑥,

برآورد میشود ،که در آن)𝜆(𝑙 ،لگاریتم تابع درستنمایی بوده و برابر است با
𝑛

𝓏𝑖 = 𝑔(𝜆; 𝑦𝑖 ),

1
𝑙(𝜆) = ∑ {𝜆(𝑥𝑖 ) 𝑙𝑜𝑔(𝑦𝑖 ) − 𝓏𝑖2 } ,
2
𝑖=1
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و 𝑥𝑑  ∫ 𝜆" (𝑥)2جریمه ناهمواری 3و 𝛼 پارامتر هموارسازی میباشند.

 3.7.1مدل رگرسیون چندکی ناپارامتری
از آنجاییکه توزیع شرطی ،جزء اصلی رگرسیون چندکی است ،ییو و جیونز  )3998(2و هیال1و همکیاران
( )3999روشهایی را برای برآورد توزیع شرطی مورد بررسی قرار دادند.
تعریف :7.1فرض کنیم که 𝑛𝑥  𝑥1 , … ,نمونیه تصیادفی از تیوزیعی بیا تیابع چگیالی احتمیال 𝑓 باشید ،در
اینصورت برآوردگر هستهای )𝒙(𝑓 به صورت زیر تعریف میشود:
𝑛

1
𝑖𝑥 𝑥 −
= )𝑥 ; 𝑛𝑥 𝑓̂ℎ (𝒙) = 𝑓̂ℎ (𝑥1 , … ,
(𝐾∑
)
𝑛ℎ
ℎ
𝑖=1

که ∘>  ℎبرآوردگر هموارسازی و )  𝐾(.تابع هستهای است که باید در سه شرط زیر صدق کند.
∘ = |)𝑦(𝐾𝑦| 𝑚𝑖𝑙 1.
∞→𝑦

∞ < |)𝑦(𝐾| 𝑝𝑢𝑠

2.

∞<𝑦<∞−
∞+

3. ∫−∞ 𝐾(𝑦)𝑑𝑦 = 1

برای مثال 𝐹(𝑦|𝑥) ،ممکن است ،به صورت ناپارامتری ،با فرم زیر برآورد شود:
𝑛

)(9.1

𝐹̂ (𝑦|𝑥) = ∑ 𝑤𝑖 (𝑥)𝐼(𝐴𝑖 ),
𝑖=1

که در آن 𝑤𝑖 ،𝐴𝑖 = {𝑦𝑖 < 𝑦} ،تابع وزن غیر صفر که به 𝑖𝑥 وابسته است ،و  ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 (𝑥) = 1است.
این نوع برآورد وزنی هسته برای توزیع شرطی با مشکالتی همراه اسیت .اول ،ایین برآوردگیر تیابع توزییع
نیست ،زیرا نه تنها یکنوا نیست بلکه فقط مقادیر آن بین صفر و یک قیرار مییگیرنید و هیچگیاه بیه ییک
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نمیرسند .به همین دلیل هال( )3999برآوردگر تصحیحشده مشهور نادارییا -واتسیون 3را کیه دارای تیابع
توزیع شرطی به فرم
)𝑦 ≤ 𝑖𝑦(𝐼)𝑥 ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 (𝑥𝑖 )𝐾ℎ (𝑥𝑖 −
,
)𝑥 ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 (𝑥𝑖 )𝐾ℎ (𝑥𝑖 −
است را پیشنهاد داد ،که در آن) ،

𝑥𝑥𝑖 −
ℎ

= )𝑥|𝑦( ̂𝐹

(𝐾 = )𝑥  ℎ ،𝐾ℎ (𝑥𝑖 −پارامتر برآوردگر هموارسازی K ،تابع چگالی

هسته )  ∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 (𝑥𝑖 ) = 1 ،𝐾ℎ (.و ∘≥ ) 𝑖𝑥( 𝑖𝑝 است.
دوم منحنیهای چندکی بر اساس برآوردگرهای )𝑥|𝑦(𝐹 ممکن است با یکدیگر تالقی داشیته باشیند کیه
نامطلوب است .این مسأله توسط شکل  33.3نمایش دادهشده است که در آن ،برآورد رگرسیون چنیدکی
هسته برای )𝑥|𝑦( ̂𝐹 ،از هال و همکاران ( ،)3999برای مجموعه دادههای جراحیی قلیب اسیتنفورد نشیان
داده شده است .یو و جونز ( )3998برای حل این مسأله ،رهیافت هسته دوگان 2را بیهکیار بردنید .در ایین
رهیافت ،به برآوردگر هموارسازی برای 𝑦 و 𝑥 نیاز است .ایده اساسی آن است کیه تیابع نشیانگر ) 𝑖𝐴(𝐼 در
رابطه ( )9.3به وسیله یک تابع توزیع پیوسته }𝑏 𝛺{(𝑦𝑖 − 𝑦)⁄جایگزین شود .که در آن،
𝑞

𝛺(𝑞) = ∫ 𝑔(𝑣)𝑑𝑣,
∞−

)𝑞(𝛺 یک تابع توزیع با تابع چگالی)𝑣(𝑔  𝑏 >∘ ،برآوردگر هموارسازی در جهت 𝑦 و )𝑥( 𝑖𝑤 توابع وزن بر
اساس هسته هستند .بنابراین داریم:
𝑛

𝑦 𝑦𝑖 −
( 𝛺)𝑥( 𝑖𝑤 ∑ = )𝑥|𝑦( ̂𝐹
).
𝑏
𝑖=1

اگر 𝑔 دارای هسته چگالی یکنواخت باشد ،𝑔(𝑢) =∘/5𝐼(|𝑢| ≤ 1) ،و
)𝑥
,
)𝑥 −

𝐾ℎ (𝑥𝑖 −
𝑛
𝑖𝑥( ∑𝑖=1 𝐾ℎ
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𝑑

و همچنین وزنها با پبرآوردگر هموارسازی  ℎدر جهت 𝑥 باشند ،میتیوان نشیان داد کیه ∘> )𝑥( 𝑝̂𝑞 𝑝𝑑.
این نتیجه از آنجا ناشی میشود که )𝑥( 𝑝̂𝑞 تابعی یکنوا از 𝑝 است و ایینکیه دنبالیه ایین روش از مسیأله
تالقی ،که در باال اشاره شد ،پیروی نمیکند .یو و جونز ( )3998یک الگیوریتم مکیرر بیرای بیرآورد توابیع
چندک تحت رهیافت هسته دوگان معرفی کردند.
تحت تابع زیان مجموعه باال ،برآورد رگرسیون چندکی بر اساس هسته را میتوان با مینییمم کیردن
تابع زیان وزنی هسته
𝑛

𝑚𝑖𝑛 {∑ 𝜌𝑝 (𝑦𝑖 − 𝑎)𝐾ℎ (𝑥𝑖 − 𝑥)} ,
𝑖=1

𝑎

به دست آورد که در آن ،مینیممکننده )𝑥(̂𝑎 = ̂𝑎 ،برآوردگر رگرسیون چندکی 𝑝 ام اسیت .ییک فرآینید
کمترین توانهای دوم باز وزن داده شده تکراری 3برای پیدا کردن ̂𝑎 توسط یو و جونز ( )3998معرفی شد.

 4.7.1مدل رگرسیون چندکی نیمهپارامتری
رهیافت برآورد درستنمایی تاوانیده که در بخش 2.1.3شرح داده شد ،مثالی از فن بیرازش نیمیهپیارامتری
است که توسط کول و گرین ( )3992مطرح شد .بهطور کلی ،در روش نیمهپارامتری در بعضی مواقع ،امیا
نه در تمام موارد ،فرض بر این است که متغیر پاسخ  Yبه متغیرهای تبیینی وابسته است .چنین میدلی بیا
جایگزینی مدل خطی 𝜷 𝑇𝒙 با )𝑡(𝑔  𝒙𝑇 𝜷 +به صورت )𝑡(𝑔  𝑞𝑝 = 𝒙𝑇 𝜷 +تعیین میشود که در آن 𝑡 و
𝑥 متغیرهای تبیینی برای 𝑝 امین چندک Yو 𝜷 و تابع 𝑔 مجهول هسیتند و بایید بیرآورد شیوند .معمیوالً
برآورد 𝑔 و 𝜷 با مینیمم کردن
𝑛

∑ 𝜌𝑝 {𝑦𝑖 − 𝒙𝑖 𝑇 𝜷 − 𝑔(𝑡)} + 𝛼 ∫(𝑔" (𝑡))2 𝑑𝑡 ,
𝑖=1

بهدست میآید کانکر و همکاران ( )3992روشی را برای این منظور ارایه دادند.
Iterated Reweighthed Least Square
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شکل :33.3دادههای جراحی قلب استنفورد با سه منحنی رگرسیون چندک 𝟓 𝒑 = ∘/𝟏,∘/𝟐𝟓,∘/که با روش هسته
بهدست آمدهاند

 8.1رگرسیون چندکی برای سریزمانی
در اکثر تحقیقات رگرسیون چندکی ،فرض بر این است که متغیر پاسیخ  ،Yبیا شیرط مفیروض بیودن 𝑥

مستقل است .اخیراً چنیدین محقیق بیر روی روشهیای مختلفیی بیرای میدلبنیدی رگرسییون چنیدکی
سریزمانی متمرکز شدهاند .به عنوان مثال ،روشی بر اساس برآورد توزیع شرطی ،توسط کیای )2332( 3و
روشی بر اساس تابع زیان ،توسط گانون )2331( 2ارایه شده است .در روش کای ( )2332فرض شده است
که سریزمانی 𝑛  𝑌𝑖 , 𝑖 = 1, … ,به سریزمانی 𝑖𝑋 توسط رابطه 𝑖𝜀) 𝑖𝑋(𝜎  𝑌𝑖 = 𝜇(𝑋𝑖 ) +وابسیته باشیند،
که در آن ) 𝑖𝑋(𝜇 تابع رگرسیونی و 𝑖𝜀 خطای مدل است .وابستگی ) 𝑖𝑋(𝜎 به 𝑖𝑋 به ایین معنیی اسیت کیه
مدل دارای ناهمواریانسی است.
اولین روش ،برآورد توزیع 𝑖𝑌 به شرط 𝑖𝑋 توسط رهیافت بخش 1.1.3است و سیپس بیرآورد چنیدک
شرطی توسط معکوس تابع توزیع شرطی است .در دومین روش ،برای بیرآورد چنیدک شیرطی از فرآینید
اکیداً ایستای  Zبه شرط اطالعات گذشته و حال استفاده میشود ،چندک 𝑝 ام  Zاز مسأله بهینهسازی زیر
مشخص میشود:
𝑞𝑝 (𝑥) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛{𝐸[𝜌𝑝 (𝑍 − 𝜃)|𝑋 = 𝑥]}.
𝑅∈𝜃

آنگاه برای برآورد از روش هسته بر اساس تابع زیان از بخش  1.1.3استفاده میشود.
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 1.1مقدمه
روشهای استنباط بیزی با روشهای استنباط بسامدی 3متفیاوت هسیتند .در روش بسیامدی تنهیا منبیع
اطالعاتی ،دادههای موجود هستند که در ساختن برآورد یا آزمون فرضیه پارامتر مورد توجه قرار میگیرند.
در صورتی که در روش بیزی برآورد یا آزمون پارامتر از ترکیب دادههای موجیود بیا اطالعیاتی از گذشیته،
حاصل میگردد.
فرمول اساسی برای دخالت دادن اطالعات گذشته در تحلییل آمیاری توسیط تومیاس بییز 2در سیال
 3161ارایه شد .اولین کاربرد آن برای مسائل رگرسیونی توسط هارولد جفری 1در سال  3929ارایه شد.

 1.1توزیعهای پیشین و پسین
توزیع پارامتر قبل از مشاهده هر دادهای ،توزیع پیشین 1آن پارامتر نامیده میشود .توزیع شرطی پارامتر به
شرط مشاهده دادهها ،توزیع پسین 1نامیده میشود .اگر مقادیر مشاهده شیده دادههیا را در تیابع احتمیال
شرطی یا تابع چگالی احتمال شرطی دادهها به شرط پارامتر ،جایگذاری کنیم نتیجه این کار فقط تابعی از
پارامتر است که آن را تابع درستنمایی مینامیم.

 1.1.1تعیین توزیع پیشین
یک مسأله استنباط آماری را در نظر بگیرید که در آن قیرار اسیت مشیاهدات از تیوزیعی بیا تیابع چگیالی
احتمال یا تابع احتمال )𝜃|𝑥(𝑓 انتخاب شوند ،که در اینجا 𝜃 پارامتری بیا مقیادیر نیامعلوم اسیت .فیرض
میکنیم که مقدار نامعلوم 𝜃 در یک فضای پارامتر مانند 𝛺 قرار دارد .در مسائل استنباط آماری سیعی بیر
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این بوده است که بر اساس مشاهداتی از تابع چگالی احتمال یا تابع احتمال 𝑓(𝑥|𝜃) ،بتوان تعیین کرد که
قرار گرفتن 𝜃 در کجای 𝛺 محتملتر است.
در بسیاری از مسائل ،قبل از هر مشاهدهای از )𝜃|𝑥(𝑓 ،آماردان یا آزمایشگر این توانیایی را دارد کیه
اطالعات قبلی در مورد𝜃 را به صورت یک توزیع احتمال برای 𝜃 در مجموعه 𝛺 خالصیه کنید .بیه عبیارت
دیگر ،قبل از آنکه دادههای مربوط به آزمایش جمع آوری یا مشاهده شوند ،دانش و تجربه قبلی آزمایشگر
او را هدایت میکند تا تعیین کند قرارگرفتن پارامتر 𝜃 در کدام بخش 𝛺 محتملتر است.

 1.1.1طبیعت جدالبرانگیز توزیع پیشین
مفهوم توزیع پیشین در آمار بسیار جدالبرانگیز است .بعضی از آماردانان عقیده دارند که توزیع پیشیین را
میتوان در هر مسأله آماری برای 𝜃 در نظر گرفت .آنها عقیده دارند که این توزیع ،ییک توزییع احتمیال
ذهنی 3است و اطالع محقق و ذهنیت او را درباره اینکه کدام مقادیر 𝜃 محتملتر هستند ،نشان مییدهید.
آنها همچنین عقیده دارند که توزیع پیشین هیچ تفاوتی با توزیعهای دیگر که در سایر زمینههای آماری
بکار میروند ،ندارد و تمام قوانین نظریه احتمال برای توزیع پیشین نیز قابل طرح است .آماردانانی که این
قبیل برداشتها را باور دارند ،جزء هواداران فلسفه بیزی به شمار میآیند.
سایر آماردانان عقیده دارند که در بسیاری از مسائل آماری صحبت کیردن از توزییع احتمیال دربیاره
پارامتر 𝜃 مناسب نیست ،زیرا مقدار واقعی 𝜃 اصالً متغیر تصادفی نیست .آنچه کیه اتفیاق افتیاده اسیت آن
است که این مقدار واقعی برای محقق آشکار نیست .این آماردانیان عقییده دارنید زمیانی مییشیود توزییع
احتمالی برای 𝜃 در نظر گرفت که اطالعات وسیعی درباره فراوانیهای نسبی مقادیری که 𝜃 میتواند بگیرد
از قبل موجود باشد .در این صورت است که دو آماردان متفاوت یک توزیع برای 𝜃 در نظر خواهند گرفیت.
به عنوان مثال ،فرض کنید 𝜃 نسبت کاالهای معیوب تولید شده به وسیله یک دسیتگاه باشید کیه مقیدار
Subjective Distribution
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واقعی آن معلوم نیست .همچنین فرض کنید مسئوالن این کارخانه تعداد زیادی از این کاالها را در گذشته
تولید و نسبت کاالهای معیوب در گذشته را ثبت کرده باشند .در این صورت امکان تعیین توزییع پیشیین
برای 𝜃 ،با استفاده از این سابقه ،وجود دارد.
هر دو گروه آماردانان همسخن هستند که اگر بتوان توزیع پیشین معقولی انتخاب کرد ،آنگاه استفاده
از روشهایی که در ادامه خواهیم گفت ،مفید خواهد بود.

 3.1.1توزیع پیشین ناسره
بسیار اتفاق میافتد که توزیعهای پیشین متفاوت ،اختالف زیادی در توزیعهای پسین ایجاد نمیکننید .از
جمله شرایطی که ممکن است منجر به این نتیجه شوند ،وجود حجم باالی دادهها و گستردگی بسیار زیاد
توزیعهای پیشین میباشند.
این نتیجه دو پیامد دارد .اول ،اگر تعداد دادهها زیاد باشند ،عدم توافیق دو محقیق روی ییک توزییع
پیشین ،چندان اهمیتی ندارد .دوم ،اگر برای محققین فرق زیادی نداشته باشد که چه توزییع پیشیینی را
انتخاب کنند ،تمایل زیادی به صرف وقت برای تعیین آن نخواهند داشت .اگر توزیع پیشین تعیین نشیود،
آنگاه راهی برای تعیین توزیع شرطی پارامتر به شرط دادههیا ،وجیود نیدارد .تیدبیری کیه در ایین حالیت
اندیشیده شده است ،آن است که سعی میشود بر اساس برخی محاسیبات ،اطالعیات بیشیتری از دادههیا،
نسبت به آنچه که از قبل موجود بود ،استخراج شود .معموالً این محاسبات بیر اسیاس تیابعی ماننید )𝜃(𝜉

انجام میشود که در آن با تابع )𝜃(𝜉 مثل ییک توزییع پیشیین رفتیار مییشیود امیا حتیی ممکین اسیت
∞ = 𝜃𝑑)𝜃( 𝜉 ∫ ،که بهطور واضح تعریف تابع چگالی احتمال را نقض میکند .چنین پیشیینی را توزییع
پیشین ناسره 3میگویند.

Improper prior
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 4.1.1توزیعهای پیشین پیوسته و گسسته
در برخی از مسائل ،پارامتر 𝜃 حداکثر میتواند دنبالهای شمارا از مقادیر را اختیار کند .توزیع پیشیین
𝜃 در این حالت یک توزیع گسسته خواهد بود .در این صورت )𝜃(𝜉 را تابع احتمال پیشین 𝜃 مینامیم .در
مسائل دیگر 𝜃 ،ممکن است بتواند مقادیر بازهای از خط حقیقی را اختیار کند که در این صورت یک توزیع
پیوسته برای 𝜃 در نظر گرفته میشود .در این صورت )𝜃(𝜉 را تابع چگالی احتمال پیشین𝜃 مینامیم.

 5.1.1توزیعهای پیشین مزدوج
برای برخی از مدلهای آماری بسیار رایج ،خانوادهای از توزیعها با ایین ویژگیی وجیود دارد کیه اگیر
توزیع پیشین را عضوی از آن خانواده در نظر بگیریم ،توزیع پسین نیز عضوی از آن خیانواده خواهید بیود.
چنین خانوادهای از توزیعها را خانواده مزدوج مینامند.
برای روشهای متفاوت مدلبندی آماری برای دادهها به شرط پارامتر ،خانواده توزیعهیای میزدوج از
پارامتر بهدست میآید .به عنوان چند مثال ،برای دادههایی که توزیع آنها به آزمایشهای برنولی وابسیته
است مثل دوجملهای ،هندسی ،دوجملهای منفی ،خانواده مزدوج برای پارامتر احتمال پیروزی ،توزیعهیای
بتاست .برای دادههای با توزیع وابسته به فرآیند پواسون مثل توزیع پواسون ،گاما (با پارامتر شکل معلوم) و
نمایی ،خانواده مزدوج برای پارامتر نرخ ،خانواده توزیعهای گاماست .بیرای دادههیای بیا توزییع نرمیال بیا
واریانس معلوم ،خانواده توزیعهای مزدوج ،خانواده نرمال است (پاشا.)3182 ،

 3.1روش بیزی
روش بیزی ،یک روش استنباط آماری کلی است که تقریباً میتوان برای تمام مسائل آماری از آن استفاده
کرد .در این زیربخش ،خالصهای از ویژگیهای آن را ،قبل از به کار بردن آن در مدلهای رگرسیونی ،بیان
میکنیم .برای تحلیل مجموعه ای از دادهها ،معموالً یک مدل آماری برای آن در نظیر مییگییریم .فیرض
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کنید 𝒚 بردار دادهها و 𝜽 بیردار پارامترهیای مجهیول را نمیایش دهنید .در میدل رگرسییون سیاده𝒚 = ،

) 𝑛𝑦  (𝑦1 , … ,بردار مشاهدات متغیر وابسته و )𝜎  𝜽 = (𝛼, 𝛽,بردار پارمترهای مدل است .میخواهیم داده-
های 𝒚 را برای برآورد یا آزمون فرضییه دربیاره بعضیی از پارامترهیا در 𝜽 بکیار بیریم .میدل آمیاری بییان
میکند که بردار دادههای 𝒚 که به عنوان یک متغیر تصادفی در نظر گرفته میشود ،برای هر مقدار ثابت از
بردار𝜽 دارای توزیع معینی است .مثالً مدل رگرسیون خطی ساده از توزیع نرمال بیان میکنید کیه بیرای
مقادیر ثابت )𝜎  ،(𝛼, 𝛽,توزیع 𝑖𝑦 نرمال با میانگین 𝑖𝑥𝛽  𝛼 +و واریانس  𝜎 2میباشد و 𝑖𝑦ها نیز از یکدیگر
مستقل هستند .توزیع 𝒚 برای یک مقدار ثابت 𝜽 را توزیع شرطی 𝑦 به شرط 𝜽 مینامنید .در روش بییزی
باید برای 𝜽 توزیعی نیز مشخص کنیم .قبل از مشاهده دادهها باید ارزیابی کنیم که درباره مقادیر احتمالی
پارامترها چه باوری داریم و این باور را به صورت یک توزیع احتمال برای 𝜽 بییان کنییم .در مرحلیه بعید،
توزیع پیشین 𝜽 و توزیع 𝒚 به شرط 𝜽 را ترکیب نموده ،توزیع 𝜽 به شرط 𝒚 را بهدسیت مییآورییم .بیرای
بردار دادههای مشاهده شده 𝒚 ،این توزیع را توزیع پسین 𝜽 مینامند .در این روش اطالعات پیشین درباره
پارامترها را به وسیله دادههای جاری ،بهروز 3میکنیم تا اطالعات پسین بهدست آید.
فرمول بیز ،ترکیبی از توزیعهای 𝜽 و توزیع 𝒚 به شرط𝜽 را برای بهدست آوردن توزیع پسیین فیراهم
میکند .اغلب این توزیعها را برحسب تابع چگالی احتمال آنها ،به ترتییب بیا )𝜽(𝑓 𝑓(𝒚|𝜽) ،و )𝒚|𝜽(𝑔

نشان میدهند .فرمول بیز بیان میکند
𝑔(𝜽|𝒚) = 𝑐𝑓(𝜽)𝑓(𝒚|𝜽),

که در آن  ،cکمیتی است که به 𝜽 بستگی ندارد.
برآورد بیزی یا آزمونهای فرضیه بیزی درباره پارامترهای 𝜽 از توزیع پسین 𝜽 بهدست میآیند .برای
مثال ،میتوانیم برآورد 𝜽 را با استفاده از میانگین توزیع پسین آن بهدست آوریم.

