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که خطاها  در مدل های رگرسیونی خطی معموال فرض بر این است
ثال ها و داده مستقل ودارای توزیع نرمال می باشند، اما در اکثر م

برای داده های واقعی حالتهایی وجود دارد که این مدل ممکن است
.ها برازش مناسبی نباشد

:به طور مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد
داده های دم سنگین  •
داده های چوله •
داده های چند مدی •
...و 
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 را بوجود التیمشکبه اشتباه در نظر گرفتن فرض نرمال بودن خطاها چه

می آورد؟

 غیر نرمال در نظر بگیریم؟باید توزیع خطا ها راچه مواقعی در

 نرمال نبودن توزیع خطا ها چیست؟راه های تشخیص

 ا  ها وجود    برای در نظر نگرفتن فرض نرمال بودن خطییراه حل هاچه

دارد؟



زیرا در این روش از توزیع خطاها برای. دارای خطا می شودMLبرآورد پارامتر ها به روش  . 1

.براورد استفاده می شود

.د توزیع خطاها هستیمفاصله اطمینان پارامتر ها نامعتبر میشود زیرا در بدست آوردن آن نیازمن. 2

فاده نیازمند  ایجاد خطا در نتایج حاصل از آزمون های معنی داری زیرا در آماره آزمون مورد است.3

.توزیع خطا ها هستیم
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.باشددم سنگین یا چوله ممکن است داده ها •
اغلب توزیع این  به طور مثال داده های مالی به ندرت از توزیع نرمال پیروی می کنند و

ر یک جامعه  واضح است که توزیع درآمد خانوار ها د. داده ها توزیع های نامتقارن و چوله است
. به صورت یکی از حالتهای زیر می باشد
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نرمال بودن دلیل دیگری برای عدم استفاده از فرضوجود داده های پرت در برخی مواقع •

.استخطا ها 

ه باشند باید  اگر داده های پرت ناشی از وارد کردن اشتباه داده ها و یا محاسبات عددی اشتبا
.آن ها را حذف و مقادیر درست را به جای آن ها وارد کرد

نان داشت که در مواقعی که داده پرت ناشی از ورود اشتباه داده ها نباشد ولی بتوان اطمی
.  احتمال رخداد آن در آینده وجود ندارد می توان آن را از مجموعه داده ها حذف کرد

در غیر این صورت باید از توزیع های منعطف تر دیگری استفاده کرد.
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داده های چند مدی•

متغیر در هریک زیر گروه متفاوت تقسیم کرد به طوری که توزیعkجامعه مورد بررسی را بتوان  به 
.از این زیر جمعیت ها می تواند متفاوت باشد

:تابع چگالی آن را به صورت زیر نشان  می دهیم

7

f(y)= 𝑗=1
𝑘 𝜋𝑗 𝑓𝑗 𝑦 =

𝑓1(𝑦) 𝜋1
𝑓2(𝑦) 𝜋2...
𝑓𝑘(𝑦) 𝜋𝑘
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مثال
ین با بررسی میزان هموگلوب

خون افراد یک جامعه متوجه 
راد می شویم که  هموگلوبین اف

از دو الگو متفاوت پیروی
می کنند بنابراین در نظر 
گرفتن کل داده ها در یک 
گروه کار درستی نیست و
باید آن ها را به دو گروه 

متفاوت تقسیم کرد
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( qq-plot,pp-plot)رسم نمودار احتمال نرمال و چندک نرمال باقی مانده ها(1

استفاده از آزمون های نیکویی برازش( 2

وان  شکل را مشاهده کردیم آنگاه می ت-sپس از رسم نمودار های فوق اگر الگوهای خمیده یا 
.  ا برجستگی بیش از حد می باشندنتیجه گرفت که به ترتیب باقیمانده ها دارای چولگی بیش از ی



آزمون های نیکویی 
برازش

روش بیز

ا استفاده آزمون بیز نیمه پارامتری ب
هاز پیشین فرایند دیریکل

روش کالسیک

-کلموگروف
اسمیرنوف

جارکوئه برا

شاپیرو

-اندرسون
دارلینگ 10
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ر برابر فرض یک آزمون نیکویی برازش است که فرض نرمال بودن را د(J-B)جارکوئه براآزمون 
:یعنی.چولگی و کشیدگی داده های نمونه بررسی می کند

 
𝐻0 휀𝑖~𝑁(0, 𝜎

2)
𝐻1 휀𝑖~𝐹

.تتوزیع نامعلومی اسFکه در آن 
به صورت زیر تعریفJBآماره آزمون 

:می شود



:به طوری که
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:nتعداد مشاهدات
:s  نمونهچولگی
:c کشیدگی نمونه
 𝑥: نمونهمیانگین
 ∶ 𝜇𝑖 گشتاور های براورد

دمرکزی سوم و چهارم هستن



𝐻0رد فرض 

ماز جدول زیر استفاده میکنیn≤100برای 

JB≥𝒳2های بزرگ اگرnبرای 
را رد 𝐻0فرض  2

.می کنیم 13
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جامعه ای با  کند که نمونه گرفته شده ازاین آزمون بررسی میاندرسون دارلینگآزمون 
کوشی و توزیع مانند نرمال، نمایی دوپارامتری ،) توزیع خاصی
پیروی میکند یا خیر؟( لگ نرمال

 هر توزیع خاص یک مقدار بحرانی این آزمون برای(critical value )کندرامحاسبه می.

