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نتخاب متغیر در مدل های رگرسیونیا  

 مریم لقمانیان، زهره حسینی

 

(1)درس مدل های خطی   
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امروز با اهمیت 

و روش های 

انتخاب متغیر 

 .آشنا می شویم

عناوین سمینار 

امروز به این 
.شرح است  

اهمیت موضوع 

 پروژه 

انواع روش های 

انتخاب متغیر و 
 بررسی آنها
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 پیشنهادات



اهمیت انتخاب       

 متغیر
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Big 

Data 
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اهمیت انتخاب       

 متغیر
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مدل های با تعداد متغیر کم همواره دلخواه  تحلیل گران آماری بوده 

 :زیرا.است

بیان کرده و روابط بین متغیرهای علمی را به 1.

 .قابلیت تفسیر ساده تری دارد

زیاد روش های انتخاب محاسباتی  و 2.

متغیر را با چالش بسیار جدی در زمینه استفاده از داده ها با بعد 

 ..باال رو به رو کرده است

انتخاب یک مدل آماری خوب ، مدلی است که استفاده از آن 

 .باشد، و  

 :آلبرت انیشتین
همه مدل ها باید تا جایی که ممکن است ساده  

 شوند، ولی نه ساده تر از حد نیاز



اهمیت انتخاب       

 متغیر
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معیارها زمانی قابل استفاده هستند که همه زیر مدل 
 .های ممکن شناخته شده باشند

 
برخی از معیارها فقط زمانی کاربرد دارند که مدل 

 .مورد نظر برحسب پارامترها خطی باشد
 

محاسبه این معیارها، برای تمام زیر مدل های ممکن،  
به خصوص اگر متغیرهای . محاسبات زیادی دارد

 .تصادفی زیاد باشد

معیارهای انتخاب     

 متغیر  

 آزمون فرض

 روش های 

 انقباضی

 روش های بیزی
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معیارهایی که نیکویی برازش 

 .را کنترل می کنند
معیارهایی که کیفیت پیش 

 .بینی مدل را ارزیابی میکنند

معیارهایی که به تفاوت بین 

توزیع واقعی و توزیع تخمین 

 .زده شده می پردازند

معیارهایی که احتمال پسین 

 .را تخمین می زنند



معیارهای انتخاب     

 متغیر  

 آزمون فرض

 روش های 

 انقباضی

 روش های بیزی
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𝑅𝑎𝑑𝑗
2  

 
MSE 
 

VIF 

معیارهایی که نیکویی برازش 

.را کنترل می کنند  
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𝑅𝑎𝑑𝑗
2  

    𝑅2= 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

 
𝑅𝑎𝑑𝑗

2 =1-
𝑛−1

𝑛−𝑝
(1-𝑅2) 
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MSE 
 

MSE= 
𝑆𝑆𝐸

𝑛−𝑝
 

 
 MSEاز بین چند مدل کاندید، مدلی که 

 کمتری داشته باشد، بهتر است
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VIF 
 

X=

𝑥11 𝑥12

⋮ ⋮
𝑥𝑛1 𝑥𝑛2

 𝑋∗ =

𝑥11 − 𝑥 1
𝑠1

𝑥12 − 𝑥 2
𝑠2

⋮ ⋮
𝑥𝑛1 − 𝑥 1

𝑠1

𝑥𝑛2 − 𝑥 2
𝑠𝑎

 

𝑋∗ 𝑋∗ = 1 𝑟12

𝑟21 1
 

(𝑋∗ 𝑋∗)−1 = 

1

1 − 𝑟12
2

−𝑟12

1 − 𝑟12
2

−𝑟12

1 − 𝑟12
2

1

1 − 𝑟12
2
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VIF 
 

VIF ایده آل :VIF  است، زمانی  است که  1ایده آل برابرr  برابر صفر

 .باشد
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 PRESSآماره 
 

معیارهایی که کیفیت پیش بینی 
 مدل را ارزیابی میکنند

Mallow Cp 
 



معیارهای انتخاب     
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Mallow Cp 
 

C(P)=P+
(𝑛−𝑝)(𝑠𝑝

2 −𝑀𝑆𝐸)