Update
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رگرسیون بیزی

برآورد بیزی خط رگرسیون

در مدلهای رگرسیونی ،توزیعی که به طور وسیعی بکار برده شیده اسیت توزییع نرمیال مییباشید .میدل
رگرسیون خطی نرمیال را در نظیر بگیریید .بیا معلیوم بیودن پارامترهیای 𝛽  𝛼,و 𝜎 بیردار دادههیای = 𝑦

) 𝑛𝑦  (𝑦1 , … ,دارای توزیع نرمال چندمتغییره اسیت .در روش بییزی همچنیین بایید توزییع پیشیین تیو م
پارامترهای 𝛽  𝛼,و 𝜎 را مشخص کنیم .به طور نظری ،هر توزیعی را میتوان به عنوان توزیع پیشین انتخاب
کرد ،اما به طور عملی اگر توزیع پیشینی را انتخاب کنیم که وقتی توزیع پسین را محاسبه مییکنییم بیه
طور مناسبی با توزیع بردار دادهها ترکیب شود ،محاسبات آسانتر میشود.
توزیع پیشین ناآگاهیبخش :1اطالعات پیشین یا باوری کیه ییک شیخص دربیاره پارامترهیا دارد،
بستگی به آن شخص دارد .فرض کنید هیچ اطالع پیشین یا باوری درباره پارامترها نداریم .یعنیی ،قبیل از
مشاهده دادهها فرض کنید هیچ ایدهای در مورد اینکه 𝛽  𝛼,و 𝜎 چه مقادیر ممکنی دارند ،به جز اینکه 𝜎

باید مثبت باشد ،نداریم .از اینرو نیاز به یک توزیع پیشین ناآگاهیبخش 2داریم که عدم آگاهی ما را بییان
1

کند .برای مثال اگر در یک مسئله آزمون فرض ساده در مقابل ساده ،احتماالت یکسان را به فرض صیفر
2

و مقابل نسبت دهیم آنگاه این توزیع پیشین ،ناآگاهی بخش است.
یکی از روشهای بدست آوردن توزیع پیشن ناآگاهی بخش توسط جفریز( )3963ارایه شده است ،که
در این روش چگالی پیشیین را بیه صیورت |)𝜽(𝐼|√ ∝ )𝜽(𝑓 در نظیر مییگییرد کیه در آن |)𝜽(𝐼|
دترمینان ماتریس اطالع فیشر میباشد.

32

Noninformative Priors Distribution

1

Noninformative Priors Distribution

2

فص
س
ل وم
رگرسیون چندکي بیزي
 1.3مقدمه
رگرسیون چندکی یک رده از مدلهاست که بر مبنای نظریه مدلهای رگرسیون ساخته میشود و میتوان
از آن برای سنجش اثر متغیرهای تبیینی روی توزیع متغیر پاسخ استفاده کرد .این نوع رگرسییون توسیط
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بیزی
کانکر و باست )3918( 3معرفی شد .رگرسیون چندکی نه تنها یک روش مناسیب بیرای انیدازهگییری اثیر
متغیرهای تبیینی روی متغیر پاسخ است ،بلکه میتواند به عنوان ییک روش مناسیب بیرای سینجش اثیر
متغیرهای تبیینی روی چندکهای انتخاب شده از توزیع متغیر پاسخ برده شود .به همین دلیل است کیه
این روش ،بهویژه در تحقیقات کاربردی ،استفاده عملی دارد .گر چه نظریه مجانبی برای رگرسیون چندکی
به خوبی توسعه یافته است ،اما برای نمونههای کوچک ،توزیعهای دقیق نیامعلوم اسیت .بیه همیین دلییل
اسییتفادهکننییدگان از اییین رگرسیییون ،بییرای توزیییع نمونییههییای کوچییک ،متوسییل بییه اسییتفاده از روش
خودگردانساز 2شدهاند (بوچینسکی.)3998 ،
در اینجا نشان میدهیم که رگرسیون چندکی میتواند درون خانواده نرمال آمیختیه مقیاسیی قیرار
بگیرد و میتوان از روشهای نمونهگیری گیبز 1با دادهافزایی ،1بیرای بیهدسیت آوردن توزییعهیای پسیین
حاشیهای دقیق پارامترها استفاده کرد .برای محققینی که بخواهند ویژگیی کوچیک نمونیه برآوردگرهیا را
مطالعه کنند ،توزیعهای پسین دقیق ارزشمند هستند .مدلبندی بیزی رگرسیون چندکی ،در فضیای ،ℝ
 𝐿1است کیه در آن پارامترهیا بیر اسیاس میینییمم کیردن مجمیوع قیدر مطلیق انحرافیات خطیا ،یعنیی
̂

1

|𝜃 𝑇𝑖𝑥  𝜃 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 ∑𝑛𝑖=1|𝑦𝑖 −برآورد میشوند .برای حالت خاصی که پارامتر چندک مساوی  2است،
𝜃

مسأله سادهشده و منحنی رگرسیونی ،میانه چگالی شرطی 𝑥|𝑌 است .برازش رگرسیون  𝐿1معادل است با
بهدست آوردن برآوردگر ماکسیمم درستنمایی پارامترها تحیت فیرض توزییع الپیالس بیرای جملیه خطیا
(تزیوناس.)2331 ،1

Bassett
Bootstrap
Gibbs Sampling
Data Augmentation
Tsionans
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بیزی
در این بخش ،برآورد توزیعهای الپالس مکانی -مقیاسی را مورد استفاده قرار میدهد ،زیرا قدرمطلق
میانه یک برآورد ماکسیمم درستنمایی نااریب از پارامتر مکان است ،اما برآوردگیری بیا کمتیرین وارییانس
نیست .برای این منظور هارتر 3و همکاران ( )3919برآوردهای سیازوار تنومنید 2را بیرای مکیان و مقییاس
پیشنهاد کردند .مدلهای  ARMAبا خطاهای الپالس توسط دامسلت و الشیراوی )3989( 1میورد بررسیی
قرار گرفتند .افرون )3986( 1نقش توزیع الپالس در رگرسیون خطی تعمیم یافته را مورد بررسی قرار داد
و همچنین باالکریشنان و کاتلر )3991( 1برآوردهای MLمربوط به توزیع الپیالس در رگرسییون را میورد
توجه قرار دادند .نظریه مجانبی و نسبت درستنمایی برای رگرسیون  𝐿1و آمارههای چندگانه الگرانژ توسط
کانکر و باست ( )3982توسعه داده شده است.

 1.3استنباط بیزی در رگرسیون چندکی
نظریه رگرسیون چندکی که توسط کانکر و باست ( )3918معرفی شد ،روی مدل خطی
)(1.3

𝑛 𝑖 = 1, … ,

𝑦𝑖 = 𝒙𝑖 𝑇 𝜷 + 𝑢𝑖 ,

در نظر گرفته شد که در آن 𝑢𝑖 ،ها خطاهای مستقل و هم توزییع ،بیا تیابع تیوزیعی متقیارن حیول صیفر
هستند .بنابراین  pامین چندک رگرسیونی ) ،(∘< 𝑝 < 1بر اسیاس تیابع زییان قیدرمطلق انحرافیات بیه
صورت
(1 − 𝑝)|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽|] ,

∑

𝑝|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽| +

𝛽 𝑇 𝑖𝑥< 𝑖𝑦|𝑖

∑ [ 𝑛𝑖𝑚
𝛽 𝑇 𝑖𝑥≥ 𝑖𝑦|𝑖
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1

بهدست میآید .برای  𝑝 = 2این برآوردگر معادل با رگرسیون  𝐿1اسیت .یعنیی برآوردگیر رگرسییون
چندکی ،تعمیمیافته برآوردگر  𝐿1است .بنابراین اگر بخواهیم یک مدلبندی بییزی از رگرسییون چنیدکی
ارایه دهیم ،باید از رگرسیون  𝐿1استفاده کنیم.
در موارد بسیاری ممکن است در استنباط مجانبی مورد نظر ،تردید داشته باشیم و استنباط نمونه کم
مد نظر باشد .در این راستا ،روشهای خودگردانساز یک انتخاب برای بهدست آوردن خطاهای استاندارد با
اندازه نمونه کوچک است (بوچینسکی3998 ،؛ کول.)3992 ،
برای توسعه رهیافت بیزی ،مدل خطی( )3.1را با چگالی
)(2.3

]}) 𝑖𝑢( )∘𝑓(𝑢𝑖 ) ∝ 𝜏 −1 𝑒𝑥𝑝[−𝜏 −1 |𝑢𝑖 |{𝑝𝐼[∘,∞) (𝑢𝑖 ) + (1 − 𝑝)𝐼(−∞,

برای جمله خطا در نظر میگیریم که در آن 𝜏 ،پارامتر مقیاس است و ضریب تناسب ،به دلیل وابستگی به
مقدار معلوم 𝑝 ،بیاهمیت است.
توزیعی که در رابطه ( )2.1بیان شید ،از نیوع الپیالس چولیه اسیت .ایین چیولگی ناشیی از اخیتالف
پارامترهای 𝑝 و 𝑝 1 −بهترتیب برای مقادیر مثبت و منفی 𝑢 میباشد .بنابراین تابع درستنمایی به صورت
زیر میباشد (تزیوناس)2331 ،
𝑛

) 𝑖𝑢(𝑓 ∏ ∝ )𝑋 𝐿𝑝 (𝛽, 𝜏; 𝑌,
𝑖=1
𝑛

)𝛽 𝑇 𝑖𝑥 𝐿𝑝 (𝛽, 𝜏; 𝑌, 𝑋) ∝ 𝜏 −𝑛 𝑒𝑥𝑝 {−𝜏 −1 ∑|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽|. {𝑝𝐼[∘,∞) (𝑦𝑖 −
𝑖=1

+ (1 − 𝑝)𝐼(−∞,∘] (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽)}},

معادل با ماکزیمم کننده تابع درستنمایی برآوردگر رگرسیون چندکی 𝛽 است .فرض میکنیم توزییع
پیشین 𝑃(𝛽, 𝜏) ∝ 𝜏 −1 ،باشد .بنابراین توزیع پسین به صورت
)𝑋 𝑃𝑝 (𝛽, 𝜏|𝑌, 𝑋) ∝ 𝑃(𝛽, 𝜏) × 𝐿𝑝 (𝛽, 𝜏; 𝑌,
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𝑛

∑|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽|. {𝑝𝐼[∘,∞) (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽) + (1 − 𝑝)𝐼(−∞,∘] (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽)}},

)(3.3

−1

𝜏𝑒𝑥𝑝 {−

)−(𝑛+1

𝜏∝

𝑖=1

حاصل میشود (تزیوناس .)2331 ،با انتگرالگیری از پارامتر مقییاس 𝜏 ،توزییع پسیین حاشییهای ضیرایب
رگرسیون را بهدست میآوریم.
اکنون فرض کنید
𝑛

𝑐 = ∑|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽|. {𝑝𝐼[∘,∞) (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽) + (1 − 𝑝)𝐼(−∞,∘] (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽)}.
𝑖=1

بنابراین باید از }𝑐  𝜏 −(𝑛+1) 𝑒𝑥𝑝{−𝜏 −1نسبت به 𝜏 انتگرال بگیریم .در این راستا داریم
𝜏𝑑}𝑐 𝑃𝑝 (𝛽|𝑌, 𝑋) = ∫ 𝜏 −(𝑛+1) 𝑒𝑥𝑝{−𝜏 −1
)𝛤(𝑛) ∞ −(𝑛+1
)𝑛(𝛤
𝜏 ∫
𝑒𝑥𝑝{−𝜏 −1 𝑐}𝑑𝜏 = 𝑛 .
𝑛
𝑐
𝑐
∘

=

بنابراین
𝑛−

𝑛

}})𝛽 𝑇 𝑖𝑥 𝑃𝑝 (𝛽|𝑌, 𝑋) ∝ {∑|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽| . {𝑝𝐼[∘,∞) (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽) + (1 − 𝑝)𝐼(−∞,∘] (𝑦𝑖 −
𝑖=1

این توزیع پسین را با استفاده از تکنیکهای تحلیلی نمیتوان مورد مطالعه قیرار داد .بنیابراین نیاگزیر بیه
استفاده از روشهای عددی خواهیم بود.
نمایش نرمال آمیخته 3از توزیع الپالس ،بهویژه ،با تابع چگالی احتمال
)(4.3

𝑢𝑖 2
[𝑝𝐼[∘,∞) (𝑢𝑖 ) + (1 − 𝑝)𝐼(−∞,∘] (𝑢𝑖 )]},
𝑖𝜔 2𝜎 2

1
2 𝑒𝑥𝑝 {−

−

2

) 𝑖𝜔 𝜎( ∝ ) 𝑖𝜔| 𝑖𝑢(𝑓

را برای پارامتر مقیاس جدید 𝜏 𝜎 = √2بررسی میکنیم.

Normal Mixture Representation
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1

فصل سوم

رگرسیون چندکی

بیزی
توزیع نمایی استاندارد) 𝑖𝜔 𝑃(𝜔𝑖 ) = 𝑒𝑥𝑝(−را در نظر بگیرید .بعید از انتگیرالگییری نسیبت بیه متغییر
وزنهای پنهان ،𝑤 3تابع چگالی دلخواه بهدست میآید .اگر بردار پارامتر بهوسیله متغیر وزنهای

پنهان 𝑖𝜔

دادهافزایی شود ،چگالی پسین توام به صورت
− 𝑥𝑖 𝑇 𝛽)2
)𝛽 𝑇 𝑖𝑥 [𝑝𝐼[∘,∞) (𝑦𝑖 −
𝑖𝜔

𝑛

𝑛
−1
−1
𝑖𝑦(
∑ ∏(𝜔𝑖 ) 2 𝑒𝑥𝑝 { 2
𝜎2
𝑖=1
𝑖=1

)−(𝑛+1

𝜎 ∝ )𝑋 𝑃(𝛽, 𝜎, 𝑤|𝑌,

+ (1 − 𝑝)𝐼(−∞,∘] (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽)] − 𝜔𝑖 } ,

بهدست میآید .استنباط بیزی بر اساس روش نمونهگیری گیبز (گلفاند و اسمیت3993 ،2؛ تیانر و ونی ،1
 )3981انجام خواهد گرفت.
هدف از نمونهگیری گیبز ،تولید دادههای تصادفی از یک توزیع چندمتغییره ،و تشیکیل ییک زنجییر
مارکوف در فضای پارامتر میباشد ،که این مستلزم دانستن اطالعات در خصوص همه توزییعهیای شیرطی
اسییت .تحییت شییرایط نظییم (روبرتییز 1و اسییمیت )3991 ،نمونییههییای تولییید شییده از نمونییهگیییری گیبیز
نمیتوانند مستقل باشند ،زیرا تولید اعداد متوالی وابستهاند.
اجرای موثر نمونهگیری گیبز ،نیازمند توزیعهای شرطی پسینی است که دارای صورت بسیته بیوده و
تولید نمونه از آنها راحت و آسان باشد.
میدانیم اگر 𝜇 = ) 𝑖𝑦(𝐸 و  ،𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑖 ) = 𝜎 2در اینصورت
(𝑦𝑖 − 𝜇)2
~𝜒 2 (1),
𝜎2

و توزیع پسین شرطی  𝜎 2به صورت
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Latent Weights Variable

1

Gelfand and Smith

2

Tanner and Wong

3

Roberts

4

فصل سوم

رگرسیون چندکی

بیزی
𝑛

1
(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽)2
∑
|(𝛽, 𝑊, 𝑌, 𝑋)~𝜒 2 (𝑛),
𝜎2
𝑖𝜔
𝑖=1

بهدست میآید .توزیع پسین شرطی هر وزن
− 𝜔𝑖 },

ناهمپراشی 𝑖𝜔

−1
2 𝑒𝑥𝑝{−𝑞𝑖 (𝛽, 𝜎). 𝜔𝑖 −1

به صورت

𝑖𝜔 ∝ )𝑋 𝑃(𝜔𝑖 |𝛽, 𝜎, 𝑌,

1

خواهد بود که در آن 𝑞𝑖 (𝛽, 𝜎) = 2𝜎2 (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝑇 𝛽)2 ،انتخاب اعداد تصادفی از توزیع شرطی متغیر پنهان
𝑖𝜔 بر اساس روش نمونهگیری پذیرش بهینه از یک توزیع گاما(فرنانیدز و اسیتیل )3998 ،3اسیت .توزییع
پسین شرطی پارامترهای رگرسیون 𝛽 نیز به صورت
𝑛

1
(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽)2
∑ 𝑃(𝛽|𝜎, 𝑊, 𝑌, 𝑋) ∝ 𝑒𝑥𝑝 { 2
[𝑝𝐼[∘,∞) (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽) + (1 − 𝑝)𝐼(−∞,∘] (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 𝑇 𝛽)] − 𝜔𝑖 },
𝜎
𝑖𝜔
𝑖=1

است.

 3.3رگرسیون چندکی بیزی
در این بخش ،ایده رگرسیون چندکی بیزی با استفاده از یک تابع درستنمایی که بر اساس توزیع الپیالس
نامتقارن 2بنا شده است ،معرفی میشود .عالوه بر این ،نشان داده میشیود کیه صیرفنظر از توزییع اصیلی
دادهها ،استفاده از توزیع الپالس نامتقارن راهی موثر و طبیعی برای مدلبندی رگرسییون چنیدکی بییزی
است .همچنین توضیح خواهیم داد که پیشینهای یکنواخت ناسره برای پارامترهیای نیامعلوم میدل ،ییک
توزیع پسین توام سره را نتیجه میدهد.
نظریه کالسیک مدلهای خطی ،نظریهای برای مدلهای میانگین شیرطی ،𝐸(𝑌|𝑥)،اسیت .البتیه در
بسیاری از کاربردها خارج شدن از این رده از مدلها میتواند مفید باشد .بهتدریج مشخص شده است کیه
رگرسیون چندکی ،روشی جامع برای تحلیل آماری مدلهای پاسخ خطی و غیرخطی است.
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Fernandez and Steel

1

Asymmetric Laplace Distribution

2

فصل سوم

رگرسیون چندکی

بیزی
رگرسیون چندکی ،تمرکز تکنیکهای کمترین توانهای دوم برای برآورد توابع میانگین شرطی را بیا
یک روش عمومی برای برآورد خانوادههای توابع چندک شرطی ،تکمیل میکند .ایین امیر انعطیافپیذیری
روشهای رگرسیون پارامتری و ناپارامتری را تا حد زیادی توسعه میدهد.
در مدلهای خطی ،یک روش ساده برای برآورد چندک شرطی توسط کانکر و باسیت ( )3918اراییه
شده است .مدل خطی استاندارد به صورت
𝑦𝑡 = 𝜇(𝒙𝑡 ) + 𝜀𝑡 ,

)(5.3

میباشد ،که در آن 𝜇(𝒙𝑡 ) ،میانگین 𝑡𝑦 به شرط بردار 𝑡𝒙 و 𝑡𝜀 جمله خطا با میانگین صفر و واریانس ثابیت
است .مشخص کردن توزیع 𝑡𝜀 ضروری نیست .در مدل ( )1.1برای بیردار پیارامترهیا 𝜷 مییتیوان نوشیت
𝜷 𝑡𝑇𝒙 = ) 𝑡𝒙(𝜇 p .امین چندک ) 𝜀𝑡 ،(∘< 𝑝 < 1مقداری مثل 𝑝𝑞 ،است که 𝑝 = ) 𝑝𝑞 < 𝑡𝜀(𝑃 p .امین
چندک از 𝑡𝑦 به شرط 𝒕𝒙 نیز به سادگی به صورت
𝑞𝑝 (𝑦𝑡 |𝒙𝒕 ) = 𝒙𝑇𝑡 𝜷(𝑝),

بیان میشود که در آن 𝜷(𝑝) ،بردار ضرایب وابسته به  pمیباشد.
)𝑝( ̂
𝜷 𝑝 ،امین ) (∘< 𝑝 < 1چندک رگرسیونی ،میتواند جواب معادله
𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜌𝑝 (𝑦𝑡 − 𝒙𝑇𝑡 𝜷),
𝑡

𝜷

باشد ،که در آن تابع زیان به صورت
)(6.3

𝜌𝑝 (𝑢) = 𝑢. (𝑝 − 𝐼(𝑢 <∘)),

تعریف میشود .به طور معادل رابطه ( )6.1را میتوان به صورت
𝜌𝑝 (𝑢) = 𝑢. (𝑝𝐼(𝑢 >∘) − (1 − 𝑝)𝐼(𝑢 <∘)),

و یا
𝑢)|𝑢| + (2𝑝 − 1
,
2
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= )𝑢( 𝑝𝜌

فصل سوم

رگرسیون چندکی

بیزی
نیز نوشت.
برخالف حالت معمول که از تابع زیان درجه دوم برای برآورد رگرسیون مییانگین اسیتفاده مییشیود
(هوبر ،)3983 ،3در برآورد رگرسیون چندکی ،از رده مخصوصی از توابع زیان که دارای ویژگیهای تنومند
هستند استفاده میکند .برای مثال ،در حضور نقاط پرت در مشاهدات ،رگرسیون شرطی میانه (بر اسیاس
قدر مطلق) نیرومندتر از رگرسیون میانگین شرطی است.
بکارگیری استنباط بیزی در مدلهای خطی تعمیمیافته ،امروزه امری نسبتاً متداول است .استفاده از
روشهای( MCMC2پیوست الف) برای بهدست آوردن توزیع پسین ،حتی در برخی وضعیتهای پیچییده،
استنباط بیزی را خیلی مفید و جذاب جلوه میدهد .برخالف روشهای متعارف در استنباط بیزی ،توزییع
پسین برای کل پارامترها قابل محاسبه است و بیا اسیتفاده از آن مییتیوان برآوردگرهیای مناسیبی بیرای
پارامترها بهدست آورد.
یو و موید )2333( 1یک روش بیزی برای رگرسیون چندکی ارایه دادند که کامالً متفاوت از مطیالبی
است که قبل از آن در سایر منابع آورده شده است .در این روش ،بدون توجه به توزییع واقعیی دادههیا ،از
استنباط بیزی برای رگرسیون چندکی ،با استفاده از تابع درستنمایی مبتنی بر توزییع الپیالس نامتقیارن،
استفاده میشود .به طور کلی ،ممکن است هر پیشینی انتخاب شود ،حتی پیشینهای یکنواخت ناسره .در
این حالت نشان داده میشود توزیع پسین تو م ،سره میباشد.
یو و موید ( )2333نشان دادند که مینیمم کردن تابع زیان رابطه ( ،)6.1دقیقاً معادل بیا ماکسییمم
کردن تابع درستنمایی است که از ترکیب چگالیهای مستقل الپالس نامتقارن بهدست میآید .بیرای ایین
منظور ،ابتدا ویژگی توزیع الپالس نامتقارن را یادآوری میکنیم.
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Huber

1

Markov Chain Monte Carlo

2

Moyeed

3

فصل سوم

رگرسیون چندکی

بیزی
تعریف :متغیر تصادفی  Uدارای توزیع الپالس نامتقارن است ،اگر تابع چگالی احتمال آن به صورت
)(7.3

𝑓𝑝 (𝑢) = 𝑝(1 − 𝑝)𝑒𝑥𝑝{−𝜌𝑝 (𝑢)},

باشد که در آن ∘< 𝑝 < 1 ،و )𝑢( 𝑝𝜌 تابعی است که در رابطه ( )6.1تعریف شد.
1

هنگامیکه  𝑝 = 2باشد ،رابطه ( )1.1به صورت )

|𝑢|−
2

1

(𝑝𝑥𝑒
4

تبدیل میشود که همان تیابع چگیالی

توزیع الپالس متقارن استاندارد است .برای سایر مقادیر ،pچگالی رابطه ( )1.1نامتقارن است .مییانگین U
1

𝑝1−2

برابر )𝑝 𝑝(1−و فقط برای  𝑝 < 2مثبت بوده و واریانس  Uبرابر

1−2𝑝+2𝑝2
𝑝2 (1−𝑝)2

است.