کار بردهتوان این آزمون را ببرای هرتوزیع میمزیت•

حاسبه  برای هر توزیع باید مقدار بحرانی به طور جداگانه مایراد•
.شود
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:به صورت زیر است𝐻1و فرض 𝐻0فرض  

 
𝐻0: 휀𝑖~𝑁 0, 𝜎2

𝐻1: 휀𝑖 ≁ 𝑁(0, 𝜎2)

جایگذاری کردنرمالنمایی دوپارامتری ، کوشی و توزیع لگتوان با توزیع های توزیع نرمال را می.

𝐴𝐷 = −𝑛 −
1

𝑛
 

𝑖=1

𝑛

(2𝑖 − 1) 𝑙𝑛𝐹 𝑋𝑖 + 𝑙𝑛(1 − 𝐹 𝑋𝑛−𝑖+1 )

:آماره آزمون اندرسون دارلینگ
:F(X) استانداردتوزیع نرمال تابع
𝑿𝒊 :i ترتیبیامین آماره

.شودفرض صفر رد میAD > C.Vاگر 
محاسبه Stephens(1974-9)برای توزیع های ذکر شده توسط( C.V)مقدار بحرانی 

.شده است



از فرض صفر و فرض مقابل휀در واقع فاکتور بیز میزان حمایت  
.  را نشان می دهد

صورت باشد فرض صفر را قبول کرده و در غیر اینBF>1اگر 
.آن را رد می کنیم

ارامتریآزمون بیز نیمه پ

 
𝐻0 휀~𝑓0
𝐻1 휀 ≁ 𝑓0

.می باشد𝑓0~N(0,𝜎2)هدف انجام آزمون فرض زیر است که در آن 

:رت زیر تعریف می شودیکی از روش های مورد استفاده در انجام آزمون های بیز محاسبه فاکتور بیز است که به صو

BF=  

𝑝(𝐻0|𝜀)

𝑝(𝐻0)

𝑝(𝐻1|𝜀)

𝑝(𝐻1)

در واقع
휀~f s.t  f is unknown

16
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اسب به توزیع نامعلوم مهم ترین گام در بیز ناپارامتری نسبت دادن یک فرایند تصادفی من•
ستفاده کرد اما  فرایندهای تصادفی گوناگونی وجود دارد که بتوان از آنها ا. است، (f)خطاها 

تعریف می شود به Gو 𝛼ارامتر این فرایند با استفاده از دو پ. رایجترین آنها، فرایند دیریکله است
.یک توزیع احتمالی معلوم استGعددی مثبت و 𝛼طوری که 

.نمایش می دهیمD(𝛼,𝐺)این فرایند را با نماد •

:ت می آیدنشان دادند فاکتور بیز برای این آزمون به صورت زیر بدس( 2002)داس و لی•

BF=  
 𝑖=1
𝑛 𝑓0(𝑥𝑖)

 𝐻1
 𝑖=1
𝑛 𝑓 𝑥𝑖 𝑑(𝐺(𝑓))

s.t   f~D(𝛼, 𝐺)

به آن برای محاس. به صورت دستی دشوار استBFمحاسبه 
.کمک گرفتRدر DPمی توان از پکیج 
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روش تبدیالت نرمال

تراستفاده از توزیع های منعطف

Robustاستفاده از برآوردگرهای 
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 ها وارون سازی داده((𝑥∗ =
1

𝑥
:

نمونهدر صورت عدم مشاهده صفر در داده ها با استفاده از وارون کردن کلیه مقادیر 

 لگاریتم تبدیل((𝑥∗= (log(𝑥):

آوریمدر صورت منفی نبودن مشاهدات  لگاریتم مشاهدات را بدست می

 دوم توان تبدیل(𝑥∗= 𝑥2):

محاسبه ریشه دوم همه مشاهدات در صورتی که هیچ کدام از آنها منفی نباشند

روش تبدیل
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تبدیل جانسون:
:فرم کلی این تبدیل به صورت زیر است

Z = 𝛾 + 𝜂 𝜏 𝑥; 휀, 𝜆 ;

−∞ < 𝛾, 휀 < ∞

𝜂, 𝜆 > 0 & 𝑍~𝑁 0,1 𝑥: 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠

𝜏 𝑥; 휀,𝜆 =
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باکس-تبدیل کاکس:

:معرفی کردند𝑥بت کاکس و باکس خانواده مفیدی از تبدیالت توان را تحت متغیر الزاما مث

𝑥(𝜆) =  
𝑥𝜆 − 1

𝜆
𝜆 ≠ 0

ln 𝑥 𝜆 = 0

𝑥𝑖این تبدیل برای همه در 
(𝜆) آزمون نرمال را روی مشاهدات انجام های بدست آمده

5−). داده تا بهترین   سری از مشاهدات بدست آیند < λ < 5)
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توزیع های چوله(1

توزیع های آمیخته( 2

ر چولگیاستفاده از توزیع های با پارامت(1

ساخت توزیع های چوله ( 2

روش ساهو(1
روش آزالینی(2
.
.
.



