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GLMتعریف 

نیاز داریم؟ GLMچرا 

روش برآورد یابی 

روش های استنباط

آزمون وفاصله اطمینان

بحث بیش تراکنش

بررسی کفایت مدل



y x   متمادی مبنای تجزیه و تحلیل سالیان مدل های خطی کالسیک 

شمارشی باشد و یا yهنگامی که متغیر پاسخ . داده های پیوسته را تشکیل میدادند

باشد دیگر  اینکه رابطه بین متغیر پاسخ ومتغیرهای مستقل به شکل خطی ساده ن

مدل مدل های خطی کالسیک جوابگوی این گونه مساۀل نیستند و الزم است که

ظور برای این من. های خطی کالسیک را برای نیل به اهداف باال گسترش دهیم

دل مدل های خطی تعمیم یافته م.مدل های خطی تعمیم یافته را به کار می بریم

ورابطه بین هایی هستند که در آنها متغیر پاسخ می تواند پیوسته یا گسسته باشد

.متغیر پاسخ و متغیرهای مستقل الزامآ به شکل خطی ساده نیست



ن قبل از معرفی مدل های خطی تعمیم یافته ابتدا نوع داده ها را درای

داده ها در مدل های خطی تعمیم یافته به دو .مدل ها بررسی میکنیم

ه اختصار که ب. تقسیم می شوندگروه بندی نشده وگروه بندی شدهدسته 

:به معرفی آنها می پردازیم 

:داده های گروه بندی نشده 

تعلق گیرد ، داده های ما yiفقط یک مشاهده هربردار               اگربه

یر شکل داده های گروه بندی نشده به صورت ز. غیر گروه بندی می باشند

:است

1( ,..., )T

i i ipx x x



.نشده هستندداده های خطی کالسیک نوع بارزی از دادههای گروه بندی 



:داده های گروه بندی شده

xiاگر بردار 
t برایmi تا ازyij ،j=1,…,mi یکسان باشد ، داده های

.می باشندXi،i=1,…nما گروه بندی شده بر اساس 

:استشکل داده های گروه بندی شده به صورت زیر 



در داده های گروه بندی شده ، معموال پاسخ های ما 
.
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ویا

می باشند با کمی دقت متوجه می شویم که داده های گروه بندی نشده ، حالت

i=1,…,nو  mi=1خاصی از داده های گروه بندی شده می باشند که در آنها 

.است



:حال به معرفی مدل های خطی تعمیم یافته می پردازیم 

:در حالت کلی مدل خطی تعمیم یافته ،از سه قسمت تشکیل شده است

:مولفه ی تصادفی ( 1
است که فرض می شود مشاهدات مربوط به y( پاسخ)متغیر وابسته 

iYهستندنماییخانوادهبهمتعلق،یکسانتوزیعدارایومستقلازهمها.

:سیستماتیک مولفه (  2

x 1p 

n p

همان پیشگویی کننده خطی

.تمتشکل از متغیرهای مستقل اسیک ما تریس xاز پارامترهای نامعلوم و 

یک بردار βاست که 



:پیوندتابع ( 3

اتیک مدل تابعی است یکنوای صعودی وحداقل دو بار مشتق پذیر که قسمت سیستم

)را به امید ریاضی مؤلفه تصادفی  (Y) )E  مربوط می کند وآنرابا تابعh به صورت

.حال جهت آشنایی بیشتر به شرح این قسمتها می پردازیم

:متعلق به نوعی از خانواده نمایی با چگالی زیر استYiمتغیر (1

( )h 

.نمایش می دهند



که در آن 

.می باشد( μ)وتابعی ازامید ریاضی متغیر پاسخ .پارامتر طبیعی نامیده می شود i

خ یکسان که برای تمام متغیرهای پاس.پارامتر پراکندگی یا مقیاس نامیده می شود

.است



است که برای داده های گروه بندی نشده برابر یک وبرای داده هایوزنی 

باشد وبرابربا متغیر       گروه بندی شده در صورتی که 
iw

.iYim ودر صورتیکه متغیر پاسخ

.
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باشد برابربا
1

im باشدمی.