با توجه به تابع چگالی توزیع الپالس نامتقارن داریم
∞

∘

𝑓𝑝 (𝑢) = ∫ 𝑝(1 − 𝑝)𝑒 −𝑢(𝑝−1) 𝑑𝑢 + ∫ 𝑝(1 − 𝑝)𝑒 −𝑢𝑝 𝑑𝑢 = 1,
∞−

∘
∞

∘

𝑢𝑑 𝑝𝑢𝐸(𝑢) = 𝑝(1 − 𝑝) ∫ 𝑢𝑒 −𝑢(𝑝−1) 𝑑𝑢 + 𝑝(1 − 𝑝) ∫ 𝑢𝑒 −
∘

که با انتگرالگیری جز به جز

∞−

و در نظر گرفتن 𝑣𝑑 =

∘
𝑢𝑑 )∫−∞ 𝑒 −𝑢(𝑝−1

برای جمله اول و

∞

𝑣𝑑 = 𝑢𝑑 𝑝𝑢 ∫∘ 𝑢𝑒 −برای جمله دوم داریم:
)∘ −𝑢(𝑝−1
𝑝𝑢∞ −
)−𝑢𝑒 −𝑢(𝑝−1
𝑒
𝑝𝑢−𝑢𝑒 −
𝑒
[ )𝑝 𝐸(𝑢) = 𝑝(1 −
∫+
[ )𝑝 𝑑𝑢] + 𝑝(1 −
∫+
]𝑢𝑑
𝑝−1
𝑝
𝑝
−∞ 𝑝 − 1
∘

∘ )−𝑒 −𝑢(𝑝−1
∞−𝑒 −𝑢𝑝 +
𝑝−
𝑝1−
[ )𝑝 = 𝑝(1 −
|
]
+
𝑝(1
−
)𝑝
[
|
]
=
+
∞−
∘
(𝑝 − 1)2
𝑝2
𝑝1−
𝑝
𝑝1 − 2
)𝑝 𝑝(1 −

=

همچنین برای واریانس داریم از انتگرالگیری جز به جز استفاده میکنیم.
∞

∘

𝑢𝑑 𝑝𝑢𝐸(𝑢2 ) = 𝑝(1 − 𝑝) ∫ 𝑢2 𝑒 −𝑢(𝑝−1) 𝑑𝑢 + 𝑝(1 − 𝑝) ∫ 𝑢2 𝑒 −
∞−

∘

که همان فرضیات قبلی را در نظر میگیریم
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فصل سوم

رگرسیون چندکی

بیزی
∘
)−𝑢2 𝑒 −𝑢(𝑝−1
2
[ )𝑝 = 𝑝(1 −
+
]𝑢𝑑 )∫ 𝑢𝑒 −𝑢(𝑝−1
𝑝−1
∞𝑝 − 1 −

)2

𝑢(𝐸

𝑝𝑢−𝑢2 𝑒 −𝑢𝑝 2 ∞ −
[ )𝑝 + 𝑝(1 −
𝑒𝑢 ∫ +
]𝑢𝑑
𝑝
∘ 𝑝

با استفاده از انتگرال امید ریاضی داریم
2
1
2 1
𝑝−2
)𝑝 2(1 −
(
= ]) )] + 𝑝(1 − 𝑝) [ ( 2
+
2
2
)𝑝 (1 −
)𝑝 − 1 (𝑝 − 1
𝑝 𝑝
𝑝2

[ )𝑝 𝐸(𝑢2 ) = 𝑝(1 −

6𝑝2 − 6𝑝 + 2
= 2
𝑝 (1 − 𝑝)2

بنابراین
2𝑝2 − 2𝑝 + 1
.
𝑝2 (1 − 𝑝)2

= 𝑣𝑎𝑟(𝑢) = 𝐸(𝑢2 ) − (𝐸(𝑢))2

در صورتی که 𝑝 به صفر یا یک نزدیک شود ،این واریانس به سرعت افزایش مییابد.
میتوان پارامترهای مقیاس و مکان 𝜎،و 𝜇 ،را به ترتیب در چگالی ( )1.1اضافه کرد ،که منجر به تابع
چگالی احتمال به صورت زیر میشود.
)𝑝 𝑝(1 −
𝜇𝑢−
( 𝑝𝜌𝑒𝑥𝑝 {−
)},
𝜎
𝜎

= )𝜎 𝑓𝑝 (𝑢; 𝜇,

را بهدست آورد.
در مدل خطی تعمیمیافته معمولی،که برای دادههای غیرنرمال استفاده میشوند ،برآورد پارامترهیای
نامعلوم رگرسیونی𝜷 تحت مفروضاتی بهدست میآیند که عبارتند از:
 .3متغیرهای تصادفی 𝑖𝑌 ،𝑖 = 1, … , 𝑛 ،به شرط 𝒙 ،مستقل و دارای توزیع ) 𝑖𝜇 ;𝑦(𝑓 هستند کیه 𝑖𝜇

ها با رابطه ] 𝒊𝒙| 𝑖𝑌[𝐸 = 𝑖𝜇 تعریف میشوند.
 .2برای تابع پیوند 3معلوم𝑔𝑔(𝜇𝑖 ) = 𝒙𝑖 𝑇 𝜷 ،

Link Function
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بیزی
در این ساختار شناختهشده ،یک توزیع نرمال برای 𝑖𝑦ها با یک تابع پیوند همانی ،همان مدل خطیی
کالسیک است و برآوردگر𝜷 تحت تابع زیان درجه دوم بهدست میآید.
در صورتیکه به جای میانگین شرطی ] 𝒊𝒙| 𝑖𝑌[𝐸 ،عالقهمند بیه چنیدک شیرطی ،𝑞𝑝 (𝑦𝑖 |𝒙𝒊 )،باشییم
هنوز هم میتوانیم این مسأله را در قالب مدل خطی تعمیمیافته ،بررسیی کنییم .ایین بررسیی بیا در نظیر
گرفتن فرضهای زیر صورت میگیرد:
 ،𝑓(𝑦, 𝜇𝑖 ) .3یک تابع چگالی الپالس نامتقارن است.

 .2برای هر .𝑔(𝜇𝑖 ) = 𝒙𝑖 𝑇 𝜷(𝑝) = 𝑞𝑝 (𝑦𝑖 |𝒙𝒊) ،∘< 𝑝 < 1
برای انجام استنباط بیزی ،گرچه توزیع پیشین مزدوج استاندارد برای پارامترهای رگرسیون چنیدکی
در دسترس نیست ،اما میتوان از روشهای نمونهگیری MCMCبرای محاسبه توزییع پسیین پارامترهیای
نامعلوم ،با توجه به هر پیشینی که در نظر گرفتیه شیود ،اسیتفاده کیرد (ییو و مویید .)2333 ،ایین روش،
توزیعهای پسین تو م و حاشیهای تمام پارامترهای نامعلوم را مشخص میکند.
اگییر توزیییع پیشییین 𝜷 را )𝜷(𝑝 در نظییر بگیییریم ،بییر اسییاس مشییاهدات ) 𝑛𝑦  ، 𝒚 = (𝑦1 , … ,تییابع
درستنمایی )𝜷|𝒚(𝐿 قابل محاسبه بوده و توزیع پسین به صورت
)(8.3

𝜋(𝜷|𝒚) ∝ 𝐿(𝒚|𝜷)𝑃(𝜷),

نتیجه میشود .میتوان تابع درستنمایی را بر اساس توزیع الپالس نامتقارن و پارامتر مکان 𝜷 𝑇 𝑖𝒙 = 𝑖𝜇 به
صورت
𝐿(𝒚|𝜷) = 𝑝𝑛 (1 − 𝑝)𝑛 𝑒𝑥𝑝 {− ∑ 𝜌𝑝 (𝑦𝑖 − 𝒙𝑖 𝑇 𝜷)},
𝑖

تابعی که رابطه بین پیش بینی خطی و میانگین(متوسط) تابع توزیع را بیان میکند.

44

فصل سوم

رگرسیون چندکی

بیزی
نوشت .از لحاظ نظری ،میتوان از هر توزیع پیشین در رابطه ( )8.1اسیتفاده کیرد .امیا در نبیود اطالعیات
واقعبینانه ،میتوان از توزیع پیشین یکنواخت ناسره برای تمیام اعضیای 𝜷 اسیتفاده کیرد ،زییرا در توزییع
یکنواخت احتمال وجود مقادیر مختلف پارامترها با هم یکسان است .در ایینصیورت ،توزییع پسیین تیو م
حاصل ،متناسب با تابع درستنمایی است.

 4.3پیشینهای ناسره برای پارامترها
قضیه و لم زیر نشان میدهند که اگر توزیع پیشین𝜷 یکنواخت ناسره انتخاب شود ،توزیع پسین تو م سره
میباشد.
لم  :1.3فرض کنید بردار𝜷 فقط یک مولفه داشته باشد ،در اینصورت  pامین چندک شرطی بیه صیورت
)𝑝(𝛽 = )𝑥|𝑦( 𝑝𝑞 میباشد ،که برای سادگی ،مینویسیم )𝑝(𝛽 = 𝛽 .حال اگر فیرض کنییم ،𝑝(𝛽) ∝ 1
آنگاه
∘< ∫ 𝐿(𝑦|𝛽)𝑑𝛽 < ∞.
𝑛

اثبات :بدون کاستن از کلیت ،فرض میکنیم مشاهدات  {𝑦𝑗 }𝑗=1به صورت 𝑛𝑦 ≤ ⋯ ≤  𝑦1 ≤ 𝑦2مرتیب
شده باشند ،همچنین فرض میکنیم 𝑛 و 𝑝 معلوم باشند .در اینصورت
𝑛

∞+
𝑛

𝛽𝑑 ]})𝛽 ≤ 𝑗𝑦(𝐼 𝑒𝑥𝑝 [− ∑(𝑦𝑗 − 𝛽){𝑝 −
𝑗=1

∞+

∫ )𝑝 −
∞−

𝑛 (1

𝑝 = 𝛽𝑑)𝛽|𝑦(𝐿

∫
∞−

از آنجاییکه مشاهدات 𝑗𝑦 صعودی هستند ،پس از 𝑛𝑦 که بزرگترین مشاهده است استفاده میکنیم .داریم:
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𝑛

∞+

𝛽𝑑 ]})𝛽 ≤ 𝑗𝑦(𝐼 𝑒𝑥𝑝 [− ∑(𝑦𝑗 − 𝛽){𝑝 −

∞+
𝑛

∫ )𝑝 −

𝑛 (1

𝑝 ≥ 𝛽𝑑)𝛽|𝑦(𝐿

𝑛𝑦

𝑗=1
𝑛

∫
∞−

∞+

𝛽𝑑 ])𝛽 𝑒𝑥𝑝 [(1 − 𝑝) ∑(𝑦𝑗 −

𝑛

∫ )𝑝 −

𝑛 (1

𝑝=

𝑛𝑦

𝑗=1
𝑛

}) 𝑛𝑦 𝑒𝑥𝑝 {(1 − 𝑝) ∑(𝑦𝑗 −
𝑗=1

𝑛)𝑝 𝑝𝑛 (1 −
))𝑝 (𝑛(1 −

=

𝑛−1

𝑝𝑛 (1 − 𝑝)𝑛−1
=
}) 𝑛𝑦 𝑒𝑥𝑝 {(1 − 𝑝) ∑(𝑦𝑗 −
𝑛
𝑗=1

≥∘.

در اینقسمت با تغییر متغییر در نظیر مییگییریم 𝑗𝑥 = })𝛽 ≤ 𝑗𝑦(𝐼  .(𝑦𝑗 − 𝛽){𝑝 −بیا اسیتفاده مکیرر از
نامساوی کوشی -شوارتز داریم:
𝑛 ∞+

𝒙𝑑 𝑛𝑥∏ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑦𝑗 − 𝛽){𝑝 − 𝐼(𝑦𝑗 ≤ 𝛽)}] 𝑑𝛽 = ∫ 𝑒 −𝑥1 𝑒 −𝑥2 … 𝑒 −

∫

−∞ 𝑗=1

1
2

) 𝑑𝒙−1

𝑛𝑥−2

𝑒…

−2𝑥2

1
2

𝑒 ∫( ) 𝑑𝑥1

−2𝑥1

1
2 2

𝑒 ∫( ≤ ] )𝒙𝑑

𝑛𝑥−

𝑒…

1
2 4

[(∫ 𝑒 −𝑥1 𝑒 −𝑥2

=

1
2

] ) = [∫ 𝑒 −2𝑥1 𝑑𝑥1 ] [(∫ 𝑒 −2𝑥2 … 𝑒 −2𝑥𝑛 𝑑𝒙−1

1
4

) 𝑑𝒙−1,2

1
2 8

𝑛𝑥−4

𝑒…

−4𝑥3

1
4

𝑒 ∫( ) 𝑑𝑥2
1
4

−4𝑥2

1
2

𝑒 ∫( ] 𝑑𝑥1
1
2

−2𝑥1

𝑒 ∫[ ≤

] ) = [∫ 𝑒 −2𝑥1 𝑑𝑥1 ] [∫ 𝑒 −4𝑥2 𝑑𝑥2 ] [(∫ 𝑒 −4𝑥3 … 𝑒 −4𝑥𝑛 𝑑𝒙−1,2
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1
8

1
2

1
4

≤ [∫ 𝑒 −2𝑥1 𝑑𝑥1 ] [∫ 𝑒 −4𝑥2 𝑑𝑥2 ] [(∫ 𝑒 −8𝑥3 𝑑𝑥3 ) (∫ 𝑒 −8𝑥4 … 𝑒 −8𝑥𝑛 𝑑𝑥−1,2,3 )] .

با ادامه این روند ،تا مرحله  ،n-2داریم:
𝒙𝑑 𝑛𝑥∫ 𝑒 −𝑥1 𝑒 −𝑥2 … 𝑒 −
1
𝑛−1
2
2

1

] ) 𝑑𝑥𝑛−1
1
2𝑛−1

) 𝑛𝑥𝑑

𝑛𝑥 −2𝑛−1

𝑒 ∫(

𝑛

𝑥 𝑛−2

𝑒 −2

1
2𝑛−1

𝑛−1

) 𝑑𝑥𝑛−1

.

1
2𝑛−1

𝑥 𝑛−2

[(∫ 𝑒 −2

−2𝑛−1 𝑥𝑛−1

] 𝑛𝑥𝑑

𝑛

𝑒 ∫(

𝑥 −2𝑛−1

2𝑛−2

1
2𝑛−2

] 𝑑𝑥𝑛−2

] 𝑑𝑥𝑛−2

1
𝑗2

𝑛−2

1
2

𝑥 𝑛−2

≤ [∫ 𝑒 −2𝑥1 𝑑𝑥1 ] … [∫ 𝑒 −2

−2𝑛−2 𝑥𝑛−2

1
2

𝑒 ∫[ … ] 𝑑𝑥1

−2𝑥1

𝑒 ∫[ ≤

𝑛−1

𝑒 ∫[ ] 𝑗𝑥𝑑

𝑗

𝑥 𝑗−2

𝑒 ∫[ ∏ =
𝑗=1

بنابراین ،میتوان نوشت
𝑛 ∞+

𝛽𝑑 ]})𝛽 ≤ 𝑗𝑦(𝐼 ∏ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑦𝑗 − 𝛽){𝑝 −

∞+
𝑛

∫ )𝑝 −

𝑛 (1

𝑝 = 𝛽𝑑)𝛽|𝑦(𝐿

−∞ 𝑗=1
1
𝑗2

)𝛽𝑑 ]})𝛽 ≤ 𝑗𝑦(𝐼 𝑒𝑥𝑝[−2𝑗 (𝑦𝑗 − 𝛽){𝑝 −

∫( ∏ 𝑛)𝑝 ≤ 𝑝𝑛 (1 −
∞−

.

1
2𝑛−1

∞−

𝑛−1

∞+

𝑗=1
∞+

)𝛽𝑑 ]})𝛽 ≤ 𝑛𝑦(𝐼 𝑒𝑥𝑝[−2𝑛−1 (𝑦𝑛 − 𝛽){𝑝 −

∫( ×
∞−

بنابراین
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∞+

𝑛)𝑝 𝐿(𝑦|𝛽)𝑑𝛽 ≤ 𝑝𝑛 (1 −

∫
∞−

1
𝑗2

∞+

)𝛽𝑑])𝛽 𝑒𝑥𝑝[2𝑗 (1 − 𝑝)(𝑦𝑗 −

𝑗𝑦

∫ × ∏ (∫ 𝑒𝑥𝑝[−2𝑗 𝑝(𝑦𝑗 − 𝛽)] 𝑑𝛽 +
𝑗𝑦

1
2𝑛−1

∞−

∞+

)𝛽𝑑])𝛽 (1 − 𝑝)(𝑦𝑛 −

𝑛−1

𝑒𝑥𝑝[2

∫ 𝑝(𝑦𝑛 − 𝛽)] 𝑑𝛽 +

𝑛−1

𝑗=1
𝑛𝑦

× (∫ 𝑒𝑥𝑝[−2

𝑛𝑦
1

𝑛−1

∞−

1

𝑛−1

2𝑛−1
1
1
1
1
𝑗2
𝑗 − 𝑝) × ∏ ( 𝑗 +
) × ( 𝑛−1 + 𝑛−1
)
)𝑝 2 𝑝 2 (1 −
)𝑝 2 𝑝 2 (1 −
𝑛

𝑛 (1

𝑝=

𝑗=1

1

1

𝑛−1

2𝑛−1
1
1
𝑗2
𝑗 ( ∏ × 𝑛)𝑝 = 𝑝𝑛 (1 −
) × ( 𝑛−1
)
)𝑝 2 𝑝(1 −
)𝑝 2 𝑝(1 −
𝑗=1

< ∞.

1
1
𝑝))2𝑛−1

×

(𝑝(1 −

1

×

1
∑𝑛−1
𝑗𝑗=1 2

))𝑝 (𝑝(1 −

1
𝑛−1
22𝑛−1

×

1

𝑛−1
𝑛

∏ × )𝑝 −

𝑗
𝑗𝑗=1 22

𝑛 (1

𝑝=

از آنجایی که

< ∞.

1
)2𝑛 −(𝑛+1
2 2𝑛−1

=

1

𝑛−1

𝑛−1

1
2𝑛−1 − 1
=𝑗 ∑
< ∞,
2
2𝑛−1

∏

𝑗
𝑗𝑗=1 22

1
4

𝑗=1

≤ )𝑝 𝑝(1 −

بنابراین
< ∞.

1
2𝑛 −2
2 2𝑛−1

× ∫ 𝐿(𝑦|𝛽)𝑑𝛽 ≤ 𝑝𝑛−1 (1 − 𝑝)𝑛−1

و لم  3.1ثابت میشود□.

اکنون با استفاده از لم  ،3.1میتوان قضیه  1.3بیان و اثبات کرد.
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قضیه :1.3اگر تابع درستنمایی ،الپالس نامتقارن باشد و  ،𝑃(𝜷) ∝ 1آنگیاه توزییع پسیین𝜷،𝜋(𝜷|𝒚) ،
سره است .یعنی
∘< ∫ 𝜋(𝜷|𝒚)𝑑𝜷 < ∞,

و به طور معادل
∘< ∫ 𝐿(𝒚|𝜷)𝑃(𝜷)𝑑𝜷 < ∞.

اثبات :فرض کنید 𝑞 𝒙𝑇𝒋−و 𝑞 𝜷−نشاندهنده 𝑇𝑗𝒙 و 𝜷 بدون  qامین مولفه باشیند .بیدون کاسیتن از کلییت،
فرض کنید که 𝑗𝑞𝑥 نشاندهنده𝑗 امین مشاهده از مولفیه 𝑞 باشید و بیرای 𝑛  𝑥𝑞𝑗 >∘ ،𝑗 = 1, … ,و)𝜷( 𝑗𝑣

نشییاندهنییده وزن متغیییر پاسییخ نسییبت بییه  jامییین مشییاهده از مولفییه  qباشیید ،بییه طییوری کییه
𝑇𝒙(𝑦𝑗 −
) 𝑞𝒋−𝑞 𝜷−
𝑗𝑞𝑥

= )𝜷( 𝑗𝑣  .همچنین فرض کنید )𝜷( 𝑛𝑣 ≤ ⋯ ≤ )𝜷(  .𝑣1 (𝜷) ≤ 𝑣2ابتدا نشان میدهییم

𝜷 𝑇𝑗𝒙 ≤ 𝑗𝑦 ،اگر و فقط اگر 𝑞𝛽 ≤ )𝜷( 𝑗𝑣 و 𝑗𝑞𝑥) 𝑞𝛽 .𝑦𝑗 − 𝒙𝑗𝑇 𝜷 = (𝑣𝑗 (𝜷) −
فرض کنید 𝜷 𝑇𝑗𝒙 ≤ 𝑗𝑦 ،در اینصورت
𝜷 𝑇𝑗𝒙 ≤ 𝑗𝑦 = 𝑞𝑣𝑗 (𝜷)𝑥𝑞𝑗 + 𝒙𝑇𝒋−𝑞 𝜷−

پس 𝑞 𝑣𝑗 (𝜷)𝑥𝑞𝑗 ≤ 𝒙𝑗𝑇 𝜷 − 𝒙𝑇𝒋−𝑞 𝜷−میشود .بنابراین
𝑣𝑗 (𝜷)𝑥𝑞𝑗 ≤ 𝑥𝑞𝑗 𝛽𝑞 ⇒ 𝑣𝑗 (𝜷) ≤ 𝛽𝑞 .

میشود و
𝑞𝑣𝑗 (𝜷)𝑥𝑞𝑗 = 𝑦𝑗 − 𝒙𝑇𝒋−𝑞 𝜷−

پس 𝑞𝛽 𝑗𝑞𝑥  𝑣𝑗 (𝜷)𝑥𝑞𝑗 = 𝑦𝑗 − 𝒙𝑗𝑇 𝜷 +میشود و
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(𝑣𝑗 (𝜷) − 𝛽𝑞 )𝑥𝑞𝑗 = 𝑦𝑗 − 𝒙𝑗𝑇 𝜷.

است .بنابراین اگر  ،𝑝(𝜷) ∝ 1آنگاه
𝑛

∞+

𝜷𝑑 ]})𝜷 𝑇𝑗𝒙 ≤ 𝑗𝑦(𝐼 𝑒𝑥𝑝 [− ∑(𝑦𝑗 − 𝒙𝑗𝑇 𝜷){𝑝 −

∞+

∫ 𝑛)𝑝 𝐿(𝒚|𝜷)𝑝(𝜷)𝑑𝜷 = 𝑝𝑛 (1 −
∞−

𝑗=1

∞−

𝑛

∞+

𝜷𝑑 ]}) 𝑞𝛽 ≤ )𝜷( 𝑗𝑣(𝐼 𝑒𝑥𝑝 [− ∑ 𝑥𝑞𝑗 (𝑣𝑗 (𝜷) − 𝛽𝑞 ){𝑝 −

∫ )𝑝 −

𝑝 =

∞+

𝑞𝛽𝑑 ]) 𝑞𝛽 𝑒𝑥𝑝 [(1 − 𝑝) ∑ 𝑥𝑞𝑗 (𝑣𝑗 (𝜷) −
𝑗=1

𝑛

𝑛 (1

∞−

𝑗=1
𝑛

∫

𝑛

∫ 𝑞− 𝑝) ∫ 𝑑𝜷−

𝑛 (1

𝑝≥

)𝜷( 𝑛𝑣

1
𝑗𝑞𝑥 (1 − 𝑝) ∑𝑛𝑗=1

𝑛)𝑝 = 𝑝𝑛 (1 −

𝑛

× ∫ 𝑒𝑥𝑝 {−(1 − 𝑝) ∑ 𝑥𝑞𝑗 (𝑣𝑛 (𝜷) − 𝑣𝑗 (𝜷))} 𝑑𝜷−𝑞 .
𝑗=1

عبارت ))𝜷( 𝑗𝑣  ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑞𝑗 (𝑣𝑛 (𝜷) −یک تابع خطی از 𝑞 𝜷−است ،و به کمک لم  3.1میبینییم کیه
∘> 𝜷𝑑)𝜷(𝑝)𝜷|𝒚(𝐿 ∫ .با استفاده از نامساوی کوشی -شوارتز ،داریم:
𝑛 ∞+

𝜷𝑑 ]})𝜷 𝑇𝑗𝒙 ≤ 𝑗𝑦(𝐼 ∏ 𝑒𝑥𝑝[−(𝑦𝑗 − 𝒙𝑗𝑇 𝜷){𝑝 −

∞+
𝑛

∫ )𝑝 −

𝑛 (1

𝑝 = 𝜷𝑑)𝜷(𝑝)𝜷|𝑦(𝐿

−∞ 𝑗=1

1
𝑗2

)𝜷𝑑 ]})𝜷 𝑇𝑗𝒙 ≤ 𝑗𝑦(𝐼 𝑒𝑥𝑝[−2𝑗 (𝑦𝑗 − 𝒙𝑗𝑇 𝜷){𝑝 −

.