𝑀𝑆𝐸
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 PRESSآماره 
 

PRESS= 𝑒𝑖,−𝑖
2𝑛

𝐼=1 =  (𝑦𝑖 − 𝑦 −𝑖)
2𝑛

𝑖=1  
 

𝑅𝑃𝑅𝐸𝑆
2 = 1 −

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑇
 

 



معیارهای انتخاب     
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معیارهایی که میزان تفاوت میان توزیع     

واقعی متغیر پاسخ و توزیعی که توسط    

زیر مدل منتخب مشخص شده است را    

 .ارزیابی میکنند    



معیارهای انتخاب     
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19 

توزیع   g(y)توزیع مدل واقعی باشد و   f(y)اگر 
مشخص شده توسط مدل داوطلب باشد،میزان 
 .اختالف بین این دو توزیع به صورت زیر است

 

KL(f,g)= log
𝑓(𝑦)

𝑔(𝑦)
∗ 𝑓 𝑦 𝑑𝑦 

به طوری که .این مقدار یک فاصله معمولی نیست
KL(f,g)≠ 𝐾𝐿(𝑓, 𝑔) 

 
بلکه این یک مقداری است از اختالف بین مدل 

 gو مدل رقیب  fبرازش واقعی 

KL(f,g)≥ 𝐾𝐿 𝑓, 𝑓 = 0 
AIC=-2LOG g(y,g(𝑦 ))+2r 

R دامنه بردار پارامتر است. 
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BIC(M)=

log
𝑆𝑆𝑅𝐸𝐺(𝑀)

𝑛
+

log 𝑛 ∗𝑝

𝑛
 



معیارهای انتخاب     
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 روش های 
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ض
ر
ن ف

زمو
ز آ

ستفاده ا
 ا

 انتخاب پیشرو

 حذف پسرو

 روش گام به گام



معیارهای انتخاب     

 متغیر  
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مزایای 
 انتخاب پیشرو

این روش برای مسائلی 
که درابتدا نیاز به جمع 

آوری اطالعات 
.دارند،مناسب هستند  

روش انجام این متد 
.کامال قابل فهم است  

معایب انتخاب 
 پیشرو

متغیر وارد شده به مدل 
توسط این روش، قابل 

.حذف نیست  



معیارهای انتخاب     

 متغیر  

 آزمون فرض

 روش های 

 انقباضی

 روش های بیزی
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مزایای حذف 
 پسرو

این روش، برای مسائلی 
که در آغاز فرضی بنا 

شده وسپس در جهت اثبات 
.آن باشیم،مفید است  

روش انجام این متد کامال 
.قابل فهم است  

معایب انتخاب 
 پسرو

متغیر حذف شده از مدل 
توسط این روش، قابل 

.برگشت نیست  



این روش ها معموال تمایل به حضور تعداد          

 .                     کمتری متغیر در مدل دارند     

مانعی برای یافتن متغیر موثر به                    

خصوص زمانی که تعداد پیش بینی ها زیاد    

 .می باشد   

  

 هیچ ضمانتی وجود ندارد که مدل انتخاب         

 .شده،بهترین مدل ممکن باشد       

 

برآورد ضرایب در این روش ها معموال بیش از      

 .حد واقعی بزرگ است   

پایداری الزم نسبت به تغییر در داده ها را ندارند 
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معیارهای انتخاب     

 متغیر  

 آزمون فرض 

 روش های 

 انقباضی

 روش های بیزی



چون این روش ها، بعد از انتخاب زیر مجموعه، از روش «

برآورد حداقل مربعات برآورد ضرایب را محاسبه میکنند، 

 .معایب این نوع از برآوردگر را نیز دارا هستند

 

 

 ،محاسبات زیادی نیاز داردpحتی برای مقادیر متوسط •
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p 
 

𝑀 = 2𝑝 

10 20           40                 80 

1024     1.1× 106      1.1× 1012    1.2× 1024       
 

معیارهای انتخاب     

 متغیر  

 آزمون فرض

 روش های 

 انقباضی

 روش های بیزی

P=240 
𝑀 =18971375900641885458197870183

823426822679754287618550012224730
563854487160207114 
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 انقباضی های روش  فلسفه
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معیارهای انتخاب     
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رگرسیون 

 مرزی
سوال  

 

 الرس
 

االستیک  
 نت
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 :رگرسیون مرزی.
 