.اشند،توابعی معلوم ، متناظر با نوع چگالی مربوط به خانواده نمایی می ب (.)b(.)c و

متعلق به این خانواده به yحال برای بدست آوردن امید ریاضی و واریانس متغیر پاسخ 

:صورت زیر عمل می کنیم

yوw،،که تابعی ازyابتدا تابع لگاریتم درستنمایی برای متغیر پاسخ وواریانس متغیر پاسخ  

:است را به صورت زیر تعریف می کنیم



:حال باتوجه به روابط معلوم 

و

f(yو با توجه به ویژگی  , ) 1i i dy   و گرفتن مشتقات اول ودوم نسبت به

: می آوریمبدست از دو طرف معادله 
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:که از آن به طور مستقیم این نتایج حاصل می شود

)هب )b  تابع واریانس گفته می شود وچونخود تابعی از است بنابراین( )b 

)به شکل را به صورت تابعی از  ) ( )v b نمایش می دهند.



توزیع های نرمال،برنولی ، پواسون وگاما از مهمترین توزیع های متعلق به این نوع

:خانواده نمایی می باشند که در جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته اند



nکه یک ماتریس Xسیستماتیک مدل متشکل از ماتریس قسمت ( 2 p

1pبردارکه یک ر از متغیرهای مستقل است وبردا  است واز پارامترهای مجهول

.به صورت زیر نمایش داده می شود



:پیوندتابع ( 3

نشان می دهیم قسمت hهمان طور که در قبل ذکر شد تابع پیوند  که آنرا با 

امید ریاضی متغیر پاسخ یعنی را به یعنی     پیشگویی کننده خطی 
.مربوط می سازد وتابعی یکنوای صعودی ومشتق پذیر است

درمدلهای خطی کالسیک ، تابع پیوند همان تابع همانی است ، بنابراین 



 و

.هرمقداری از اعداد حقیقی را میتواند اختیارکند

هنگامی که با داده های گسسته سروکار داریم ، به عنوان مثال ، داده هایی که ازتوزیع

کاراییهمواره مثبت است وتابع همانی پواسون بدست آمده اند، امید ریاضی متغیر پاسخ یعنی 

جهولممقدار منفی اختیار کندمگر اینکه برای پارامترهای الزم را ندارد زیرا ممکن است که 

.عالقه نمی باشداست ومورد شویم که این کار معموال مشکل قایل محدودیت 



بزرگتراز صفربرای رفع این مشکل احتیاج به تابع پیوندی داریم که همیشه شرط

.تضمین کندمجهول محدودیتی برای پارامترهای 

:یم بنابراین برای توزیع پواسون ،معموال تابع لگاریتم را به عنوان پیوند در نظر میگیر

-Agrestiبرای مشاهده سایر توابع پیوند به کتاب 
Introduction.to.Categorical.Data.Analysis.2ed..Wiley.2007مراجعه کنید.



:روش برآورد یابی 

Y)از طریق iyرا که به پارامترهای  ما می خواهیم  )i iE و( ) xt

i ig  

.مربوط می شوند،برآورد کنیم

j: کنیماگر امتیاز را به صورت زیر تعریف 
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1در اینصورت بردار امتیاز به صورت 
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جواب های U=0می باشد وحل 

0به طور کلی معادالت . را به ما می دهدjU  تکرایغیرخطی اند وباید به روش های

ام به  mاگراز روش نیوتن رافسون استفاده کنیم در این صورت تقریب.عددی حل گردند

:  صورت 
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m)داده می شود که در آن  1)U 

بردار مشتق های اول یا بردار امتیاز به ازای

 1m
b


است.