∞−
𝑛−1

∞+

∫( ∏ 𝑛)𝑝 ≤ 𝑝𝑛 (1 −
∞−

1
2𝑛−1

𝑗=1
∞+

)𝜷𝑑 ]})𝜷 𝑇𝑗𝒙 ≤ 𝑛𝑦(𝐼 𝑒𝑥𝑝[−2𝑛−1 (𝑦𝑗 − 𝒙𝑗𝑇 𝜷){𝑝 −

برای هر 𝑛 ≤ 𝑗 ≤  ،1فرض کنید ∘≠ 𝑗𝑞𝑥 و قرار دهید
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∫

∫( ×
∞−

فصل سوم

رگرسیون چندکی

بیزی
∞+

𝑒𝑥𝑝[−2𝑗 (𝑦𝑗 − 𝒙𝑗𝑇 𝜷){𝑝 − 𝐼(𝑦𝑗 ≤ 𝒙𝑗𝑇 𝜷)}] 𝑑𝜷.

اگر قرار دهیم)𝜷 𝑇𝑗𝒙  𝜸𝑇 = (𝜸𝑇−𝑞 , 𝛾𝑞 ) = (𝜷𝑇−𝑞 ,و تبدیل ژاکوبین

∫=𝐼
∞−
1

| 𝑗𝑞

𝜷𝑑

𝑥| = |𝜸𝑑| را در نظیر بگییریم،

آنگاه
∞+

𝑒𝑥𝑝[−2𝑗 (𝑦𝑗 − 𝛾𝑞 ){𝑝 − 𝐼(𝑦𝑗 ≤ 𝛾𝑞 )}] 𝑑𝜸,

∫
∞−

1
| 𝑗𝑞𝑥|

=𝐼

و با استفاده از لم 3.1

𝜸𝑑 ]}) 𝑞𝛾 ≤ 𝑗𝑦(𝐼 𝑒𝑥𝑝[−(𝑦𝑗 − 𝛾𝑞 ){𝑝 −
1
𝑗2

𝑛 ∞+

1
| 𝑗𝑞𝑥|

∞+

)𝜸𝑑 ]}) 𝑞𝛾 ≤ 𝑗𝑦(𝐼 𝑒𝑥𝑝[−2𝑗 (𝑦𝑗 − 𝛾𝑞 ){𝑝 −

∫
∞−

.

∏

𝑛

∫ )𝑝 −

𝑛 (1

𝑝 = 𝜷𝑑)𝜷|𝑦(𝐿

−∞ 𝑗=1

1
| 𝑗𝑞𝑥|

1
2𝑛−1

∞+
∞−

𝑛−1

( ∏ 𝑛)𝑝 ≤ 𝑝𝑛 (1 −
𝑗=1
∞+

1

(×
)𝜸𝑑 ]}) 𝑞𝛾 ≤ 𝑛𝑦(𝐼 ∫ 𝑒𝑥𝑝[−2𝑛−1 (𝑦𝑛 − 𝛾𝑞 ){𝑝 −
∞|𝑥𝑞𝑛 | −

بنابراین داریم
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∫

فصل سوم

رگرسیون چندکی

بیزی
∞+

𝑛)𝑝 𝐿(𝑦|𝜷)𝑑𝜸 ≤ 𝑝𝑛 (1 −

∫
∞−

1
𝑗2

𝑗𝑦

∞+

𝑛−1

1

(∏×
)𝜸𝑑]) 𝑞𝛾 ∫ 𝑒𝑥𝑝[−2𝑗 𝑝(𝑦𝑗 − 𝛾𝑞 )] 𝑑𝜸 + ∫ 𝑒𝑥𝑝[2𝑗 (1 − 𝑝)(𝑦𝑗 −
∞|𝑥𝑞𝑗 | −
𝑗𝑦
𝑗=1
𝑛𝑦

𝜸𝑑 ]) 𝑞𝛾 ∫ 𝑒𝑥𝑝[−2𝑛−1 𝑝(𝑦𝑛 −
∞−
1
2𝑛−1

1
| 𝑛𝑞𝑥|

(×

∞+

)𝜸𝑑]) 𝑞𝛾 𝑒𝑥𝑝[2𝑛−1 (1 − 𝑝)(𝑦𝑛 −

∫+
𝑛𝑦

1
𝑗2

∞+

)𝜸𝑑])𝛽 𝑒𝑥𝑝[2𝑗 (1 − 𝑝)(𝑦𝑗 −

𝑗𝑦

∫ ≤ 𝑝𝑛 (1 − 𝑝)𝑛 × ∏ (∫ 𝑒𝑥𝑝[−2𝑗 𝑝(𝑦𝑗 − 𝛽)] 𝑑𝜸 +
𝑗𝑦

1
2𝑛−1

∞−

∞+

)𝜸𝑑])𝛽 𝑒𝑥𝑝[2𝑛−1 (1 − 𝑝)(𝑦𝑛 −

𝑗=1

𝑛𝑦

∫ × (∫ 𝑒𝑥𝑝[−2𝑛−1 𝑝(𝑦𝑛 − 𝛽)] 𝑑𝜸 +
𝑛𝑦

1

𝑛−1

∞−

1

𝑛−1

2𝑛−1
1
1
1
1
𝑗2
𝑗 − 𝑝) × ∏ ( 𝑗 +
) × ( 𝑛−1 + 𝑛−1
)
)𝑝 2 𝑝 2 (1 −
)𝑝 2 𝑝 2 (1 −
𝑛

𝑛 (1

𝑝=

𝑗=1

1

1

𝑛−1

2𝑛−1
1
1
𝑗2
𝑗 ( ∏ × 𝑛)𝑝 = 𝑝𝑛 (1 −
) × ( 𝑛−1
)
)𝑝 2 𝑝(1 −
)𝑝 2 𝑝(1 −
𝑗=1

∞<

1
1

×

))𝑝 (𝑝(1 −

2𝑛−1

1
1
∑𝑛−1
𝑗𝑝)) 𝑗=1 2

×
(𝑝(1 −

1
𝑛−1
22𝑛−1

×

1

𝑛−1

∏ × 𝑛)𝑝 = 𝑝𝑛 (1 −

𝑗
𝑗𝑗=1 22

اثبات کامل میشود□ .
در عمل میتوان فرض کرد که اجزاء 𝜷 دارای توزیع پیشین یکنواخت ناسره مستقل هستند که ایین
حالت خاص قضیه 3.1خواهد شد.
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فص
ل چهارم
رگرسیون چندکي دودويي و توبیت
 1.4مقدمه
کار اصلی کانکر و باست ( )3918روی رگرسیون چندکی به تدریج به عنیوان ییک رهیافیت جیامع بیرای
تحلیل آماری مدلهای با پاسخ خطی و غیرخطی ،در حال گسترش است .اخیراً ،محققان بررسیی و انجیام
رگرسیون چندکی از دیدگاه بیزی را شروع کردهاند .مدل رگرسیون چندکی بیزی ،برای دادههای مستقل،

فصل چهارم

رگرسیون چندکی دودویی و

توبیت
اولین بار توسط والکر و مالیک )3999( 3معرفی شید و تیدی و کوتیاس )2333(2رهیافیت آنهیا را بیرای
رگرسیون چندک توبیت 1گسترش دادند .همچنین گریسی و بوتای )2331( 1و ریچ 1و همکاران (،)2333
رگرسیون چندکی بیزی را برای دادههای خوشهای مطرح کردند .به طور کلی ،یک رهیافت بیزی نییاز بیه
مشخص کردن رگرسیون چندکی برای تعیین تابع درستنمایی و یک رهیافت مشیترک کیه از بکیارگیری
توزیع خطا الپالس نامتقارن است ،دارد.
اولین بار کانکر و ماچادو )3999( 6ارتباط بین توزیع الپالس نامتقارن و رگرسیون چندکی را بهدست
آوردند .این یافتهها توسط یو و موید ( )2333به کار برده شد و رگرسیون چندکی بیزی بیا اعمیال توزییع
الپالس نامتقارن روی جمالت خطا در مدل خطی ،مطرح شد .آنها الگوریتم  MCMCقدم زدن تصیادفی
متروپولیس-هستینگس 1را برای تولید نمونه از توزیع پسین بهکار گرفتند .گریسی و بوتای ( )2331نییز
بکارگیری توزیعهای الپالس نامتفارن را برای تحلیل دادههیای طیول جغرافییایی در رگرسییون چنیدکی
مطرح کردند .توجیه نظری بکارگیری توزیع الپالس نامتقارن را در کومجیر )2331(8میتوان دید.
در رگرسیون چندکی ،وقتی که بردار متغیرهای تبیینی شامل متغیرهای زیادی باشد ،آنگاه انتخاب
متغیر برای بهبود دقت مدل برازش شیده ،الزم مییشیود .در ایین میوارد آماردانیان معمیوالً از روشهیای
منظمسازی 9مانند السو (33وان  3و همکاران  )2331و السو سازوار( 2وو و لیو  ،)2339برای انتخاب میدل
Walker and Mallick

1

Taddy and Kottas

2

Tobit Quantile Regression

3

Geraci and Bottai

4

Riech

5

Machado

6

Random Walk Metropolis-Hastings

7

Komjuer

8

Regularization Methods

9

Least absolute shrinkage and selection operator
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11

فصل چهارم

رگرسیون چندکی دودویی و

توبیت
در رگرسیون چندکی استفاده میکنند .در این روشها ،برخی از ضرایب رگرسیونی بطور خودکار به سمت
صفر منقبض میشوند.
رید 1و همکاران ( )2333یک رهیافت بیزی را با بکارگیری روش انتخاب متغیر با جستجوی تصادفی

1

پیشنهاد دادند.
جی و لین و ژان  )2332(1از روش انتخاب متغیر با جستجوی تصادفی بیزی در چارچوب رگرسیون
چندکی دودویی و توبیت استفاده کردند .ما این فصل را با استفاده از همین فرض دنبال میکنیم.

 1.4مدل سلسلهمراتبی بیزی
در طول دهه گذشته ،رگرسیونهای چندکی دودویی 6و توبیت توجه زیادی را در آمار کاربردی و نظری به
خود جلب کردهاند .اولین بار مانسکی )3981( 1برآوردگر رگرسییون چنیدکی دودوییی نیمیهپیارامتری را
معرفی کرد و برآوردگر ماکسیمم امتیاز 8را پیشنهاد داد.
مدلهای رگرسیون چندکی دودویی و توبیت هر دو میتوانند به عنوان رگرسیون چندکی خطیی بیا
پاسخهای پیوسته پنهان که بهطور کامل مشاهده نشدهاند ،در نظر گرفته شوند .مدل مورد نظر به صیورت
زیر است:
)(1.4

 𝑦𝑖 = 𝑔(𝑦𝑖∗ ), 𝑖 = 1, … , 𝑛.و
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𝑖𝑢 𝑦𝑖∗ = 𝒙𝑇𝑖 𝜷 +

Wang

1

adaptive lasso

2

Reed

3

Stochastic Search Variable Selection

4

Ji and Lin and Zhang

5

Binary Quantile Regression

6

Manski

7

Maximum score estimator

8

فصل چهارم

رگرسیون چندکی دودویی و

توبیت
که در آن 𝑔(. ) ،تابع پیوند و 𝑖𝑦 پاسخ مشاهده شده از𝑖 امین گزارهای است که توسط پاسخ مشاهده نشده
پنهان ∗𝑖𝑦 تعیین شده است .یک مثال ساده از این روش ،وزن بدن است که برای آن یک آسیتانه در نظیر
میگیریم .اگر وزن کمتر از آستانه باشد 𝑖𝑦 را صفر قرار میدهیم و اگر بیشتر از آن باشد یک قرار میدهیم.
𝑖𝒙 بردار 𝑞 بعدی متغیرهای تبیینی 𝜷 ،بردار𝑞 بعدی پارامترها و 𝑖𝑢 یک متغیر اختالل 3تصادفی است.
دو مورد خاص از مدل ( ،)3.1رگرسیون چندکی دودوییی (مانسیکی )3981 ،و رگرسییون چنیدکی
توبییییت (پیییاول )3986، 2هسیییتند کیییه بیییه ترتییییب دارای توابیییع پیونییید }∘> ∗𝑖𝑦{𝐼 = ) ∗𝑖𝑦(𝑔 و
)𝑐  ،𝑔(𝑦𝑖∗ ) = 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑖∗ ,برای  cثابت معلوم ،میباشند.
روش انتخاب متغیر با جستجوی تصادفی ،اولین بار برای انتخاب متغیر در رگرسییون خطیی بییزی،
توسط جورج و مک کوالج ،)3991( 1پیشنهاد شد .از این روش در گسیتره وسییعی از میدلهیا ،از جملیه
مدلهای خطی تعمیمیافته (وان

و ژرژ ،)2331 ،مدلهای تیوافقی (اسیمیت و کیوهن ،)3996 ،1تحلییل

رابطه ژنتیکی (یی 1و همکاران ،)2333 ،مدلهای سلسلهمراتبی و گروهبندی مقید( 6فیارکومنی،)2333 ،1
و رگرسیون چندکی خطی (رید و همکاران )2333 ،استفاده میشود.

Disturbance

1

Powell

2

George and McCulloch
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3

Smith and Kohn

4

Yi

5

Grouping Constrained Model

6

Farcomeni

7

فصل چهارم

رگرسیون چندکی دودویی و

توبیت
در روش انتخاب متغیر با جستجوی تصادفی ،هر مولفه از بردار پارامترهای 𝜷 به عنوان یک ترکیب از
دو توزیع نرمال مرکزیشده 3با واریانسهای متفاوت (جورج و مک کوالج )3991 ،یا از ترکیب یک توزییع
نرمال مرکزیشده و یک توزیع تباهیده در صفر (کو 2و مالیک )3998 ،مدلبندی میشود.
یک برآوردگر شهودی برای  pامین چندک مدل رگرسییون چنیدکی دودوییی و توبییت کیه توسیط
مانسکی ( )3981و پاول ( )3986ارایه شده است ،به صورت زیر میباشد
𝑛

̂ 𝑝 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜌𝑝 (𝑦𝑖 − 𝑔(𝒙𝑇𝑖 𝜷)),
𝜷
𝑖=1

𝜷

اسیییییت کیییییه در آن 𝑔(𝒙𝑇𝑖 𝜷) = 𝐼{𝒙𝑇𝑖 𝜷 >∘} ،بیییییرای رگرسییییییون چنیییییدکی دودوییییییی،
)𝑐  𝑔(𝒙𝑇𝑖 𝜷) = 𝑚𝑎𝑥(𝒙𝑇𝑖 𝜷,برای رگرسیون چندکی توبیت است و )  𝜌𝑝 (.تابع زیان ( )1.3میباشد.
در این بخش ،رگرسیون چندکی بیزی را به عنوان یک رگرسیون خطی بیا جملیه خطیایی از توزییع
الپالس نامتقارن مورد بررسی قرار میدهیم .فرض میکنیم جمله خطا 𝑖𝑢 در مدل ( )3.1از توزیع الپالس
نامتقارن به صورت زیر پیروی میکند.
))𝑢( 𝑝𝜌𝑓𝑝 (𝑢) = 𝑝(1 − 𝑝)𝑒𝑥𝑝(−

توجه کنید که
∘

∘

∫ 𝑓𝑝 (𝑢)𝑑𝑢 = 𝑝 (1 − 𝑝) ∫ 𝑒 𝑢(1−𝑝) 𝑑𝑢 = 𝑝.
∞−

∞−

یعنی  pامین چندک ،برای حالت متقارن ) (𝑝 =∘/5صفر است .برای مدل رگرسیون چنیدکی دودوییی و
توبیت 𝑦𝑖 ،جایگزین ∗𝑖𝑦 شده و چون تابع پیوند )  𝑔(.یکنواست ،در صورتی که 𝜷 𝑖𝑇𝒙 p ،امیین چنیدک ∗𝑖𝑦

باشد p ،𝑔(𝒙𝑇𝑖 𝜷) ،امین چندک ) ∗𝑖𝑦(𝑔 = 𝑖𝑦 خواهد بود.
طبق مطالعات یو و استاندر ( ،)2331تابع درستنمایی مدل ( )3.1به صورت
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Centered Normal

1

Kuo

2

فصل چهارم

رگرسیون چندکی دودویی و

توبیت
𝑛

)(2.4

𝐿(𝒚|𝜷) = 𝑝 (1 − 𝑝) 𝑒𝑥𝑝 {− ∑ 𝜌𝑝 (𝑦𝑖 − 𝑔(𝒙𝑇𝑖 𝜷))},
𝑛

𝑛

𝑖=1

است .مینیمم کردن رابطه ( ،)2.1معادل ماکسیمم کردن تابع درستنمایی مدل رگرسیونی با فرض خطای
الپالس نامتقارن در مدل ( )3.1است .زیرا اگر بخواهیم ))𝜷 𝑖𝑇𝒙(𝑔  ∑𝑛𝑖=1 𝜌𝑝 (𝑦𝑖 −مینییمم شیود ،کیافی
است همین عبارت در توان تابع نمایی دارای عالمت منفی باشد یک پیشین متداول در این مدلها ،میدل
پیشین  spike–slabاست که توسط محققان بسیاری بکار گرفته میشود .در ادامه آنرا توضیح میدهیم.
𝑇

(ایشواران و رائو )2331 ،3فرض کنید ) 𝑛𝑦  𝑛 ،(𝑦1 , … ,پاسخ مستقل 𝒙𝑖 = (𝑥𝑖,1 , … , 𝑥𝑖,𝐾 ) ،متغییر
تبیینی  Kبعدی و 𝑇) 𝐾𝛽  𝛽 = (𝛽1 , … ,بردار پارامترها باشد .مدل  spike-slabبه صورت یک میدل بییزی
تعریف میشود که از مدلبندی سلسلهمراتبی زیر پیروی میکند:
𝑖 = 1, … , 𝑛,

𝑌𝑖 |𝑋𝑖 , 𝛽, 𝜎 2 ~ 𝑁(𝑥𝑖𝑇 𝛽, 𝜎 2 ),
(𝛽|𝛾)~𝑁(∘, 𝜞),
𝛾~𝜋(𝑑𝛾),
𝜎 2 ~𝜇(𝑑𝜎 2 ),

که در آن ∘ ،یک بردار  Kبعدی از صفر است 𝜞 ،ماتریس قطری 𝐾 × 𝐾 با عناصر 𝐾𝛾  𝛾1 , … ,است𝜋 ،

اندازه پیشین برای 𝑇) 𝐾𝛾  𝛾 = (𝛾1 , … ,است و 𝜇 انیدازه پیشیین بیرای  𝜎 2اسیت .عیالوه بیر ایین ،فیرض
میکنیم برای 𝐾  𝜋{𝛾𝑘 >∘} = 1 ،𝑘 = 1, … ,و  𝜋{ 𝜎 2 >∘} = 1که این نشاندهنده سیره بیودن توزییع
پیشینها میباشد.
لمپر )3913(2و میشل و بیوچمپ )3988(1از پیشیگامان روش  spike-slabهسیتند .عبیارت spike-

 slabبرای پیشین 𝛽 در فرمولبندی سلسلهمراتبی بکار برده میشیود 𝛽𝑘 .هیا دو بیه دو مسیتقل بیود و از
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توزیع ترکیبی دو نقطه ،که از توزیع تخت یکنواخت ( )slabو توزیع تباهیده در صفر ( )spikeساخته شده
است.
در مدل ( )3.1بررسی شمول و عدم شمول متغیرهای تبیینی که 𝑞 بعیدی مییباشیند و هیر ییک از
بعدها دارای دو حالت میباشند ،بنابراین  2𝑞 ،مدل ممکن میسازند .فرض کنید  𝛾𝑗 , j=1,…,qمتغیرهیای
نشانگری باشند ،به طوری که  𝛾𝑗 = 1به این معناست که  jامین متغیر تبیینی در مدل رگرسییون وجیود
دارد و ∘= 𝑗𝛾 یعنی در مدل وجود ندارد .مدل رگرسیون برای 𝑖 امین عضو  ،𝑖 = 1, … , 𝑛،به صورت
𝑞

= ∑ 𝛽𝑗 𝛾𝑗 𝑥𝑖𝑗 + 𝑢𝑖 ,

)(3.4

∗𝑖𝑦

𝑗=1

است که در آن 𝑢𝑖 ،دارای توزیع الپالس نامتقارن است.
کوزومی و کوبایشی )2333(3یک الگوریتم نمونهگییری گیبیز معرفیی کردنید کیه از نمیایش توزییع
الپالس نامتقارن به صورت ترکیبی از توزیع نرمال و نمایی ،استفاده میکند.
لم زیر این صورت نمایش را بیان میکند.
لم  :1.4فرض کنید  zیک متغیر تصادفی نمایی با میانگین یک و  ξمتغیر تصادفی نرمال اسیتاندارد
باشد .برای) ،𝑝 ∈ (∘ ,1متغیر تصادفی 𝜉 𝑧√𝜏  𝑢 = 𝜃𝑧 +از توزیع الپالس نامتقارن پیروی مییکنید ،بیه
طوری که
2
.
)𝑝 𝑝(1 −

= 𝜏2

𝑝1 − 2
,
)𝑝 𝑝(1 −

=𝜃

اثبات :فرض میکنیم متغیر تصادفی 𝑢 دارای تابع چگالی احتمال به صورت زیر باشد:
𝜌𝑝 (𝑢) = 𝑢{𝑝 − 𝐼(𝑢 <∘)},

𝑓𝑝 (𝑢) = 𝑝(1 − 𝑝) 𝑒𝑥𝑝{−𝜌𝑝 (𝑢)},

و همچنین
Kozumi and Kobayashi
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∞

∘

𝑓(𝑢) = ∫ 𝑝(1 − 𝑝)𝑒 −𝑢(𝑝−1) 𝑑𝑢 + ∫ 𝑝(1 − 𝑝)𝑒 −𝑢𝑝 𝑑𝑢 = 1.
∞−

∘

آنگاه تابع مشخصه 𝑢 ،به صورت زیر به دست میآید:
] 𝑢𝑡𝑖 𝑒[𝐸 = )𝑢(𝜑
∞+

𝑢𝑑)𝑢( 𝑝𝑓 𝑢𝑡𝑖 𝑒

∫=
∞−
°

∞

𝑢𝑑 𝑢𝑝𝑑𝑢 + ∫ 𝑝(1 − 𝑝)𝑒 𝑖𝑡𝑢−

𝑢)𝑝𝑖𝑡𝑢+(1−

𝑒)𝑝 = ∫ 𝑝(1 −
∞−

°

1
1
+
}
𝑡𝑖 𝑖𝑡 + (1 − 𝑝) 𝑝 −
1
}
)𝑝 − 𝑖(1 − 2𝑝)𝑡 + 𝑝(1 −

{ )𝑝 = 𝑝(1 −

𝑡2

{ )𝑝 = 𝑝(1 −

−1
1
𝑝1 − 2
2
{=
𝑖𝑡 −
𝑡 + 1} ,
)𝑝 𝑝(1 −
)𝑝 𝑝(1 −

که در آن.𝑖 2 = −1 ،
فرض کنید 𝑧 یک متغیر نمایی استاندارد و 𝜉 یک متغیر نرمال استاندارد باشید .تیابع مشخصیه = ́𝑢

𝜉 𝑧√𝜏  𝜃𝑧 +به صورت زیر بیان میشود:
] )𝜉 𝑧√𝜏𝜙(𝑢́ ) = 𝐸 [𝑒 𝑖𝑡(𝜃𝑧+
∞

𝑧𝑑 𝑧= ∫ 𝑒 𝑖𝑡𝜃𝑧 𝐸 [𝑒 𝑖𝑡𝜏√𝑧 𝜉 ] 𝑒 −
°

از آنجاییکه 𝜉 از توزیع نرمال استاندارد پیروی میکند ،داریم:
2

𝜉𝑑 )

𝜉
2

−

∞+

1

()
𝑒
𝜋√2

𝜉 𝑧√𝜏𝑡𝑖

∫=]

𝑒(

∞−

2

𝜉𝑑

𝜉 𝑧√𝜏𝑡𝑖𝜉 −2
)
(−
2

𝑒

1

∞+

𝜋√2

∫=
∞−

2

𝑧 𝜉 −2𝑖𝑡𝜏√𝑧 𝜉−𝑡 2 𝜏2
)
(−
1
2
𝑧 − 𝑡 2 𝜏2
𝑒 2
𝑒
𝜉𝑑

1
𝜋√2
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.