 .استکنترل پارامتر  𝛌که در آن 



 روش های بیزی
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معیارهای انتخاب     
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این برآوردگرها تا 
حدودی نیز اریب 

 .  هستند

مانع از صفر 
برآورد شدن 

ضرایب رگرسیونی 
 .می شود

ایرادات وارده 
به روش 
رگرسیون 

 مرزی
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32 

و اما روش های جدید انقباضی، میل دادن 

ضرایب رگرسیونی به سمت صفر را به گونه ای 

انجام می دهند که بعضی از ضرایب مربوط به 

متغیرهای بی اثر دقیقا صفر برآورد شوند و به 

این ترتیب متغیر مربوط به آن از مدل خارج  

 .شود
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 روش السو

این روش شبیه به روش رگرسیون مرزی است با این تفاوت 

که به جای استفاده از تابع تاوان درجه دو از تابع تاوان قدر 

 . مطلق ضرایب استفاده می کند

LASSO = argmin {||y –X β||2 + 𝛌              }  | 𝛽𝑗| 

𝑝

𝑗 =1

 𝛽  
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روش السو به لحاظ 

پایداری و دقت 

پیش بینی برآوردگرها 

عملکرد قابل قبولی از 

 .خود نشان داده است



معیارهای انتخاب     

 متغیر  

 آزمون فرض

 روش های 

 انقباضی

 روش های بیزی
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:معایب السو  

 .  فاقد ویژگی نااریبی است

 بسیار پیچیده محاسبات

 .یک مقدار تاوان ثابت را برای ضرایب در نظر می گیرد

عدم ثبات کافی در انتخاب متغیرهای مؤثر زمانی که داده ها شامل 

 .گروه هایی از متغیرهای پیشبین به شدت همبسته باشند

 مشکل دیگر السو درارتباط با مسائلی است که تعداد 

 .  متغیرهای توضیحی بزرگتر از حجم نمونه است
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 روش الرس
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برآورد حاصل از 
این روش بسیار به 
برآورد حاصل از 

روش السو نزدیک 
 . است

در این روش برخالف 
السو برای برآورد 
ضرایب نیازی به 

 استفاده از
الگوریتم های پیچیده 

 .نیست
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:روش االستیک نت  
 

NEN = argmin {||y –Xβ||2                     
                                

S.t    α||β||2  + ( 1- α ) ||β|| ≤ t   
                                          ,  t ≥ 0 

 :برآورد ضرایب در این روش به فرم زیر است

𝛽  
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معیارهای انتخاب     
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این روش هم از نظر دقت 
پیش بینی و هم از نظر انتخاب 

های  مدل صحیح از دیگر روش
 .عمل می کند مذکور بهتر

تمایز بین  این روش از نظر
متغیرهای مؤثر وغیرمؤثر 
همبسته نیز از دیگر روش 

 .های مذکور بهتر عمل می کند
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باید توجه داشت که مشخص کردن ساختار ماتریس کواریانس متغیرهای . 1

پیشبین برای انتخاب درست یک روش برآوردیابی و انتخاب متغیر می تواند 

 . مفید باشد

برای مدل هایی با تعداد متغیرهای متوسط یا کم روش االستیک نت هم در . 2

حالتی که همبستگی بین پیشبین ها زیاد باشد و هم در حالتی که همبستگی 

 .چندان قابل توجه نباشد عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است

البته هم در حالتی که همبستگی بین پیشبین ها زیاد نباشد می توان از روش . 3

به خصوص از روش الرس که . های دیگری مانند السو و الرس استفاده کرد

هم از نظر دقت پیش بینی مشابه السو بوده وهم از نظر محاسبات به سادگی 

 .روش انتخاب پیشرو است

احمدی ،هوشنگ طالبی، مقایسه روش های برآوردیابی و انتخاب متغیر  علی (

 )سازیدر مدلهای رگرسیونی  با استفاده از داده های شبیه 
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