(An Introduction to Generalized Linear Models -Dubson:)شودنتایج زیر حاصل می 



bماتریس اطالع فیشر به ازای bm،Iدر فرمول  می باشد وبه فرم زیر است:

I 





TX WX



W یک ماتریس قطریn n 21با عضوهای
( )

var( )

i
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.است



:فاصله اطمینان

:تقریبا یک آماره مورد نظر باشد، Sمی دانیم اگر

ویا 



ماتریس واریانس Vو  E(S)برابر با Sیک بردار باشد با فرض اینکه امید Sاگر

:داریمباشد،تقریب زیر را Sوکواریانس 

.یک ماتریس معکوس پذیر ومعکوس آن یکتا است Vکه 

,...,1فرض کنید  NY Yمتغیرها تصادفی مستقل باشند درمدل خطی تعمیم یافته با پارامتر

)به طوری که  )i iE Y و( ) t

i i ig x   و



)چون )i iE Y  مقادیربرای همهi است پس( ) 0jE U واریانس و کواریانس ماتریس و

jU برابر است با( )j kE U U

:دارای توزیع نمونه ای زیر استUjداشته باشیم ،اگر تنها یک پارامتر 

ویا



: یک بردار باشداگر پارامتر

وبردار امتیاز آن

:توزیع نمونه ای آن به فرم روبرو است



ین مدل پارامترها و برازش یک مدل به داده ها، مهمترین مسئله، بررسی کفایت ابراورد بعد از 
کند؟ را بیان می  Yیعنی اینکه آیا این مدل به خوبی تغییرات متغیر پاسخ . برازنده شده می باشد

:بررسی کفایت مدل

یکی از برای جوابگویی به این مسئله راه های مختلفی ارائه شده است، آماره های نیکویی برازش

ار ها، این راه های بررسی کفایت مدل برازنده شده به داده ها است به دلیل زیاد بودن این گونه آم

.یممیپردازاز مهمترین آنها یعنی آماره پیرسون و آماره انحراف دو مورد معرفی در این بخش به 



: آماره پیرسون 
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ˆکه در آن 
iوˆ( )iv به ترتیب میانگین وتابع واریانس برآورد شده می باشند.

: آماره انحراف 
1

ˆ2 ( ) ( )
n

i i i i
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ه و مدل های خطی تعمیم یافتتابع                  برای ترتیب مقادیر به که در آن 
. همان پارامتر پراکندگی و یا مقیاس استنیز مدلها اشباع شده هستند و 

ˆ( ), ( )i i i iL L y( )Ln L




اگر . تا آنجا که ممکن است باید داده ها برای هر دو آماره گروه بندی شده باشند
اندازه کافی بزرگ باشد، هر دو به ها گروه تعداد داده ها در همه 

تعدا پارامترهای برآورده Pکه هستند آماره، دارای توزیع تقریبی 
.شده است

(m )i
2 (n p) 

اده از ، استفاستباقی بماند به ویژه وقتی که کوچک بزرگ و nکه زمانی 
بر عدم کفایت الگوی برازش مدرکی Dیا یعنی مقادیر بزرگ . نیستاین آماره ها مناسب 
.داده شده نمی باشند

(m )i
(m 1)i 

2



:باقیمانده ها

ان می باقیمانده ها نیز همانند آماره های نیکویی برازش، کفایت یک مدل برازنده شده را نش
رازنده از کفایت یک مدل بکلی  دهند با این تفاوت که آماره های نیکویی برازش، معیاری 

ک مدل در صورتی که از باقیمانده ها برای بررسی جنبه های خاص ی. شده را فراهم می کنند
در اینجا به ذکر دو نوع از باقیمانده ها می. مانند وجود داده های پرت، استفاده می شود

.  پردازیم



:پیرسونیباقیمانده 
ˆ

ˆvar( )

p i i
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 همان قیقاًبا کمی دقت مشاهده می کنید که اگر توان دوم باقیمانده های پیرسونی را با هم جمع کنیم د
.بدست می آیدپیرسون آماره  2