1 2 2
𝑧 𝜏

𝑡= 𝑒 −2

بنابراین ،تابع مشخصه ́𝑢 به صورت زیر تبدیل میشود
𝑧𝑑

∞

1 2 2
)𝑡𝜃𝑖𝜏 −

𝑡𝜙(𝑡) = ∫ 𝑒 −𝑧(1+2
°

−1
1 2 2
= (1 + 𝑡 𝜏 − 𝑖𝜃𝑡) .
2

این دو تابع مشخصه وقتی هم ارزند که
2
.
)𝑝 𝑝(1 −

= 𝜏2

𝑝1 − 2
,
)𝑝 𝑝(1 −

=𝜃

با توجه به توزیع الپالس نامتقارن میتوان نتیجه گرفت
𝑝1 − 2
)𝑝 𝑝(1 −
2𝑝2 − 2𝑝 + 1
𝑝2 (1 − 𝑝)2

= )𝑢(𝐸

= 𝑣𝑎𝑟(𝑢) = 𝐸(𝑢2 ) − (𝐸(𝑢))2

,

اگر بخواهیم مقدار 𝜃 و  𝜏 2را محاسبه کنیم ،از رابطه 𝜉 𝑧√𝜏  𝑢 = 𝜃𝑧 +استفاده میکنیم .داریم:
𝑝1 − 2
)𝑝 𝑝(1 −

= 𝜃 = )𝜉( 𝐸) 𝑧√(𝐸𝜏 𝐸(𝑢) = 𝜃𝐸(𝑧) +
2

𝐸(𝑢2 ) = 𝜃 2 𝐸(𝑧 2 ) + 𝜏 2 𝐸 (𝜉 ) 𝐸(𝑧) + 2𝜃𝜏𝐸(𝑧√𝑧)𝐸 (𝜉) = 2𝜃 2 + 𝜏 2
6𝑝2 − 6𝑝 + 2
1 − 2𝑝 2
(= 2
) + 𝜏2
2
2
)𝑝 𝑝 (1 −
)𝑝 𝑝(1 −
□

2
.
)𝑝 𝑝(1 −

= 𝜏2

با استفاده از لم  3.1مدل  1.1را بازنویسی میکنیم:
𝑛

= ∑ 𝛽𝑗 𝛾𝑗 𝑥𝑖𝑗 + 𝜃𝑧𝑖 + 𝜏√𝑧𝑖 𝜉𝑖 ,
𝑗=1

که در آن 𝑧𝑖 ~𝐸𝑥𝑝(1) ،و). 𝜉𝑖 ~𝑁(∘ ,1
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برای 𝜷 از پیشیینهیای  spike-slabاسیتفاده مییکنییم .فیرض کنیید پیشیین حاشییهای 𝜷 دارای
) ∘𝐷  𝑁(𝛽∘ ,است .بنیابراین ∘= 𝑗𝛽 اسیت ،اگیر ∘= 𝑗𝛾 شیود و ) 𝛾∘𝐷  𝛽𝛾 ~𝑁(𝛽∘𝛾 ,باشید کیه زیرنیویس 𝛾
نمایش دهنده زیرمجموعه شاخص دار توسط 𝑗𝛾 های غیر صفر است( .نماد 𝑗𝑋 بطور مشیابه تعرییف شیده
است ).آنگاه نشانگر 𝑗𝛾 دارای توزیع پیشین مستقل برنولی با پارامتر احتمال 𝑗𝑝 هستند .فرض کنید
𝑇) ∗𝑛𝑦  ،𝛴 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝒛) ،𝑋 = (𝒙1 , … , 𝒙𝑛 )𝑇 ،𝒚∗ = (𝑦1∗ , … ,و 𝑇) 𝑛𝑧  .𝒛 = (𝑧1 , … ,بنابراین مدل سلسله-
مراتبی به صورت زیر خواهد بود:
𝑖 = 1, … , 𝑛,

𝑦𝑖 = 𝑔(𝑦𝑖∗ ),

𝒚∗ |𝜷, 𝒛, 𝜸~𝑁𝑛 (𝑿𝛾 𝛽𝛾 + 𝜃𝒛, 𝜏 2 𝛴),
𝜷|𝜸~𝑁𝑞 (𝛽∘𝛾 , 𝐷∘𝛾 ),
𝑞
𝛾

𝜸~ ∏ 𝜋𝑗 𝑗 (1 − 𝜋𝑗 )1−𝛾𝑗 ,
𝑗=1
𝑛

𝒛~ ∏ 𝑒𝑥𝑝(−𝑧𝑖 ),
𝑖=1

در این مدل 𝜸 ،و 𝒛 دو به دو مستقل هستند .پارامتر احتمال 𝑗𝜋 نشاندهنیده پیشیین نیامعلوم ،روی
همه متغیرها بجز  jامین متغیر تبیینی وجود دارد .وقتی اطالعات پیشین کافی نباشد ،آنگاه اغلب برای هر
 ،jمقدار  𝜋𝑗 =∘/5را قرار میدهیم.

 3.4توزیع شرطی کامل برای نمونهگیری گیبز
هدف اصلی ،از تحلیلهای ما بهدست آوردن احتمالهای پسین برای ) 𝑞𝛾  ،𝜋(𝜸|𝒚) ،𝜸 = (𝛾1 , … ,میباشد.
توزیع پسین برای𝜸 ،وابسته به دادهها و اطالعات پیشین است.
آلبرت و چیب )3991( 3از نمونهگیری گیبز برای مدلهای رگرسیون دودویی ساده استفاده کردند.
Albert and Chib
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در این زیر بخش ،متغیرهای پنهان ∗𝑛𝑦  𝑦1∗ , … ,با استفاده از الگوریتم نمونهگییری گیبیز و بیر اسیاس
توزیعهای شرطی کامل 𝒛  𝜷, 𝜸,شبیه سازی میشوند.
در ابتدا ،توزیع شرطی کامل ∗𝑖𝑦 را برای رگرسیون چندکی دودویی در نظر میگیریم .تحت توزیعهای
پیشین مشخص شده ،توزیع شرطی کامل ∗𝑖𝑦 را به صورت ترکیبی از دو توزیع نرمال برییده شیده در نظیر
میگیریم که آنرا به صورت قسمتهای مثبت و منفی مشاهده میکنیم:
)(4.4

𝑖𝑓 𝑦𝑖 = 1

𝑁(𝒙𝑇𝑖 𝛽𝛾 + 𝜃𝑧𝑖 , 𝜏 2 𝑧𝑖 )𝐼(𝑦𝑖∗ >∘),

سایر حاالت

𝑁(𝒙𝑇𝑖 𝛽𝛾 + 𝜃𝑧𝑖 , 𝜏 2 𝑧𝑖 )𝐼(𝑦𝑖∗ ≤∘).

{ ~𝜸 𝑦𝑖∗ |𝑦𝑖 , 𝜷, 𝑥𝑖 , 𝒛,

برای رگرسیون توبیت ،توزیع شرطی کامل ∗𝑖𝑦 را مانند باال در دو قسمت بزرگتر ییا کیوچکتر از  cدر
نظر میگیریم:
)(5.4

) 𝑖𝑦(𝛿

𝑐 > 𝑖𝑦 𝑓𝑖
≤ 𝑐).

سایر حاالت

∗𝑖𝑦(𝐼) 𝑖𝑧

2

𝜏 + 𝜃𝑧𝑖 ,

𝛾𝛽 𝑖𝑇𝒙(𝑁

{ ~𝛾 𝑦𝑖∗ |𝑦𝑖 , 𝛽, 𝑥𝑖 , 𝑧,

به طوریکه ) 𝑖𝑦(𝛿 نشاندهنده توزیع تباهیده در 𝑖𝑦 است .در واقیع اگیر 𝑐 > 𝑖𝑦 ،آنگیاه ∗ 𝑖𝑦 = 𝑖𝑦 ولیی
برای 𝑐 < 𝑖𝑦 ،توزیع نرمال را در نظر میگیریم.
چون متغیر پاسخ پنهان ∗𝒚 بر اساس توزیعهای شرطی کامل 𝜷 𝒛 ،و 𝜸 محاسبه شده است ،بنیابراین
توزیعهای شرطی کامل تنها به مشاهدات پاسخ 𝒚 وابسته نیستند و مشیابه رگرسییون چنیدکی توبییت و
رگرسیون چندکی دودویی میباشند.
توزیعهای شرطی کامل برای ضرایب رگرسیونی به صورت زیر است
)(6.4

𝜷|𝒚, 𝒚∗ , 𝜸, 𝒛~𝑁𝑞 (𝝁𝛾 , 𝐵𝛾 ),

که در آن
−1
𝛾∘𝐷 𝑩𝛾−1 = 𝜏 −2 𝑋𝛾𝑇 𝛴 −1 𝑋𝛾 +
,
−1
𝛾∘𝐷 𝝁𝛾 = 𝑩𝛾 {𝜏 −2 𝑋𝛾𝑇 𝛴 −1 (𝒚∗ − 𝜃𝑧) +
𝜷∘𝛾 },

و )𝑧(𝑔𝑎𝑖𝑑 = .Σ
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برای اثبات ( )9.1داریم
𝑓(𝜷, 𝒚, 𝒚∗ , 𝜸, 𝒛) = 𝑓(𝜸)𝑓(𝒛|𝜸)𝑓(𝜷|𝜸, 𝒛)𝑓(𝒚∗ |𝜷, 𝒛, 𝜸).

از آنجاییکه 𝜸  𝒛,از هم مستقلند ،بنابراین
)𝜸(𝑓)𝒛(𝑓 )𝒛 𝑓(𝜸,
=
= 𝑓(𝒛),
)𝜸(𝑓
)𝜸(𝑓

= )𝜸|𝒛(𝑓

)𝒛(𝑓)𝜸|𝜷(𝑓)𝜸(𝑓 )𝜷 𝑓(𝜷, 𝜸, 𝒛) 𝑓(𝜸)𝑓(𝜷|𝜸)𝑓(𝒛|𝜸,
=
=
= 𝑓(𝜷|𝜸).
)𝒛 𝑓(𝜸,
)𝜸(𝑓)𝒛(𝑓
)𝜸(𝑓)𝒛(𝑓

= )𝒛 𝑓(𝜷|𝜸,

و از طرفی
)𝒛 𝑓(𝜷, 𝒚, 𝒚∗ , 𝜸,
= )𝜸 𝑔(𝜷|𝒚, 𝒚 , 𝒛,
.
𝜷𝑑)𝒛 ∫ 𝑓(𝜷, 𝒚, 𝒚∗ , 𝜸,
∗

بنابراین
𝑞
𝛾

] 𝑗𝛾𝑓(𝜷, 𝒚, 𝒚∗ , 𝜸, 𝒛) = [∏ 𝜋𝑗 𝑗 (1 − 𝜋𝑗 )1−
𝑗=1

−1
−1
]}) 𝛾∘𝜷 (𝜷𝛾 − 𝜷∘𝛾 )𝑇 (𝐷∘𝛾 ) (𝜷𝛾 −
2

{ 𝑝𝑥𝑒 1
|2

1

[×

𝑞

𝛾∘𝐷| (2𝜋)2

−1
𝑇
−1
])𝒛𝜃 𝑒𝑥𝑝 [ 2 (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2 Σ) (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 −
[ ]) 𝑧× [∏ 𝑒𝑥𝑝(−
]
𝑛

1⁄
𝑛⁄
2 |𝜏 2 𝛴| 2

𝑞−
−1⁄2
−1⁄
−𝑛⁄
|𝛴 2 |𝜏 2
] (2𝜋) 2 |𝐷∘𝛾 | 2

𝑖

)𝜋(2

𝑖=1
𝑞

𝑛

)𝜋] [∏ 𝑒𝑥𝑝(−𝑧𝑖 )] [(2

𝑗𝛾1−

𝑖=1

) 𝑗𝜋 −

𝛾
[∏ 𝜋𝑗 𝑗 (1
𝑗=1

−1
−1
𝛾∘𝐷 𝑇) 𝛾∘𝜷 [(𝜷𝛾 −
) 𝛾∘𝜷 (𝜷𝛾 −
2
−1

𝑇

+ (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2 𝛴) (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛)]}.

بنابراین با اطالعات بهدست آمده ،داریم:
= )𝜸 𝑔(𝜷|𝒚, 𝒚∗ , 𝒛,
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−1
𝑇
−1
−1
𝛾∘𝐷 𝑇) 𝛾∘𝜷 𝑒𝑥𝑝 { 2 [(𝜷𝛾 −
}])𝒛𝜃 (𝜷 − 𝜷∘𝛾 ) + (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2 Σ) (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 −
−1
𝑇
−1
−1
𝛾𝜷𝑑 }])𝒛𝜃 (𝜷 − 𝜷∘𝛾 ) + (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2Σ) (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 −
𝛾∘𝐷 𝑇) 𝛾∘𝜷 ∫ 𝑒𝑥𝑝 { 2 [(𝜷𝛾 −

−1
−1
𝑇
−1
(𝜷𝛾 − 𝜷∘𝛾 ) + (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2 Σ) (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛)]}.
𝛾∘𝐷 𝑇) 𝛾∘𝜷 [(𝜷𝛾 −
2

{ 𝑝𝑥𝑒 ∝

برای حل عبارت باال ،آنرا به صورت زیر تجزیه میکنیم:
−1
−1
−1
−1
−1
𝛾∘𝐷 𝑇) 𝛾∘𝜷 (𝜷𝛾 −
𝛾∘𝐷 𝑇𝜷 = ) 𝛾∘𝜷 (𝜷𝛾 −
𝛾∘𝐷 𝑇𝜷 𝜷 −
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 𝜷∘𝛾 −
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 𝜷 +
𝛾∘𝜷
−1
−1
−1
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾𝜷 =
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾𝜷𝜷𝛾 − 2
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 𝜷∘𝛾 +
𝜷∘𝛾 .

و
−1

)𝒛𝜃 (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 −
−1

−1

𝑇

)(𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2 Σ
−1

−1

−1

𝛾𝜷 𝛾𝑿 = 𝜏 −2 [𝒚∗ 𝑇 Σ 𝒚∗ − 𝒚∗ 𝑇 Σ 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝒚∗ 𝑇 Σ 𝜃𝒛 − 𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ
−1

−1

−1

−1

]𝒛𝜃 + 𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝜃𝒛 − 𝜃𝒛𝑻 Σ 𝒚∗ + 𝜃𝒛𝑻 Σ 𝑿𝛾 𝜷𝛾 + 𝜃𝒛𝑻 Σ
−1

−1

−1

−1

𝒛𝜃 = 𝜏 −2 [𝒚∗ 𝑇 Σ 𝒚∗ − 2𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝑿𝛾 𝜷𝛾 + 2𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ
−1

−1

− 2𝜃𝒛𝑻 Σ 𝒚∗ + 𝜃 2 𝒛𝑻 Σ 𝒛].

بنابراین عبارت داخل قسمت نمایی به صورت
−1

−1

−1

−1

−1

∗𝒚 𝜏 −2 [𝒚∗ 𝑇 Σ 𝒚∗ − 2𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝑿𝛾 𝜷𝛾 + 2𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝜃𝒛 − 2𝜃𝒛𝑻 Σ
−1

−1
−1
−1
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾𝜷 + 𝜃 2 𝒛𝑻 Σ 𝒛] +
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾𝜷𝜷𝛾 − 2
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 𝜷∘𝛾 +
𝛾∘𝜷
𝑇 −1

𝑇 −1

−1
−1
𝛾∘𝐷 = 𝜷𝛾 𝑇 [𝜏 −2 𝑿𝛾 Σ 𝑿𝛾 +
𝛾∘𝐷 ] 𝜷𝛾 − 2𝜷𝛾 𝑇 [𝜏 −2 𝑿𝛾 Σ (𝒚∗ − 𝜃𝒛) +
] 𝛾∘𝜷
−1

−1

−1
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 + 𝜏 −2 (𝒚∗ − 2𝜃𝒛)𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜃 2 𝜏 −2 𝒛𝑻 Σ 𝒛 +
𝛾∘𝜷

تبدیل میشود .اگر در نظر بگیریم )𝐶  𝑔~𝑁𝑝 (𝐴,باشد ،در اینصورت
1

𝑝

𝑓(𝑔) = (2𝜋)2 |𝐶|−2 𝑒𝑥𝑝[(𝐹 − 𝐴)𝑇 𝐶 −1 (𝐹 − 𝐴)].

حال اگر قسمت نمایی را در نظر بگیریم ،داریم:
𝐴 𝐹 𝑇 𝐶 −1 𝐹 − 𝐹 𝑇 𝐶 −1 𝐴 − 𝐴𝑇 𝐶 −1 𝐹 + 𝐴𝑇 𝐶 −1
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𝐴 = 𝐹 𝑇 𝐶 −1 𝐹 − 2𝐹 𝑇 𝐶 −1 𝐴 + 𝐴𝑇 𝐶 −1

که در واقع
𝑇 −1

𝑇 −1

−1
𝛾∘𝐷 𝐴 = 𝐶 [𝜏 −2 𝑿𝛾 Σ (𝒚∗ − 𝜃𝒛) + 𝐶 −1 = [𝜏 −2 𝑿𝛾 Σ 𝑿𝛾 +
],

𝐹 = 𝜷𝛾 .

−1
𝛾∘𝐷 بنابراین کافی است ثابت کنیم
𝜷∘𝛾 ],
−1

−1

−1
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 𝐴𝑇 𝐶 −1 𝐴 = 𝜏 −2 (𝒚∗ − 2𝜃𝒛)𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜃 2 𝜏 −2 𝒛𝑻 Σ 𝒛 +
𝛾∘𝜷

و یا معادل به طور
𝑇 −1

−1
𝛾∘𝐷 𝐶 −1 𝐴 = [𝜏 −2 𝑿𝛾 Σ (𝒚∗ − 𝜃𝒛) +
] 𝛾∘𝜷
𝑇 −1

𝑇 −1

−1
−1
𝛾∘𝐷 𝐶 −1 𝐴 = [𝜏 −2 𝑿𝛾 Σ 𝑿𝛾 +
𝛾∘𝐷 ] 𝐴 = 𝜏 −2 𝑿𝛾 Σ 𝑿𝛾 𝐴 +
𝐴

بنابراین 𝐴 = 𝛾∘𝜷 و )𝒛𝜃 .𝑿𝛾 𝐴 = (𝒚∗ −
𝑇 −1

𝑇 −1

−1
−1
𝛾∘𝐷 𝐴𝑇 𝐶 −1 𝐴 = 𝜷∘𝛾 𝑇 [𝜏 −2 𝑿𝛾 Σ 𝑿𝛾 +
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 ] 𝜷∘𝛾 = 𝜏 −2 𝜷∘𝛾 𝑇 𝑿𝛾 Σ 𝑿𝛾 𝜷∘𝛾 +
𝛾∘𝜷
−1

−1
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 = 𝜏 −2 (𝒚∗ − 𝜃𝒛)𝑇 Σ (𝒚∗ − 𝜃𝒛) +
𝛾∘𝜷
−1

−1

−1

−1

−1
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 = 𝜏 −2 [𝒚∗ 𝑇 Σ 𝒚∗ − 𝒚∗ 𝑇 Σ 𝜃𝒛 − 𝜃𝒛𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜃 2 𝒛𝑇 Σ 𝒛] +
𝛾∘𝜷
−1

−1

−1

−1
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 = 𝜏 −2 [𝒚∗ 𝑇 Σ 𝒚∗ − 2𝜃𝒛𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜃 2 𝒛𝑇 Σ 𝒛] +
𝛾∘𝜷
−1

−1

−1
𝛾∘𝐷 𝑇 𝛾∘𝜷 = 𝜏 −2 (𝒚∗ − 2𝜃𝒛)𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜃 2 𝜏 −2 𝒛𝑻 Σ 𝒛 +
𝜷∘𝛾 .

فرض کنید ) 𝑞𝛾  .𝜸−𝑖 = (𝛾1 , … , 𝛾𝑖−1 , 𝛾𝑖+1 , … ,متغیر ویژه پاسیخ 𝜸 مییتوانید مولفیهای از توزییع
شرطی 𝑖 𝛾𝑖 |𝑦 ∗ , 𝛽, 𝑧, 𝛾−باشد که هر کدام از 𝑖𝛾 دارای توزیع برنولی با پارامترهای احتمال
𝑖𝑐
𝑖𝑑 𝑐𝑖 +

= ) 𝑖𝑃(𝛾𝑖 = 1|𝒚, 𝒚∗ , 𝜷, 𝒛, 𝜸−

میباشند .در آن
)𝒛| 𝑖𝑐𝑖 = 𝑓(𝒚∗ |𝜷, 𝛾𝑖 = 1, 𝒛, 𝜸−𝑖 )𝑓(𝜷|𝛾𝑖 = 1, 𝜸−𝑖 , 𝒛)𝑓(𝛾𝑖 = 1, 𝜸−

میباشد .از آنجاییکه 𝜸 و 𝒛 دوبه دو مستقل هستند ،بنابراین
)𝒛(𝑓) 𝑖𝑓(𝛾𝑖 = 1, 𝜸−𝑖 |𝒛) = 𝑓(𝛾𝑖 = 1, 𝜸−
)𝒛| 𝑖𝑑𝑖 = 𝑓(𝒚∗ |𝜷, 𝛾𝑖 =∘, 𝒛, 𝜸−𝑖 )𝑓(𝜷|𝛾𝑖 =∘, 𝜸−𝑖 )𝑓(𝛾𝑖 =∘, 𝜸−
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و
)𝒛(𝑓) 𝑖𝑓(𝛾𝑖 =∘, 𝜸−𝑖 |𝒛) = 𝑓(𝛾𝑖 =∘, 𝜸−

در ادامه نشان میدهیم که شرایط روی 𝑖𝑧  𝜷, 𝒚∗ , 𝜸,بطور دو طرفه مستقل هستند .یعنی
1
) 𝑖 ̂𝜂 𝑧𝑖 |𝜷, 𝒚∗ , 𝜸~𝐺𝐼𝐺( , 𝜆̂𝑖 ,
2
است .به طوری که 𝜂̂ 𝑖 = 2 + 𝜃 2 ⁄𝜏 2 ،𝜆̂𝑖 = (𝑦𝑖∗ − 𝒙𝑇𝑖 𝜷𝛾 )2⁄𝜏 2 ،و )𝑏  𝐺𝐼𝐺(𝜈, 𝑎,نشاندهنیده توزییع

گاوسی معکوس تعمیمیافته با تابع چگالی احتمال زیر است
∘> 𝑥

)𝑥𝑏 (𝑎𝑥 −1 +
𝑒𝑥𝑝 {−
},
2

𝜐−1

𝑥

(𝑏⁄𝑎)𝜐⁄2
)𝑏𝑎√( 𝜐𝐾2

= )𝑏 𝑓(𝑥|𝜐, 𝑎,

به طوری که )  𝐾𝜐 (.تابع بسل اصالحشده نوع سوم با مرتبه 𝜐 است (بارندورف -نلسون 3و شیفرد)2333 ،2
و به صورت زیر تعریف میشود:
اگر ∘= 𝑣

)𝑥(𝑔𝑜𝑙 −

اگر ∘≠ 𝑣

2|𝑣|−1 𝛤(|𝑣|)𝑥 −|𝑣| .

{ ~)𝑥( 𝑣𝐾

بنابراین باید نشان دهیم
−1

) 𝑖𝑧 𝑖 ̂𝜂 +
}
2

̂

𝑖𝑧 𝑖𝜆(
−1⁄
2 𝑒𝑥𝑝 {−

1⁄
4

𝑖𝑧

) (𝜆̂𝑖 + 𝜂̂ 𝑖 𝑧𝑖 2
}
𝑖𝑧2
(𝑦𝑖∗ − 𝒙𝑇𝑖 𝜷𝛾 )2 + (2𝜏 2 + 𝜃 2 )𝑧𝑖 2
}
𝑖𝑧 2𝜏 2

−1⁄
4

) 𝑖̂𝜆(𝜂̂ 𝑖 ⁄

) 𝑖̂𝜆 𝑖 ̂𝜂(𝜋√2

𝑒𝑥𝑝 {−

𝑒𝑥𝑝 {−

𝑖 ̂𝜂√
𝑖𝑧𝜋√2

√2𝜏 2 + 𝜃 2
𝑖𝑧𝜋𝜏√2

= )𝜸 𝑓(𝑧𝑖 |𝜷, 𝒚∗ ,

=

=

برای اثبات اینکه 𝜸  𝑧𝑖 |𝜷, 𝒚∗ ,دارای توزیع گاوسی معکوس تعمیمیافته است ،ابتدا توزیع 𝜸 𝒛|𝜷, 𝒚∗ ,

را بهدست میآوریم و پس از آنجاییکه 𝒛 شامل 𝑛 تا 𝑖𝑧 است ،داریم
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𝑛
∗

𝑔(𝒛|𝜷, 𝒚 , 𝜸) = ∏ ℎ(𝑧𝑖 |𝜷, 𝒚∗ , 𝜸).
𝑖=1

دوباره رابطه)𝜸  𝑓(𝜷, 𝒚∗ , 𝜸, 𝒛) = 𝑓(𝜸)𝑓(𝒛|𝜸)𝑓(𝜷|𝜸, 𝒛)𝑓(𝒚∗ |𝜷, 𝒛,را در نظر بگیرید.
از آنجاییکه 𝜸  𝒛,از هم مستقلند ،داریم
)𝜸 𝑓(𝒛, 𝜷, 𝒚∗ ,
= )𝜸 𝑔(𝒛|𝜷, 𝒚 ,
𝒛𝑑 )𝜸 ∫ 𝑓(𝒛, 𝜷, 𝒚∗ ,
∗

−1
𝑇
−1
] 𝑖𝑧 𝑒𝑥𝑝 [ 2 (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2 Σ) (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) − ∑𝑛𝑖=1
1⁄
2

|𝛴|𝜏 2

−1
𝑇
−1
] 𝑖𝑧 𝑒𝑥𝑝 [ 2 (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2 Σ) (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) − ∑𝑛𝑖=1
𝒛𝑑
∫
1⁄
2

.

=

|𝛴 |𝜏 2

−1
𝑇
1
] 𝑖𝑧 𝑒𝑥𝑝 [− 2 (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2 Σ) (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) − ∑𝑛𝑖=1
1⁄
2

∝

|𝛴 |𝜏 2

برای حل عبارت باال آنرا به صورت زیر تجزیه میکنیم:
)𝒛𝜃 (𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 −
−1

−1

−1

𝑇

)(𝒚∗ − 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 𝜃𝒛) (𝜏 2 Σ

−1

−1

−1

∗𝒚 = 𝜏 −2 [𝒚∗ 𝑇 Σ 𝒚∗ − 2𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝑿𝛾 𝜷𝛾 + 2𝜃𝒛𝑻 Σ 𝑿𝛾 𝜷𝛾 − 2𝜃𝒛𝑻 Σ
−1

]𝒛 + 𝜃 2 𝒛𝑻 Σ

بنابراین عبارت داخل قسمت تابع نمایی به صورت زیر بازنویسی میشود:
1
−1
−1
−1
−1
𝛾𝜷 𝛾𝑿 − 𝜏 −2 [𝒚∗ 𝑇 Σ 𝒚∗ − 2𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝒚∗ + 𝜷𝛾 𝑇 𝑿𝛾 𝑇 Σ 𝑿𝛾 𝜷𝛾 + 2𝜃𝒛𝑻 Σ
2
𝑛
2

2 𝑻 −1

∗ 𝑻 −1

] 𝑖𝑧 ∑ 𝜏− 2𝜃𝒛 Σ 𝒚 + 𝜃 𝒛 Σ 𝒛 + 2
𝑖=1

و در نتیجه آن را میتوان به صورت زیر نوشت:
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2

2
) 𝛾𝜷 𝒊𝑇𝒙( 𝛾𝜷 𝒊𝑇𝒙 ∗𝑖𝑦
𝛾𝜷 𝒊𝑇𝒙 𝑖𝑧
∗𝑖𝑦 1 −2
𝑖𝑧 ∗𝑖𝑦
𝑧2
𝑖 2
[ 𝜏 −
−2
+
𝜃+ 2
𝜃− 2
𝜃+
+ 2𝜏 2 𝑧𝑖 ].
2
𝑖𝑧
𝑖𝑧
𝑖𝑧
𝑖𝑧
𝑖𝑧
𝑖𝑧

بنابراین با استفاده از رابطه
𝑛

𝑔(𝒛|𝜷, 𝒚∗ , 𝜸) = ∏ ℎ(𝑧𝑖 |𝜷, 𝒚∗ , 𝜸),
𝑖=1

میتوان نوشت:
2

) 𝛾𝜷 𝒊𝑇𝒙 1 −2 (𝑦𝑖∗ −
𝜃 2 𝑧𝑖 2 + 2𝜏 2 𝑧𝑖 2
[ 𝜏 𝑒𝑥𝑝 {−
+
]}.
2
𝑖𝑧
𝑖𝑧

)) 𝛾𝜷 𝒊𝑇𝒙 𝑒𝑥𝑝 (𝜏 2 𝜃(𝑦𝑖∗ −
𝑖𝑧√ 𝜏

∝ )𝜸 ℎ(𝑧𝑖 |𝜷, 𝒚∗ ,

نمونهگیری از یک توزیع گاوسی معکوس تعمیمیافته ،بیشتر توسط تبدیل میتواند کارا شود .نشیان
میدهیم که 𝜸  𝑧𝑖−1 |𝜷, 𝒚∗ ,از توزیع گاوسی معکوس با تابع چگالی احتمال زیر پیروی میکند.
1
4

+ 𝜂̂ 𝑖 𝑧𝑖 2
}
𝑖𝑧2

3
𝑖̂𝜆
2 𝑒𝑥𝑝 {−

−

𝑖𝑧

−

̂𝜂
) 𝑖̂ (
𝑖𝜆

= )𝜸 𝑓(𝑧𝑖−1|𝜷, 𝒚∗ ,

) 𝑖̂𝜆 𝑖 ̂𝜂√( 2𝐾−1
2

𝑖̂𝜆√
+ 𝜂̂ 𝑖 𝑧𝑖 2
𝜆̂𝑖 + 𝜂̂ 𝑖 𝑧𝑖 2
=}
𝑒𝑥𝑝 {−
}
𝑖𝑧2
𝑖𝑧2
√2𝜋𝑧𝑖 3

3
𝑖̂𝜆
𝑧𝑖 2 𝑒𝑥𝑝 {−
−

1

(𝜂̂ 𝑖 𝜆̂𝑖 )4
1
4

=

̂𝜂
𝜋( ̂ 𝑖 ) √2
𝑖𝜆

گاوسی معکوس ،نوع خاصی از گاوسی معکیوس تعمییمیافتیه اسیت وقتیی کیه
استاندارد گاوسی معکوس به صورت زیر میباشد:
́𝜆
𝜆́(𝑥 − 𝜇́ )2
√ = )́𝜆 𝑓(𝑥|𝜇́ ,
𝑝𝑥𝑒
{−
}.
2𝜋𝑥 3
𝑥 2(𝜇́ )2

با در نظر گرفتن

) 𝜆́(𝑥 2 +𝜇́ 2
́𝜆
−
2
) ́𝜇(𝑥2
́𝜇

𝜆́(𝑥−𝜇́ )2

=  ، 2𝑥(𝜇́ )2داریم

́𝜆
́𝜆
) 𝜆́(𝑥 2 + 𝜇́ 2
√ = )́𝜆 𝑓(𝑥|𝜇́ ,
𝑥𝑒
𝑝
(
)
𝑝𝑥𝑒
{−
}.
2𝜋𝑥 3
́𝜇
2𝑥(𝜇́ )2
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́𝜆

از مقایسه این فرمول با فرمول باال داریم 𝑖̂𝜆 = ́𝜆 و ) ́𝜇(𝑝𝑥𝑒 را به عنوان جمله ثابیت در نظیر مییگییریم،
بنابراین
𝑥2
𝑖 ̂𝜂
) 𝜆́(1́ + 2 ) = 𝜆̂𝑖 (1 + 𝑥 2
́𝜇
𝑖̂𝜆

در اینصورت
𝑖̂𝜆
.
𝑖 ̂𝜂

√ = ́𝜇

میشود.
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1.5

مقدمه

بسیاری از سریهای زمانی اقتصادی و مالی ،غیر نرمال هستند .در این فصیل ،رهیافیت بییزی میدلهیای
سریزمانی اتورگرسیو 3را با توابع چندک پیشنهاد میدهیم که این رهیافت پارامتری است .در این فصیل،

. Autoregressive

1
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رهیافت پارامتری را با رهیافت نیمهپارامتری مقایسه شده است .مطالعات شبیهسازی و کاربرد سریزمیانی
با دادههای واقعی را در این فصل مورد مطالعه قرار دادهایم.

 1.5مدل
یک مدل سریزمانی اتورگرسیو مرتبه 𝑘 به صورت زیر تعریف میشود:
)(3.1

𝑦𝑡 = 𝑎∘ + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑦𝑡−𝑘 + 𝜀𝑡 ,

در آن 𝜀𝑡 ،دارای میانگین صفر و واریانس  𝜎 2است .مدل ( )3.1برای سریهای زمانی نرمال ،مناسب است.
برای سریهای زمانی غیرنرمال ،یکی از مشکالت مدل ( )3.1پیدا کردن توزیع مناسیب بیرای جملیه
خطا) 𝑡𝜀( است .کانکر ( )2331روش نیمهپارامتری را برای حل این مشکل پیشینهاد داد .در ایین روش بیا
برآورد یک دنباله از چندکهای شرطی 𝑡𝑦 ،تابع توزیع شرطی 𝑡𝑦 را میتوان تقریب زد .این مدل را از آنجا
نیمه پارامتری میگویند که 𝑝 امین چندک 𝑡𝑦 به شرط )  𝑌𝑡−1 = (𝑦3 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑡−3را میتوان به صورت
)(2.1

∘< 𝑝 < 3,

𝑞𝑦𝑝𝑡|𝑌𝑡−1 = 𝑎∘𝑝 + 𝑎1𝑝 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑘𝑝 𝑦𝑡−𝑘 ,

بیان کرد که در آن 𝑎∘𝑝 , 𝑎3𝑝 , … , 𝑎𝑘𝑝 ،پارامترهای مدل وابسته به 𝑝 هستند.
برای سریزمانی  ،𝑦3 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑡−3میتوان پارامترها را با مینیمم کردن تابع هزینه زیر برآورد کرد:
𝑛

𝑛𝑖𝑚
∑ 𝜌𝑝 (𝑢𝑡 ),
𝑝
𝑡=𝑘+1

𝜷

که در آن
𝜌𝑝 (𝑢𝑡 ) = 𝑢𝑡 . (𝑝 − 𝐼[𝑢𝑡<∘] ).

برای مدل ( )3.1داریم:
𝑡 = 𝑘 + 3, … , 𝑛.

𝑢𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑎∘𝑝 − 𝑎1𝑝 𝑦𝑡−1 − ⋯ − 𝑎𝑘𝑝 𝑦𝑡−𝑘 ,
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مدلهای متفاوتی برای حل این مسأله بهینهسازی پیشنهاد شده است .برای مثال ،کانکر و دیاوری

3

( )3991و کانکر و دیاوری ( )3981را ببینید .یو و مویید ( )2333ییک رهیافیت بییزی را بیرای بیرآورد
پارامترها پیشنهاد دادند که در فصل 1به آن پرداخته

شد.

چون توزیع جمله خطا مشخص نیست و نیازی به انتخاب یک توزیع برای جمله خطا  ،𝜀𝑡 ،نیست این
رهیافت را نیمه پارامتری گویند .روش دیگر تعییین توزییع بیرای جملیه خطیا ،بکیارگیری ییک رهیافیت
پارامتری است که این روش برای اولین دفعه توسط گیل کریست )2333( 2پیشنهاد شیده اسیت .در ایین
حالت تابع چندک شرطی 𝑡𝑦 به صورت
)(3.1

𝑄𝑦𝑡 (𝑝|𝑌𝑡−1 ) = 𝑎∘ + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑦𝑡−𝑘 + 𝜂𝑄(𝑝, 𝛾),

در نظر گرفته میشود که در آن 𝑘  𝜂 ،𝑎𝑖 , 𝑖 =∘ ,1, … ,و𝛾 پارامترهای مدل هستند و )𝛾  𝑄(𝑝,تابع توزییع
چندک و 𝑝 مقادیر چندک است.
در این قسمت به تفاوتهای بین مدلهای ( )2.1( ،)3.1و ( )1.1اشاره میکنیم.
در واقع مدل ( )1.5کار برآورد میانگین شرطی 𝑡𝑦 و واریانس باقیمانده  𝜎 2را انجام میدهید .در حیالی
که مدل ( )2.1چندک شرطی 𝑝 ام از 𝑡𝑦 برای ) 𝑝 ∈ (∘ ,1را برآورد میکند .بنابراین اگیر ییک دنبالیه از
چندکهای برآورد شده داشته باشیم ،آنگاه همه توابع توزیع شرطی 𝑡𝑦 توسط بکارگیری چنیدک شیرطی
برآورد شده میتوانند برآورد شوند.
مدل ( )3.1برای سریهایزمانی غیرنرمال مناسب نیست چون مشخص کیردن توزییع جملیه خطیا،
𝑡𝜀 ،مشکل است .مدل ( )2.1به انتخاب توزیع برای 𝑡𝜀 وابسته نیست ،اما در قسمت شبیهسیازی مشیاهده
شد که چندک برآورد شده ممکن است سازگار نباشد و مدل ( )1.1به )𝛾  𝑄(𝑝,که توسیط توزییع جملیه
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خطا تعریف میشود ،وابسته است ،اما بهطور طبیعی چندکهای برآورد شده سازگارند و انتخیاب )𝛾 𝑄(𝑝,

به دلیل ویژگی تابع چندک خیلی منعطفتر از میدل ( )3.1اسیت ،یعنیی تیابع چنیدکهیای مختلفیی را
میتوان در نظر گرفت.
هر تابع چندک دارای یک توزیع میباشد و با استفاده از ویژگی توابع چندک که در فصل اول اشیاره
شده است میتوانیم مدل سره ( )1.1را برای سری زمانی مشاهده کنیم که برای آن با سریهای غیر نرمال
که منعطف توزیع شدهاند سرو کار داریم .گیل کریست( )2333چندین روش را برای برآورد پیارامتر میدل
( )1.1پیشنهاد داده است ولی به دلیل دشیواری روش بیرآورد ماکسییمم درسیتنمایی ،او روی ایین روش
تمرکز نکرده است که در واقع انگیزهای برای کارهای جدید شود.

3.5

مطالعه روش MCMC

فرض کنید 𝑛𝑦  𝑦1 , … ,سریزمانی مشاهده شیده از میدل ( )1.1و )𝛾  𝛽 = (𝑎∘, … , 𝑎𝑘, 𝜂,باشیند .بنیابراین
تابع درستنمایی شرطی 𝑛𝑦  𝑦𝑘+1 , … ,با شرط 𝑇) 𝑘𝑦  ،𝑌𝑘 = (𝑦1 , … ,به صورت زیر است:
𝑦 |𝐿(𝑦𝑘+1 , … , 𝑦𝑛 |𝑌𝑘 , 𝛽) = 𝑓(𝑦𝑘+1 |𝑌𝑘 , 𝛽) × 𝑓 (𝑦𝑘+2
𝑦 | 𝑛𝑦( 𝑓 × … × )𝛽 ⏟𝑘+1 , 𝑌𝑘 ,
⏟𝑛−1 , 𝑌𝑛−2 , 𝛽).
𝑌𝑛−1

𝑌𝑘+1

معکوس تابع چندک ،تابع توزیع است و معکوس تابع توزیع یک تابع چندک میشود که در آن 𝑝 چنیدک
است ،یعنی
)𝑝( , 𝐹(𝑝) = 𝑄 −1

)𝑝( 𝑄(𝑝) = 𝐹 −1

حال اگر در نظر بگیریم )𝑝(  𝐹(𝑝) = 𝑄−1آنگاه داریم
)𝑝(𝐹𝜕
1
1
=
= )𝑝(𝑓 ⟹
)𝑝(𝑄𝜕
)𝑝(𝑄𝜕
𝑝𝜕
𝑝𝜕
𝑝𝜕
1
)𝛾 𝜕𝑄𝑦𝑘+1 (𝑝,
|
𝑝𝜕
𝑝=𝑝

𝑡
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بنابراین
𝑛

𝑛

1
)𝛾 𝜕𝑄𝑦𝑡 (𝑝,
𝑡=𝑘+1
|
𝑝𝜕
𝑝=𝑝

∏ = )𝛽 𝐿(𝑦𝑘+1 , … , 𝑦𝑛 |𝑌𝑘 , 𝛽) = ∏ 𝑓(𝑦𝑡 |𝑌𝑡−1 ,
𝑡=𝑘+1

𝑡

است ،که 𝑛  𝑝𝑡 , 𝑡 = 𝑘 + 1, … ,در رابطه زیر صدق می کند
)(4.1

)𝛾 𝑦𝑡 = 𝑎∘ + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑦𝑡−𝑘 + 𝜂𝑄(𝑝𝑡 ,

در حالت عادی ،معادله ( )1.1به حل عددی نیاز دارد.
فرض کنید )𝛽(𝜋 تابع چگالی پیشین پارامترها باشد .آنگاه تابع چگالی پسین 𝛽 به صورت زیر است:
𝛺∈𝛽

𝜋(𝛽|𝑌𝑛 ) ∝ 𝐿(𝑦𝑘+1 , … , 𝑦𝑛 |𝑌𝑘 , 𝛽)𝜋(𝛽),

که 𝛺 فضای پارامتر است .اگر ) 𝑛𝑌|𝛽(𝜋 بهطیور مناسیب بیر روی فضیای 𝛺 تعرییف شیده باشید ،آنگیاه
روش  MCMCمیتواند برای برآورد پارامترهای مدل ،توسعه داده شود .برای مثال به چیب و گرینبیرگ

3

( )3991را ببینید .در این پایان نامه الگوریتم  MCMCقیدم زدن تصیادفی متروپیولیس-هسیتینگس بیه
صورت زیر طراحی شده است.
اگر فرض کنیم 𝛽 مقدار واقعی پارامترها و 𝑛  𝑝𝑡 , 𝑡 = 𝑘 + 1, … ,احتمالهای متناظر با 𝛽 مشیخص
شده باشند و ́𝛽 مقدار پیشنهاد شده و 𝑡 ́𝑝 احتمالهای مشخص شده با مقدار پیشینهادی ́𝛽 باشیند ،آنگیاه
نمونه قدم زدن تصادفی  MCMCبرای مدل به صورت زیر میتواند طراحی شود:
 )aتولید مقدار پیشنهاد شده ́𝛽 از طریق چگالی پیشنهادی ́
)𝛽  𝑔(𝛽,به طوری که𝛺 ∈ ́𝛽.

 )bمعادله ( )1.1برای 𝑡 ́𝑝 حل می کنیم.
 )cپذیرش مقدار پیشنهادی تولید شده با احتمال ) 𝑚𝑖𝑛 (𝐴𝐵, 1که در آن
.

𝛽𝑑)𝛽 𝑔(𝛽́ , 𝛽) ⁄∫𝛺 𝑔(𝛽́ ,
́𝛽𝑑 ) ́𝛽 𝑔(𝛽, 𝛽́ ) ⁄∫𝛺 𝑔(𝛽,

=𝐵

) 𝑛𝑌| ́𝛽(𝜋
,
) 𝑛𝑌|𝛽(𝜋

=𝐴

. Greenberg
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اگر نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد ،آنگاه انتظار داریم توزیع زنجیر مارکوف شبیهسازی شده بیه توزییع
پسین پارامترها همگرا شود.
توجه کنید که اگر تکیهگاه 𝑔 نیز 𝛺 باشد ،آنگاه انتگرال موجود در  Bیک میشود .در این پایاننامه فرض
شده که مدل شبیه سازی برای برآورد همه انتگرالها در  Bشامل میشوند.
مثال .3.1حالت خاص :برای مثال فرض کنید )𝛾  𝑄(𝑝,تابع چندک نمایی باشد .بنابراین
𝑝 = )𝑥( 𝑋𝐹

,

𝑥𝜆𝐹𝑋 (𝑥) = 1 − 𝑒 −

𝑝 ⇒ 𝑒 −𝜆𝑥 = 1 −

𝑝 = 𝑥𝜆1 − 𝑒 −

1
)𝑝 −𝜆𝑥 = 𝑙𝑛(1 − 𝑝) ⇒ 𝑥 = − 𝑙𝑛(1 −
𝜆
1
𝑄(𝑝, 𝛾) = − 𝑙𝑛(1 − 𝑝) ,
∘≤ 𝑝 < 1
𝜆

با فرض اینکه )𝛾  𝑄(𝑝,نمایی است ،مدل ( )1.1را میتوان بازنویسی کرد.
)𝑝 𝑙𝑛(1 −
𝜆
)𝑝 𝑙𝑛(1 −
= 𝑎∘ + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑦𝑡−𝑘 −
,
𝛾

𝜂 𝑄𝑦𝑡 (𝑝|𝑌𝑡−1) = 𝑎∘ + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑦𝑡−𝑘 −

)(5.1

که در آن 𝛾 = 𝜆⁄𝜂 ،و )𝛾 .𝛽 = (𝑎∘, … , 𝑎𝑘 ,
بنابراین درستنمایی شرطی 𝑛  𝑦𝑡 , 𝑡 = 𝑘 + 1, … ,به صورت زیر است.
)𝛾 𝜕𝑄𝑦𝑡 (𝑝,
𝜂
𝜂
1
𝜂
𝑄𝑦𝑡 (𝑝, 𝛾) = − 𝑙𝑛(1 − 𝑝) ,
= − (−
=)
𝜆
𝑝𝜕
𝜆
𝑝1−
)𝑝 𝜆(1 −
)𝛾 𝜕𝑄𝑦𝑡 (𝑝,
𝜂
|
=
.
𝑝𝜕
𝜆(1
−
𝑝
)
𝑡
𝑝=𝑝
𝑡
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𝑛

𝑛

𝑛

1
𝜆
∏ = )𝛽 𝐿(𝑦𝑘+1 , … , 𝑦𝑛 |𝑌𝑘 , 𝛽) = ∏ 𝑓(𝑦𝑡 |𝑌𝑡−1 ,
) 𝑡𝑝 = ∏ (1 −
)𝛾 𝜕𝑄𝑦𝑡 (𝑝,
𝜂
𝑡=𝑘+1
𝑡=𝑘+1
𝑡=𝑘+1
|
𝑝𝜕
𝑝=𝑝
𝑡

𝑛

= ∏ 𝛾(1 − 𝑝𝑡 ).
𝑡=𝑘+1

و 𝑡𝑝 جوابی از معادله زیر است:
)(6.5

) 𝑡𝑝 𝑙𝑛(1 −
𝛾

𝑦𝑡 = 𝑎∘ + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑦𝑡−𝑘 −

در این مورد خاص 𝑡𝑝 میتواند جواب دقیق معادله باال باشد.
فرض کنید تابع چگالی پیشین پارامترها به صورت زیر باشد:
𝑘

)𝛾(𝜋) 𝑖𝑎(𝜋 ∏ = )𝛽(𝜋
∘=𝑖

𝜋(𝛾) = 𝛼𝑒 −𝛼𝛾 .