)ˆ:باقیمانده انحرافی )D

i i i ir sign y d 

2ˆتابع عالمت است و  signکه درآن  ( ( ) ( ))i i i i id L y L  



:بحث بیش تراکنش

متغیر زمانی که یک مدل خطی تعمیم یافته برازنده شده به داده ها، به خوبی تغییرات

. عتبر نباشدنکند امکان دارد که فرض تغییر پذیری مدل مورد استفاده، متبیین پاسخ را 

حت مدل تواریانس واقعی مشاهدات، بزرگتر یا کوچکتر از واریانس بدین مفعهوم که 

باشد، مفروضواریانس مدل واقعی بزرگتر از واریانس که حالتی  در . مفروض باشد

یانس وارواقعی کمتر از واریانس پدیده بیش پراکندگی رخ می دهد و در صورتی که 

.مدل مفروض باشد پدیده کم پراکندگی اتفاق می افتد



.در عمل پدیده کم پراکندگی به ندرت اتفاق می افتد

پاسخ، واریانس متغیر ، باشداگر مدل مفروض به صورت 

شده تعریف یعنی  واریانس همان تابع 

نشانراه ساده نشان دهیم در اینصورت یک با               واقعی مدل را واریانس اگر حال 

:است دادن بیش پراکندگی به صورت زیر 

.  بیش پراکندگی نام داردپارامتر 

( ) ( )( , ) y g c yf y e    ( )v 

( ) ( )v b 

var( )y

var( ) ( )y v 

1



:عوامل متعددی که باعث ایجاد بیش پراکندگی در داده ها می شوند

مثال برای. مناسب نبودن قسمت پیشگویی کننده خطی به هر دلیل ممکن است-1

ظور اگر متغیر مستقل به خصوص در قسمت یکی از عوامل سیستماتیک مدل من

اشند پدیده به قدر کافی با دقت اندازه گیری نشده بمسقل نشده باشد و یا متغیرهای 

.بیش پراکندگی رخ می دهد

ت و یکی دیگر از عوامل ایجاد بیش پراکندگی ها مناسب نبودن تابع پیوند اس

داده پرت در مجموعه داده هاست سومین عامل، وجود یک یا چندین 

.حذف یا تعدیل این داده ها امکان دارد که بیش پراکندگی را از بین ببردکه 



اشد در هنوز هم بیش پراکندگی در داده ها وجود داشته بباال، اگر با تصحیح عوامل 

یش این صورت بیش پراکندگی اساسی است و باید به دنبال برازش مدل های ب

ت در داده یکی از حاالتی که بیش پراکندگی اساسی اس. پراکندگی به داده ها باشیم

ا وقتی که بین واحدهای ازمایشی در داخل گروه ه. های گروه بندی شده رخ می دهد

ه و متغیر پاسخ ب. مثبت وجود داشته باشدهمبستگی یعنی                       
اینصورت شود در صورت                       تعریف 

, 1,...,ij iy j m
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.مفهوم دارد(m>1)این نوع بیش پراکندگی فقط برای داده های گروه بندی شده 

رین تکنیک های آماری مختلفی برای تشخیص بیش پراکندگی وجود دارد که ساده ت

اگر مقدار آماره انحراف بیش از اندازه . ابزرا برای نشان دادن آن آماره انحراف است

یجاد آماره انحراف عامل ا. بزرگ باشد ممکن است دلیل به وجود بیش پراکندگی باشد

.ندوجود بیش پراکندگی را بررسی می کبلکه . بیش پراکندگی را نشان نمی دهد

:برای مطالعه بیشتر میتوانید به این پایان نامه مراجعه کنید
دانشگاه صنعتی اصفهان–تشخیص بیش پراکندگی در مدلهای خطی تعمیم یافته از وحید امیر زاده 



E









منابع

An Introduction to Generalized Linear Models -Dubson

Agresti-
Introduction.to.Categorical.Data.Analysis.2ed..Wiley.2007 

–ر زاده تشخیص بیش پراکندگی در مدلهای خطی تعمیم یافته از وحید امی
دانشگاه صنعتی اصفهان



The end