𝜋(𝑎𝑖 )~𝑁(∘, 𝜎̃𝑎2𝑖 ),

آنگاه توزیع پسین به خوبی روی  𝛺 = 𝛺1 × 𝛺2تعریف میشود که در آن،
𝛺1 = {(𝑎∘ , … , 𝑎𝑘 )|𝑎∘ + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑦𝑡−𝑘 ≤ 𝑦𝑡 , 𝑡 = 𝑘 + 1, … , 𝑛},
𝛺2 = (∘, ∞).

نمونههای تولید شده از الگوریتم  MCMCمیتوانند برای برآورد پارامترهای میدل بکیار بیرده شیوند ،کیه
انتخاب توزیع پیشنهادی انعطافپذیر باشد در اینجا فرض میکنیم:
𝑘

) ́𝛾 𝑔(𝛽, 𝛽́ ) = ∏ 𝑔𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑎́ 𝑖 )𝑔𝑘+1 (𝛾,
∘=𝑖

که در آن ) 𝑖 𝑔𝑖 (𝑎𝑖 , 𝑎́ 𝑖 )~𝑁(𝑎𝑖 , 𝜎𝑎2و ) .𝑔𝑘+1 (𝛾, 𝛾́ )~𝑁(𝛾, 𝜎𝛾2
از آنجاییکه برای ) 𝑖𝑎(𝜋 هر تابع چگالی سره را می توان در نظر گرفت ،چون تابع درستنمایی بیرای
هر 𝑛  ∘≤ 𝑝𝑡 < 1 , 𝑡 = 𝑘 + 1, … ,همواره کمتر از 𝑘 𝛾 𝑛−است .برای)𝛾(𝜋 نیاز به انتخاب ییک تیوزیعی
که توزیع پسین سره بسازد ،داریم.
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حال سوالی که اینجا مطرح میشود این است که چرا تابع درستنمایی همواره کمتر از 𝑘 𝛾 𝑛−است؟
در جواب باید گفت چون برای تابع درستنمایی داشتیم که ) 𝑡𝑝  ∏𝑛𝑡=𝑘+1 𝛾(1 −و از آنجاییکه چندکهیا
همواره بین صفر و یک هستند ،پس  ∘< (1 − 𝑝𝑡 ) < 1و حاصلضرب باال همواره کمتر از 𝑘 𝛾 𝑛−میشود.

 4.5کاربردها
در این بخش ،مدل اتورگرسیو غیرنرمال را با یک مثال شبیهسازی شده و دو مثال واقعی شرح مییدهییم.
اساس مثال واقعی روی مجموعه دادههای آب دریاچه هورون 3و سهام داکس 2آلمان است.
برای مثال در قسمت شبیهسازی فرض شده  𝑘 = 2باشد .آنگاه داریم:
)(7.5

)𝑝 𝑙𝑛(1 −
𝛾

𝑄𝑦𝑡 (𝑝|𝑦𝑡−1 ) = 𝑎∘ + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + 𝑎2 𝑦𝑡−2 −

در ابتدا فرض شده  𝛾 = 1/6 ،𝑎2 =∘/6 ،𝑎1 =∘/3 ،𝑎∘ = − ∘/6و ∘=  𝑦1 = 𝑦2باشیند .بیا ایین
فرضیات ،سریزمانی به طول  9233از مدل ( )1.1را شبیهسازی شیده اسیت و سیپس بیا حیذف نمیودن
 9333داده اول این سری ،سریزمانی به طول  233از مدل خواهند داشت .در اینجا فرض شده اطالعات
پیشین را با مقادیر  𝜎̃𝑎𝑖 , 𝑖 =∘ ,1,2و 𝛼 مشیخص کننید ،کیه بیه صیورت تصیادفی  𝜎̃𝑎𝑖 = 10و 𝛼 =∘/5

انتخاب شیوند .بیرای مقیادیر دیگیر میا دارای نتیایج خیلیی مشیابه هسیتیم .در ایینجیا مقیادیر آغیازین
) ∘𝛾  ( 𝑚𝑖𝑛 𝑦𝑡 ,∘,∘,انتخاب شده است ،که ∘𝛾 نمونه تصادفی از توزیع پیشین 𝛾 است که این نشان میدهد
𝑛≤𝑡≤1

که مقادیر آغازین در تکیهگاه 𝛺 توزیع پسین قرار دارند .در اینجا برای شبیه سازی انجیام شیده ،مقیادیر
ابتدایی ) (−2/∘ 11,∘,∘,∘/11میشوند.
نمودار سریزمانی دادههای شبیهسازی شده با نمودارهای تابع خود همبستگی (𝑎𝑐𝑓) 3و تیابع خیود
همبستگی جزیی (𝑝𝑎𝑐𝑓) 2در شکل زیر آمده است.
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(الف)

(ب)

شکل(3.1الف) نمودار سریزمانی سری شبیهسازی (.ج)(ب) نمودار تابع خودهمبستگی سری شبیهسازی ( .ج) نمودار تابع
خودهمبستگی جزیی سری شبیهسازی.

کای( )2339برای برآورد پارامترهای مدل از الگیوریتم  MCMCقیدم زدن تصیادفی متروپیولیس-
هستینگس استفاده کرده است .برای اینکار در ابتدا یک نمونه  23333دادهای را با اسیتفاده از اطالعیات
پیشین داده شده اجرا کرده است ،به این صورت که با استفاده از 𝛽 که مقادیر واقعی هستند 𝛽́،را از توزیع
نرمال با میانگین عناصر 𝛽 داده شده اجرا نمود ،سپس با داغیدن  33333داده اول از کل نمونه ،نمونههای
باقیمانده را در هر  13مرحله ذخیره نمود ،به طوری که نمونههای جمعآوری شده برای هر پیارامتر دارای
طول  233باشند ،یعنی دادههای1,51,101, …, 9951را انتخاب میشوند.

79

. AutoCorrelation Function

1

. Partial AutoCorrelation Function

2

فصل پنجم

سریزمانی

غیرنرمال
شکل  2.1بافت نگار 3نمونههای جمع آوری شده است از این الگوریتم را نشان میدهد ،که خطوط عمودی
بسته نشان دهنده وضعیت مقادیر واقعی پارامتر و خطوط عمودی خط تیره برآورد بیزی پارامترها را نشان
میدهد .مشاهده میشود که مقادیر واقعی پارامتر به خوبی بین پسین حاشیهای قرار دارند.

شکل 2.1بافت نگارها نمونههای جمعآوری شده برای هر پارامتر در مطالعه شبیهسازی

بنابراین مدل برازش شده به صورت
)(8.5

)𝑝 𝑙𝑛(1 −
1/6125

𝑄𝑦𝑡 (𝑝|𝑌𝑡−1 ) = − ∘/6 ∘ 27 +∘/2958𝑦𝑡−1 +∘/6 ∘ 66𝑦𝑡−2 −

میشود .مالحظه میفرمایید که مدل برازش شده خیلی مشابه مدل واقعی است .برای تاثیر چندکهیا در
سری زمانی مورد نظر به شکل  3.5که چندکهای شرطی مدل واقعی ( )1.1و مدل برازش شده ( )8.1بیا

. Histogram
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چندکهای که به ترتیب از پایین به باال  𝑝 =∘/∘ 5,∘/5,∘/95,∘/995بهدست آمده را نشان میدهید ،در
نظر گرفته میشود .واضح است که توزیع شرطی سریهای زمانی در هیر نقطیه زمیانی دارای چیولگی بیه
راست است و این چیزی است که انتظار داشتیم.

شکل 1.1چندکهای شرطی مدل واقعی ( )1.1و مدل برازش شده ( )8.1که بهترتیب از پایین به باال
𝟓𝟗𝟗𝒑 =∘/∘ 𝟓,∘/𝟓,∘/𝟗𝟓,∘/

متناظر با مدل( ،)7.5از مدل نیمه پارامتری که توسیط کیانکر ( )2331پیشینهاد شیده اسیت و بیه
صورت زیر میباشد استفاده شده است:
)(9.5

𝑞𝑦𝑝𝑡|𝑌𝑡−1 = 𝑎∘𝑝 + 𝑎1𝑝 𝑦𝑡−1 + 𝑎2𝑝 𝑦𝑡−2

همانطور که مشاهده میشود در آن پارامترها بیه مقیادیر 𝑝 وابسیته هسیتند .از آنجیایی کیه ایین میدل،
وابستگی به جمله خطا ندارد ،میتوان از مدل نیمهپارامتری ( )9.1در سریزمانی شبیه سازی شده مشابه
نیز استفاده نمود.
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کییای( )2339از نییرم افییزار آمییاری𝑅 بییرای بییرازش کییردن 𝑝 امییین چنییدک شییرطی سییریزمییانی
شبیهسازی شده استفاده کرد که در آن  𝑝 =∘/∘ 5,∘/5,∘/95,∘/995است .شکل 1.1چندکهای شرطی
مدل واقعی (( )1.1منحنی مشکی) و مدل نیمه پارامتری (( )9.1منحنی روشنتر) نشان میدهد.

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل 1.1چندکهای شرطی از مدل ( 1.1منحنی مشکی) و مدل برازششده 9.1
𝟓 ∘( /ب)

(منحنی روشنتر) متناظر با (الف)∘= 𝒑

𝟓( 𝒑 =∘/ج)𝟓𝟗( 𝒑 =∘/د)𝟓𝟗𝟗𝒑 =∘/

مشاهده مینمایید که وقتی 𝑝 خیلی کوچک باشد ،چندکهای شرطی دو میدل خیلیی مشیابه هسیتند .و
وقتی که 𝑝 خیلی نزدیک یک شود ،تفاوت بین دو چندکهای شرطی خیلی بزرگ میشود .در واقیع ایین
یکی از مشکالت رهیافت نیمه پارامتری است ،زیرا وقتی 𝑝 رهیافتهایش به صفر یا یک نزدیک شود داده-
ها قادر به برآورد کردن پارامترها نیستند ،بیشتر چندکهای برآورد شده نامطلوب هستند.
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مدل برازش شده ( )1.1را برای مرتبههای  𝑘 =∘ ,1,2,3,4مشابه دادههای شبیهسازی شده در نظر
گرفتهشده است تا مشاهده شود که آیا با این مرتبهها قادر به تشخیص مدل واقعی هست یا نه .اگیر میدل
برازش شده مناسب باشد ،آنگاه انتظار خواهیم داشت که باقیماندهها استاندارد شده
𝑛 𝑒𝑡 = 𝛾(𝑦𝑡 − 𝑎∘ − 𝑎1 𝑦𝑡−1 − ⋯ − 𝑎𝑘 𝑦𝑡−𝑘 ), 𝑡 = 𝑘 + 1, … ,

از توزیع نمایی با نرخ واحد تعریف شده به صورت )𝑝  𝑄(𝑝) = −𝑙𝑛(1 −پیروی کند.
بنابراین باید انتظار داشت که نقاط روی نمودار چندکهای نمونه ،از باقیماندههای استاندارد شیده  ،𝑒𝑡 ،در
مقابل چندکهای توزیع نمایی با نرخ واحد به طور تقریبی در میان خط راست قرار دارد.
شکل  1.1نمودار چندک در مقابل چندک ) (𝑞𝑞 𝑝𝑙𝑜𝑡3برای مدلهای برازش شده مختلف نشان میدهد.
مشاهده میشود که برای این مجموعه دادهها مدلهای با مرتبه  𝑘 =∘ ,1از مدلهای با مرتبه 𝑘 = 2,3,4

بدتر اجرا میشوند .به هر حال برای مدلهای با  𝑘 ≥ 2نمودارهای چندک-چندک خیلی مشیابه بیه نظیر
میرسند .با بررسی مقادیر محاسبه شده معیار آکایک (𝐴𝐼𝐶) 2توسط بکیارگیری بیرآورد بییزی پارامترهیا
برای هر مدل برازش شده و با توجه به شکل) 1.1ی( مشاهده شده است که مدل مرتبه 2دارای کمتیرین
مقدار آکایک نسبت به هر مدل دیگر است و نشاندهنده این موضوع است کیه در حقیقیت مرتبیه واقعیی
مدل را از ابتدا درست در نظر گرفته بود.

(ب) مرتبه= 3

(د) مرتبه= 1

(الف) مرتبه=∘
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شکل( 1.1الف)(-ه) نمودار چندک-چندک و (ی) مقادیر آکاییک مدلهای برازش شده از مطالعات شبیهسازی

 1.4.5کاربردهای واقعی سریزمانی
دادههای سطح آب دریاچه هورون طی سالهای 1875-1771
در این بخش از دادههای مربوط به سطح آب دریاچیه هیورون کیه طیی سیالهیای 3811-3912
اندازهگیری شده است ،استفاده مییکنییم .نمیودار سیری زمیانی و نمیودار تیابع خودهمبسیتگی و تیابع
خودهمبستگی جزیی را در شکل  1.6نشان دادهایم .مشاهده شد که سری زمانی دریاچیه هیورون خیلیی
مشابه ساختار همبستگی شکل  3.1میباشد.

(الف)

(ب)

(ج)
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فصل پنجم

سریزمانی

غیرنرمال
شکل( 6.1الف) نمودار سریزمانی سری دریاچه هورون ( .ب) نمودار تابع خودهمبستگی سری زمانی دریاچه هورون .
(ج) نمودار تابع خودهمبستگی جزیی سری زمانی دریاچه هورون.

کای( )2339در ابتدا یک دنباله از مدل برای سری زمانی با مرتبه  k=1,2,3,4برازش نمود و بیرای
هر مدل برازش شده ،نمونه  113333مرحلهای را اجیرا کیرد و سیپس بیا داغییدن  313333نمونیه اول،
نمونههای باقیمانده را در هر 33داده ذخیره نمود ،یعنی بیرای هیر پیارامتر  13333داده داشیت .در ایین
مرحله برای اینکه مدل صحیح شناسایی شود مقادیر آکایک را بررسی میشوند و نمودار چنیدک-چنیدک
مدلهای برازش شده رسم شده است .مشاهده شد که آکایک و نمودار چندک-چنیدک ،هیر دو ،میدل بیا
مرتبه  1را پیشنهاد میدهندکه دارای بهترین مدل میباشند .بنابراین فقط نمودار بافیت نگیار نمونیههیای
مجموعه بندی شده و چندک-چندک باقیمانده استاندارد در شکل  1.1نشیان داده شیده اسیت .منحنیی
پیوسته ،نمودار چگالی و خط عمودی محل قرار گرفتن مقادیر پارامتر برآورد شده که میانگین نمونه است
را نشان میدهد .مدل برازش شده به صورت
)(10.5

)𝑝 𝑙𝑜𝑔(1 −
∘/767

𝑄𝑦𝑡 (𝑝|𝑌𝑡−1 ) = 1/238 + 1/187𝑦𝑡−1 −∘/537𝑦𝑡−2 +∘/345𝑦𝑡−3 −

است و مدل نیمه پارامتری متناظر با آن به صورت
)(11.5

𝑞𝑦𝑝𝑡|𝑌𝑡−1 = 𝑎∘𝑝 + 𝑎1𝑝 𝑦𝑡−1 + 𝑎2𝑝 𝑦𝑡−2 + 𝑎3𝑝 𝑦𝑡−3

است .چندکهای شرطی برازش شده برای  𝑝 =∘/∘ 5,∘/25,∘/5,∘/75,∘/95,∘/995در شکل  8.1نشان
داده شده است و انتظار داریم که رفتار ناسازگار روی چندکهای شرطی برآورد شده میدل( )33.1دوبیاره
اتفاق بیافتد.

(ج)
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(ب)

(الف)

فصل پنجم

سریزمانی

غیرنرمال

شکل ( 1.1الف) نمودار چندک-چندک باقیماندههای مدل (ب)(-ی) نمودارهای چگالی بافت نگار(منحنی پیوسته) و مقادیر
پارامتر برآورد شده(خطهای عمودی تیره) نمونههای دسته بندی شده

(الف)

(ب)

شکل 8.1چندکهای شرطی برازش شده برای(از پایین به باال) 𝟓𝟗𝟗 𝒑 =∘/∘ 𝟓,∘/𝟐𝟓,∘/𝟓,∘/𝟕𝟓,∘/𝟗𝟓,∘/از (الف) مدل
( )33.1و (ب) مدل ( )33.1که منحنیهای تیرهتر سری زمانی دریاچه هورون هستند

توجه کنید که نمودار چندک-چندک شکل  1.1برخی شکها روی کیفیت مدل برازش شده را نشان می-
دهد .به هر حال در مقایسه با رهیافت نیمه پارامتری ،مدل ( )33.1همچنان اجرای بهتری دارد و این برای
تحقیقات بیشتر تائید کننده است.
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فصل پنجم

سریزمانی

غیرنرمال
برای اطالعات بیشتر کای( )2339تابع چندک شرطی برآورد شده  𝑦7و  𝑦33را بیرای میدل بیرازش شیده
( )33.1و مدل نیمه پارامتری ( )33.1در نظر گرفت که این دو نقطه بطیور تصیادفی انتخیاب شیدهانید و
میتوانیم تابع چندک شرطی 𝑡𝑦 را برای هر  tمشابهی برآورد کنیم .بنابراین شرطهیا بیه ترتییب روی 𝑌6و
 𝑌32برآورد تابع چندک  𝑦7و  𝑦33در نظر گرفته شده است و نمودار تابع چندک در شکل  9.1نشان داده
شده است که منحنی کلفتتر تابع چندک توسط میدل( )33.1و منحنیی نیازکتیر توسیط میدل ()33.1
بدست آمده اند.
.

p

p

(ب)

(الف)

شکل 9.1توابع چندک شرطی برآورد شده (الف) 𝟕𝒚 و (ب 𝟑𝟑𝒚 ) ،که منحنی باریکتر از مدل ( )33.1و منحنی کلفتتر از
مدل ( )33.1بدست آمدهاند

شاخص سهام اروپا
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فصل پنجم

سریزمانی

غیرنرمال
بررسی قیمت روزانه شاخص سهام در اروپا طی شش ماه دوم سال 3993تا شش ماه دوم سال  3998جزء
دادههای استاندارد در نرم افزار 𝑅 میباشد .کای( )2339بهطور ویژه به بررسی دادههیای شیاخص داکیس
آلمان ،که رایجترین معیار برای اندازه گییری برگشیت سیود توسیط ارزش سیهام در بیورس اوراق بهیادار
فرانکفورت است ،پرداخته است .این شاخص مبتنی بر عملکردشان است بدان معنی که هیر گونیه سیود و
حوادث دیگر در محاسبه نهایی شاخص تاثیرگذار است .برای بررسی شاخص ایین سیهام طیی سیالهیای
 3991-3996سریزمانی به طول  133در نظر گرفته شده که در شکل  33.1رسم شده است .دنبالهای از
مدل ( )1.1به این سریزمانی برازش نموده و مشاهده شید کیه  k=4بهتیرین میدل بیرازش شیده اسیت.
شکل 33.1نمودار چندک-چندک از باقیماندهها و بافت نگار نمونههای جمعآوری شیده از روش MCMC

نشان میدهند ،که خطوط عمودی نشاندهنده وضعیت مقادیر پارامتر برآوردشده هستند .بنیابراین میدل
برازش شده به صورت زیر است:
)(12.5

)𝑝 𝑙𝑜𝑔(1 −
∘/∘ 11

𝑄𝑦𝑡 (𝑝|𝑌𝑡 ) =∘/756 +∘/944𝑦𝑡−1 +∘/343𝑦𝑡−2 +∘/25𝑦𝑡−3 −∘/571𝑦𝑡−4 −

که چندکهای شرطی برازش شده در شکل  32.1نشاندادهشده است .بر اساس مدل برازش شده ()32.1
توانستند تابع چندک تبیینی یک مرحله جلوتر  𝑌400را با شرط  𝑦401بهدست آورند.

(ب)

(الف)

(ج)
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سریزمانی

غیرنرمال
شکل( 33.1الف) نمودار سریزمانی از سری داکس آلمان (ب) نمودار تابع خودهمبستگی از سری داکس آلمان (ج) نمودار
تابع خودهمبستگی جزیی از سری داکس آلمان

(ب)

(ج)

(الف)

(ب)

(ی)

(الف)

(ه)

(د)

(ج)
(و)

شکل( 33.1الف) نمودار چندک-چندک باقیماندههای مدل(( .)32.1ب)(-و) نمودارهای چگالی بافت نگار (منحنیهای
پیوسته) و مقادیر پارامترهای برآورد شده (خطهای عمودی) از نمونههای جمعآوری شده

89

فصل پنجم

سریزمانی

غیرنرمال
شکل 32.1چندکهای شرطی برازش شده (منحنی روشنتر) به ترتیب از پایین به باال
𝟓𝟗𝟗 𝒑 =∘/∘ 𝟓,∘/𝟐𝟓,∘/𝟓,∘/𝟕𝟓,∘/𝟗𝟓,∘/و منحنی مشکی سریزمانی واقعی

شکل  31.1تابع چگالی شرطی  𝑦401را نشان میدهد که در آن خیط عمیودی پیوسیته وضیعیت مقیادیر
مشاهده شده واقعی و خطهای خط تیره و نقطه چین به ترتیب متناظر با میانگین پیش بینی شده و میانه
پیش بینی شده مدل برازش شده( )32.1را نشان میدهند.

شکل  31.1تابع چگالی شرطی پیشگویانه 𝟏𝟎𝟒𝒚

در این پایاننامه ،از رهیافت بیزی برای مدلبندی سریزمانی خیود برگشیت غییرنرمیال بیا تیابع چنیدک
استفاده شده است که این رهیافت با رهیافت نیمه پارامتری قابل مقایسه بود که با مطالعه شیبیهسیازی و
سریزمانی واقعی ،به خوب بودن عملکرد آن پی بردیم.
از این روش در آینده میتوان برای سریهای زمانی غیر خطی و حالتی که پارامتر مقیاس از میدل
به مقادیر سریهای زمانی نیز بستگی دارد ،توسعه داده شوند .به عالوه روشهیای پییشبینیی رو بیه جلیو
مرحله چندگانه از مدل ( )1.1به توسعه در آینده نیاز دارند ،روش جدید نیز به توسعه سیریهیای زمیانی
چندمتغیره نیاز دارند.
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ویپتت

پیوست الف :روش مونت کارلو با زنجیرهی مارکف MCMC
برای تقریب کمیت
𝑥𝑑)𝑥(𝑓)𝑥(𝜃 = 𝐸(𝑋) = ∫ ℎ
𝑆

پیوست
به روش مونت کارلو ،با استخراج مشاهدات مستقل و هم توزیع ،از چگالی )𝑥(𝑓 و استفاده از
) 𝑖𝑋(∑𝑛𝑖=1 ℎ

1
𝑛

= 𝐶𝑀̂𝜃

کمیت  θرا تقریب میزنیم .اما استخراج نمونه از چگالی)𝑥(𝑓 مشکل اساسی روش مونیت

کارلو میباشد .برای این کار دو روش معکوس تابع توزیع و روش پذیرش–رد را میتوان معرفی کرد .حیال
به دنبال روش قدرتمندی برای استخراج نمونه هستیم که محدودیتهای کمتری داشته باشید .در زنجییر-
های مارکوف ارگودیک ،میتوان الگوریتمی را معرفی کرد که به کمک آن از چگالی هدف )𝑥(𝑓 با تکیهگاه
 Sنمونه استخراج کرد .برای این کار ،الزم بود که یک زنجیرهی مارکوف ارگودیک با توزیع ایستای حیدی
یکتای )𝑥(𝑓 داشته باشیم بطوریکه از هر سطر ماتریس احتمال انتقاالت در حالیت  Sشیمارا و ییا از هیر
چگالی)𝑦  ،𝑘(𝑥,برای 𝑆 ∈ 𝑥 ثابت ،در حالت  Sناشمارا بتوان نمونه تولید کرد .به عالوه زنجیرهی مارکوف
تحویل ناپذیر ،نامتناوب و زمان برگشت پذیر ارگودیک است .حال مسأله این است که چگونه میتوان یک
زنجیرهی مارکوف تحویل ناپذیر ،نامتناوب و زمان برگشت پذیر با توزیع ایستای حدی یکتای )𝑥(𝑓 بیر S

ساخت به طوریکه از سطرهای ماتریس احتمال انتقاالت و یا چگالیهای هسیته احتمیال انتقیاالت بتیوان
نمونه تولید کرد.
در واقع روش مونت کارلو با زنجیرهای مارکوف )𝐶𝑀𝐶𝑀( ،چنین زنجیرهای را برای اسیتخراج ییک
نمونهی تقریبی از )𝑥(𝑓 ساخته (بخش زنجیرهی مارکوف روش) و با استخراج نمونیه ،روش مونیت کیارلو
(بخش مونت کارلو روش) را برای تقریب کمیتها به کار میبرد .مارکوف نشان داد که قانون اعداد بیزرگ
در حالت وابستگی مارکوفی نمونه ،باز هم برقرار است .بنیابراین در بخیش مونیت کیارلو روش ،چنانچیه از
تقریبی بودن توزیع کناری مشاهدات بهدست آمده چشم پوشی و فرض کنیم که مشاهدات میا وابسیتهی
مارکوفی باشند و توزیع کناری آنها )𝑥(𝑓 است آنگاه با پشتوانهی قانون اعداد بزرگ میتیوان روش مونیت
کارلو را برای تقریب کمیتها به کار برد .لذا بخش مونت کارلو روش با پذیرش یک تقریب سر راست است.
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پیوست
اما مسأله اصلی ساختن زنجیرهی مارکوف تحویل ناپذیر ،نامتناوب و زمان برگشت پذیر با چگالی ایسیتای
حدی یکتای )𝑥(𝑓 ،یعنی بخش زنجیرهی مارکوف 𝐶𝑀𝐶𝑀 میباشد.
برای تولید چنین زنجیرهای دو الگوریتم ارایه شده اسیت :الگیوریتم متیروپلیس -هسیتینگز و نمونیه
گیری گیبز

الگوریتم متروپولیس-هستینگس
این الگوریتم با انتخاب یک هستهی احتمال انتقاالت )𝑥|𝑦(𝑔 بر  ،Sبا داشتن مشاهده )𝑡( 𝑋 ،پس از سه
گام ،مشاهدی ) 𝑋 (𝑡+1را به ما میدهد .بدین منظور به ییک مقیدار اولییه بیرای بیهدسیت آوردن سیایر
مشاهدات نیاز داریم:
در زمان ∘= 𝑋 (𝑡) = 𝑥 (∘) ،tرا از توزیع ابتدایی دلخواه )∘(𝛱 با چگالی )𝑥( )∘( 𝜋 ،کیه بیر  Sتعرییف
شده است ،با این شرط که ∘> ) )∘( 𝑥(𝑓 ،تولید کند .البته میتوان 𝑆 ∈ )∘( 𝑥 را با شرط∘> ) )∘( 𝑥(𝑓  ،به
دلخواه انتخاب کرد که معادل است با انتخاب یک توزیع بر  Sبا چگالی
∘= )𝑦( )∘( 𝜋 ∶ )∘( 𝑥 ≠ 𝑦 𝜋 (∘) (𝑥 (∘) ) = 1 ; ∀𝑦 ∈ 𝑆,

حال با داشتن )𝑡( 𝑥 = )𝑡( 𝑋 ،الگوریتم مقدار ) 𝑋 (𝑡+1را بصورت زیر تولید میکند:
 .3مقدار پیشنهادی ∗ 𝑋 را از چگالی ) )𝑡( 𝑥|  𝑔(.تولید میکنیم.
)𝑣|𝑢(𝑔)𝑣(𝑓

 .2نسبت متروپلیس -هستینگز را که بصورت )𝑢|𝑣(𝑔)𝑢(𝑓 = )𝑣  𝑅(𝑢,تعریف شده اسیت ،را
برای ) ∗ 𝑋  (𝑥 (𝑡) ,محاسبه میکنیم ،یعنی ) ∗ 𝑋 .𝑅(𝑥 (𝑡) ,
.1

) 𝑋 (𝑡+1را بصورت زیر انتخاب میکنیم:


با احتمال }) ∗ 𝑋 𝑋 (𝑡+1) = 𝑋 ∗ ; 𝑚𝑖𝑛{1, 𝑅(𝑥 (𝑡) ,



با احتمال }) ∗ 𝑋 𝑋 (𝑡+1) = 𝑥 (𝑡) ; 1 − 𝑚𝑖𝑛{1, 𝑅(𝑥 (𝑡) ,
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پیوست
این الگوریتم را تا زمانی که تعداد مشاهدات مورد نیاز بهدست آید ،تکرار میکنیم .لذا این الگوریتم با
انتخاب هستهی احتمال انتقاالت )𝑥|𝑦(𝑔 بر  ،Sو مقدار اولیهی با احتمال )∘( 𝑥 یک زنجیر ما میدهد.
توجه


مقدار با احتمال ∗ 𝑋 را که گام یک تولید میشود ،مقدار پیشنهادی میگوییم چون در گیام سیوم

پذیرفته یا رد میشود.


چگالی شرطی )𝑥|𝑦(𝑔 را که آن مقادیر پیشنهادی ∗ 𝑋 را با داشتن )𝑡( 𝑥 تولید میکنیم ،چگیالی

پیشنهادی میگوییم.


نسبت متروپلیس -هستینگز ) ∗ 𝑋  𝑅(𝑥 (𝑡) ,همواره تعریف میشود .زییرا مقیدار پیشینهادی = ∗ 𝑋

∗ 𝑥 تنها وقتی تولید میشود که ∘> ) )𝑡( 𝑥(𝑓 و ∘> ) )𝑡( 𝑥| )∗( 𝑥(𝑔.


مارکوف بودن زنجیر بهدست آمده با این روش بدیهی است زیرا ) 𝑋 (𝑡+1تنها به )𝑡( 𝑋 بستگی دارد.



تحویل ناپذیری و نامتناوب بودن زنجییر بیه انتخیاب چگیالی پیشینهادی )𝑥|𝑦(𝑔 بسیتگی دارد.

بنابراین باید )𝑥|𝑦(𝑔 طوری انتخاب شود که در نهایت زنجیرهی بهدست آمده از الگوریتم تحویل ناپذیر و
نامتناوب باشد.


زمان برگشت پذیری زنجیر همواره برقرار است.

در الگوریتم متروپولیس-هستینگس مسأله پیدا کردن )𝑥|𝑦(𝑔 ایی است
اوالً برای هر 𝑆 ∈ 𝑥 ثابت قابل نمونه گیری باشد
ثانیاً باعث شود زنجیرهی حاصل از الگوریتم ارگودیک باشد.
عالوه بر اینها ،مالکهای دیگری را نیز برای انتخاب )𝑥|𝑦(𝑔 مناسب باید مید نظیر قیرار داد .واضیح
است که مشاهدات حاصل از الگوریتم باید نمونهی خوبی از جامعهی )𝑥(𝑓 باشند .به عنوان مثال زنجیرای
که بیشتر مقادیر پیشنهادی را رد میکند ،منجر به مشاهداتی از )𝑥(𝑓 میشود که خیلی از آنها تکراری و
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ثابت هستند و بنابراین این نمونه نمیتواند پراکندگی جامعهی )𝑥(𝑓 را به خیوبی نشیان دهید .همچنیین
زنجیرای که همهی مقادیر پیشنهادی را بپذیرد ،منجر به مشاهداتی از )𝑥(𝑓 میشود کیه بسییار پراکنیده
بوده و این در سرعت همگرایی توزیع مشاهدات به توزیع حدی )𝑥(𝑓 تاثیر گذاشته ،باعث میشیود بیرای
بهدست آوردن یک نمونهی قابل قبول ،مشاهدات بسیار زیادی را بیا الگیوریتم تولیید کنییم .لیذا انتخیاب
)𝑥|𝑦(𝑔 مناسب در الگوریتم متروپولیس-هستینگس حیاتی است .اجراهای عملی این الگوریتم نشان داده
که با انتخاب )𝑥|𝑦(𝑔 مناسب ،نتایج بسیار رضایت بخشاند.
در حالت کلی نمیتوان قاعدهای برای انتخاب )𝑥|𝑦(𝑔 مناسب ارایه کرد .بلکه باید با توجه به ساختار
چگالی)𝑥(𝑓 و تکیهگاه آن  ،Sو با در نظر گرفتن شرطها و مالکهای انتخاب )𝑥|𝑦(𝑔 مناسب 𝑔(𝑦|𝑥) ،را
انتخاب کرد .بهترین کار دستهبندی مسائلی است که با روش  MCMCدر پی حل آنهیا هسیتیم .در آمیار
بیشترین کاربرد این روش در استنباط بیزی است .وقتی که میخواهیم میانگین پسیین ،میانیهی پسیین،
احتمالهای پسین و  ...را محاسبه کنیم ،اما در حل معمول انتگرال حاصیل از تعرییف ایین کمییتهیا ،بیا
مشکل روبروهستیم .استفاده از زنجیرهای مستقل 3حداقل در این مورد خاص بسیار کارساز است.

الگوریتم متروپلیس -هستینگز و زنجیرهای مستقل
در الگوریتم متروپلیس -هستینگز 𝑔(𝑦|𝑥) ،طوری انتخاب شود که داشته باشییم ،𝑔(𝑦|𝑥) = 𝑔(𝑦) :کیه
در آن )𝑥(𝑔 چگالی یک توزیع بر  Sاست ،در اینصورت هر مقدار پیشنهادی ∗ 𝑋 مستقل از مشاهدهی قبلی
)𝑡( 𝑥 از )𝑥(𝑔 تولید میشود .لذا زنجیرهی حاصل از الگوریتم مستقل میباشد.
با این انتخاب ،نسبت متروپلیس -هستینگز به فرم زیر است:
) )𝑡( 𝑥(𝑔) ∗ 𝑋(𝑓
) ∗ 𝑋(𝑔) )𝑡( 𝑥(𝑓

= ) ∗ 𝑋 𝑅(𝑥 (𝑡) ,

. Independent Chains
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به عالوه اگر برای هر 𝑆 ∈ 𝑥 که ∘> )𝑥(𝑓 ،داشته باشیم 𝑔(𝑥) >∘ :آنگاه زنجیر حتماً تحویل ناپیذیر
و نامتناوب بوده ،لذا ارگودیک با چگالی ایستای حدی یکتای )𝑥(𝑓 میباشد .بنابراین در این حالیت دیگیر
نیازی به چک کردن تحویل ناپذیری و نامتناوب بودن زنجیرهی حاصل از الگوریتم نبوده ،بلکیه کافیسیت
شرط فوق در مورد )𝑥(𝑔 صدق کند.

الگوریتم متروپلیس -هستینگز و زنجیر قدم زدن تصادفی
در الگوریتم متروپلیس -هستینگز 𝑔(𝑦|𝑥) ،طوری انتخاب شود که داشته باشیم،𝑔(𝑦|𝑥) = 𝑔(𝑦 − 𝑥) :
که در آن )𝑥  𝑔(𝑦 −چگالی یک توزیع بر  Sاست .اگر چگالی𝑔 حول صفر متقارن باشد ،زنجییر میارکوف
متناظر با آن ،یک فرآیند قدم زدن تصادفی است.
با این انتخاب ،نسبت متروپلیس -هستینگز به فرم زیر است:
) ∗ 𝑋(𝑓
= ) 𝑋,
) )𝑡( 𝑥(𝑓
∗

)𝑡(

𝑥(𝑅

احتمال پذیرش به 𝑔 وابسته نیست .بیه ایین معنیی کیه بیرای ییک جفیت مفیروض) ∗ 𝑋  ،(𝑥 (𝑡) ,احتمیال
پذیرش ∗ 𝑋 از همه توزیعها با هم یکسان است ،اما انتخاب 𝑔های مختلیف منجیر بیه دامنیههیای مختلیف
مقادیر برای ∗ 𝑋ها و در نتیجه نرخهای پذیرش متفاوت خواهد شد.

نمونه گیری گیبز
برای تقریب 𝑥𝑑)𝑥(𝑓)𝑥( 𝜃 = 𝐸(𝑋) = ∫𝑆 ℎبه روش مونت کارلو وقتی که با روشهیای معمیول نتیوان
نمونهای از )𝑥(𝑓 استخراج کرد ،الگوریتم متروپلیس -هستینگز روشی عمیومی بیرای تولیید ییک زنجییر
ارگودیک با چگالی ایستای حدی یکتای )𝑥(𝑓 میباشد که تحققهای این زنجییر را مییتیوان بیه عنیوان
نمونهای تقریبی از )𝑥(𝑓 فرض کرد .اما اجرای این الگوریتم زمانی امکان پذیر است که هسیتهی احتمیال
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انتقاالت (چگالی پیشنهادی) مناسبی را برای تولید یک مشاهده به شرط داشیتن مشیاهده قبلیی ،داشیته
باشیم .اشاره شد که بطور کلی نمیتوان قاعدهای برای انتخاب توزیع پیشنهادی ارایه کرد.
بنابراین بهتر است بر اساس مسائلی که بیه روش  MCMCمییخیواهیم حیل کنییم ،الگیوریتمهیای
مخصوصی را طرح کرده و زنجیرهای تولید شده با این الگوریتمها را دستهبندی کنییم .میثالً در الگیوریتم
متروپلیس -هستینگز ،یک دستهبندی بر اساس انواع زنجیرهایی که میتوان با این الگیوریتم تولیید کیرد،
زنجیرهای مستقل است.
حال با طرح مسألهای ،الگوریتم دیگری را برای حل این مسأله طرح میکنیم:
فرض کنیم)𝑥(𝑓~) 𝑝𝑋  𝑿−𝑖 ،𝑿 = (𝑋1 , … ,را تعریف میکنیم:
𝑝 𝑿−𝑖 = (𝑋1 , … , 𝑋𝑖−1 , 𝑋𝑖+1 , … , 𝑋𝑝 ) ; 𝑖 = 1, … ,
(بردار) 𝑝𝑋  𝑿 = (𝑋1 , … ,با حذف مولفهی 𝑖ام) .همچنین برای𝑝  ،𝑖 = 1, … ,توزیع شرطی 𝑖𝑋𝑖 |𝑿−𝑖 = 𝒙−

با چگالی ) 𝑖 𝑓(𝑋𝑖 |𝑥−را در نظر میگیریم.
میخواهیم 𝑥𝑑)𝑥(𝑓)𝑥( 𝜃 = 𝐸(𝑋) = ∫𝑆 ℎرا به روش مونت کارلو تقریب بزنیم ،اما بیه روشهیای
معمول نمیتوانیم از )𝑥(𝑓 نمونه استخراج کنیم .چنانچه برای 𝑝  𝑓(𝑥𝑖 |𝒙−𝑖 ) ،𝑖 = 1, … ,طوری باشد کیه
با داشتن 𝑖 𝒙−بتوان از آن نمونه تولیید کیرد ،آنگیاه بیا انتخیاب وضیعیت اولییهی )∘( 𝑥 ،الگیوریتم زییر بیا
داشتن )𝑡(𝑿  𝑿(𝑡+1) ،را میتوان تولید کرد:
 )3یک ترکیب از مولفههای )𝑡(𝒙 را انتخاب میکنیم.
∗
)𝑡(𝒙| 𝑖𝑥(𝑓 تولید کرده ،تا ) ∗𝑝𝑋  𝑿∗ = (𝑋1∗ , … ,بهدست آید.
 )2برای 𝑝  𝑋𝑖 ،𝑖 = 1, … ,را از ) 𝑖−

 )1قرار میدهیم𝑿(𝑡+1) = 𝑿∗ :

توجه
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 این الگوریتم را گیبز برای تقریب یک انتگرال در فیزیک پیشنهاد کرده است و به همیین
خاطر به نمونه گیری گیبز یا الگوریتم گیبز مشهور است.
 زنجیرای که با این الگوریتم بهدست میآید ،{𝑿(𝑡) }𝑡≥∘ ،مارکوف است زییرا ) 𝑿(𝑡+1تنهیا
به )𝑡(𝑿 وابسته است.
 در گام دوم به جای اینکه ∗𝑿 از ) )𝑡(𝒙|𝒙(𝑓 تولید شود ،با تولید  pمولفهی ∗𝑖𝑋 بردار ∗𝑿

بهدست میآید .برای اینکه ترتیب تولید مولفهها بر تولید ∗𝑿 تاثیر نداشیته باشید ،در گیام اول از
بین ! pجایگشت ممکن از مولفههای )𝑡(𝑿 یکی را انتخیاب و گیام دوم را بیر اسیاس ایین ترتییب
انتخاب شده اجرا میکنیم .به همین دلیل در برخی از موارد ابتیدا ییک توزییع احتمیال را بیر !𝑝

جایگشت مولفههای )𝑡(𝑿 در نظر گرفته ،گام اول را چنین بیان میکنند :یک جایگشت را از توزیع
تعریف شده بر جایگشتهای مولفههای )𝑡(𝑿 تولید میکنیم .سپس گام دوم را با این ترتیب تولید
شده اجرا میکنند.
 اجرای گام دوم بر اساس ترتیب انتخاب شده در گام اول را یک سیکل میگوییم.
 برای یک سیکل خاص ،در  iامیین مرحلیهی سییکل الگیوریتم بیا داشیتن )𝑡(𝑿 ،مقیدار
پیشنهادی ) )𝑡(𝑝𝑥  𝑿∗ = (𝑥1(𝑡) , … , 𝑋𝑖∗ , … ,را از چگالی پیشنهادی ) )𝑡(𝒙| ∗𝒙( 𝑖𝑔 تولید میکند .که
در آن:
)𝑡(

)𝑡(

𝑖𝑓(𝒙∗𝑖 |𝒙−𝑖 ) ; 𝒙∗−𝑖 = 𝒙−
{ = ) 𝒙| 𝒙( 𝑖𝑔
سایر نقاط ; ∘
)𝑡(

∗

) ∗ 𝑥| )𝑡( 𝑥(𝑔) ∗ 𝑥(𝑓

در این حالت  ،𝑅(𝒙(𝑡) , 𝒙∗ ) = 𝑓(𝑥(𝑡))𝑔(𝑥∗|𝑥(𝑡)) ≡ 1یعنی مقدار پیشنهادی ∗𝑿 پذیرفته میشیود.
بنابراین هر سیکل از 𝑝 الگوریتم متروپلیس -هستینگز تشکیل شده است و میتوان الگوریتم فوق
را حالت خاصی از متروپلیس -هستینگز در نظر گرفت.
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 میدانیم که )𝒙(𝑓 𝑖𝑐 = ) 𝑖 ،𝑓(𝑥𝑖 |𝒙−که در آن 𝑖 .𝑐𝑖−1 = ∫ 𝑓(𝒙−𝑖 )𝑑𝒙−چنانچه در ایین
الگوریتم ) 𝑖 𝑓(𝑥𝑖 |𝒙−برای برخی از 𝑖 ها نرمال نشده باشد 3یعنیی  𝑐𝑖 :مجهیول باشید ،چیون هیر
سیکل در الگوریتم متشکل از 𝑝 الگیوریتم متیروپلیس -هسیتینگز اسیت ،مشیکلی بیرای اجیرای
الگوریتم نخواهیم داشت.
 برای بهبود عملکرد این الگوریتم ،در یک سیکل وقتی که مولفهی اول پیشنهادی ∗ 𝑋1بیا
داشتن )𝑡(𝑿 تولید شد ،مولفهی دوم پیشنهادی ∗ 𝑋2را از ) )𝑡(𝑝𝑥  𝑔𝑖 (𝒙∗ |𝑥1(𝑡+1) , 𝑥2(𝑡) , … ,به جیای
) )𝑡(𝑝𝑥  𝑔𝑖 (𝑥 ∗ |𝑥1(𝑡) , 𝑥2(𝑡) , … ,تولید کرده و به همین ترتیب برای سایر مولفیههیا تیا کامیل شیدن
سیکل از مقدار جدید ) 𝑥𝑖(𝑡+1به جای )𝑡(𝑖𝑥 استفاده میکنیم.
 زنجیرهی مارکوفی که با این الگوریتم تولید میشیود تحوییل ناپیذیر ،نامتنیاوب و زمیان
برگشت پذیر و در نتیجه ارگودیک بوده ،بنابراین این الگوریتم نیز یکی از ابزارهای روش MCMC

است

3

تابع  𝑓: ℜ → ℜتابع چگالی است اگر  .∫ℜ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1 )2 ∀𝑥 ∶ 𝑓(𝑥) ≥ 0 )3اگر 𝑓 در شرط اول صدق کند و

بدانیم ∞ < 𝑥𝑑)𝑥(𝑓  ،∫ℜآنگاه  fرا یک چگالی نرمال نشده میگوییم
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Abstract
Quantile regression a complete description of conditional dependence of Y on the
explanatory variables. In ordinary regression model the dependence of conditional mean of
response variable Y on explanatory variable X is checked. Parameters estimation in
quantile regression is based on an asymmetric loss function and calculates in the same way
of least square methods. The idea of Bayesian quantile regression employing a likelihood
function that is based on the asymmetric laplace distribution. Binary and tobit quantile
regression can both be viewed as linear quantile regression with a latent continuous
response which is incompletely observed. Normally the time series of error is considered
normal. In this thesis the assumption of non gausian of the error and have used it as a
semi-parametric exponential function category considered when we set abnormal changes
proposed and the simulation data sets describe building and two real series.

Keywords: Quantile Regression, Bayesian Inference, Asymmetric Laplace Distribution,
Improper Prior, Proper Posterior, Markov Chain Monte Carlo Methods.
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