روش اول•
 چوله به روش ساهوساخت توزیع های:

(Elliptical distribution)توزیع های بیضوی

𝜃و kبا رتبه .p.dیک ماتریس  Aفرض کنید ∈ 𝑅𝑘 باشد،بردار تصادفیk بعدی𝑥  را در نظر می
:گیریم که دارای تابع چگالی به فرم زیر باشد

f 𝐱 𝛉,A,g k = |A|−1/2 g k 𝐱 − 𝛉 ′A−1(𝐱 − 𝛉) 𝐱𝛜ℝ𝐤

g(u)به طوری که
(k)
=

Γ
k

2
g u;k

πk/2  0
∞
r
k
2−1g r,k dr

23

هسته  چگالی

𝐗~EL(𝛉,A, g k )
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مثال

gاگر • u; k = exp(−
u

2
:داریم(

f 𝐱 𝛉,A,g k =
1

2𝜋
A −

1

2 𝑒𝑥𝑝 −
1

2
𝐱 − 𝛉 ′A−1(𝐱− 𝛉) 𝐱𝛜ℝ𝐤

gاگر • u; k = (1 +
𝑢

𝑣
)
−(𝑣+𝑘)

:داریم2

f 𝐱 𝛉, A, g k =
Γ(
𝑘 + 𝑣
2

)

Γ(
𝑣
2
)(
𝑣
2
)
𝑘
2

A −
1
2 1 +

𝐱 − 𝛉 ′A−1(𝐱− 𝛉)

𝑣

−(𝑣+𝑘)
2

𝐱𝛜ℝ𝐤

𝐱~N𝑘 (𝛉,A)

𝐱~T𝑘 (𝛉,A, 𝑣)
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Skew)توزیع های بیضوی چوله  Elliptical distribution)

ماتریس  بعدی و mبردار 𝛍بعدی باشند و فرض کنید که mبردارهای تصادفی zو 𝛆فرض کنید که 

p.d.باشد و فرض کنید:

𝐗 = 𝛆
𝐳
~ EL( 𝛉 = 𝛍

𝟎
,A =

 0
0  

,g 2m )

:اکنون اگر تبدیل زیر را در نظر بگیریم

𝒀 = D𝐳 + 𝜺 st D=diag (𝛿1,𝛿2, … ,𝛿𝑚)

دارای توزیع چوله (  بزرگتر از صفرi ،𝑧𝑖به ازای هر )z>0به طوری که Y|zآنگاه متغیر تصادفی  

.است
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𝛅 =(𝛿1,𝛿2, … ,𝛿𝑚) ′

𝛅اگر  >0 

𝛅اگر  <0 

𝛅اگر  =0 

چوله به راست

چوله به چپ

بیضوی متقارن

1-  
𝐘|𝐳 ~ Nm(𝛍 + D𝐳 ,  )

𝐳~TNm 0 ,Im I(0,+∞)

2- 
𝐘|𝐳~ tm(𝛍 + D𝐳 ,  ,𝑣)

𝐳~T𝑡m 0 ,Im I(0,+∞)

مثال

𝑓𝒀 𝐲 =  
0

∞

𝑓𝒀|𝒁 𝒚|𝐳 × 𝑓𝒁 𝒛 𝑑𝒛

⟹ 𝒀~SN(𝝁 , ,D)

⟹ 𝐘~S𝑇𝑣(𝛍 ,  ,D)
چوله tتوزیع

ه نرمال چولتوزیع
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روش دوم•
ساخت توزیع های چوله به روش آزالینی:

یک  (.)gو (.)hیک تابع توزیع با تابع چگالی متقارن  (.)Hیک تابع فرد باشد و w(x)در صورتی که 
لی نامتقارن  به فرم زیر تعریف میشود، یک تابع چگاکه𝑓𝑥(X)تابع چگالی  متقارن باشد ، آنگاه تابع چگالی 

.خواهد بود( چوله)

w(x)=𝜆x

𝜆ام داردپارامتر چولگی ن



.خانواده توزیع های چوله متقارن بدست می آیدh(x)= g(x)با انتخاب 
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انواع توزیع های چوله متقارن

نرمال چوله

t-چوله

هیکنواخت چول

لهالپالس چو

لهلجستیک چو



توزیع های آمیختهاستفاده از •

مانند زیر در برخی موارد با رسم نمودار هیستوگرام داده ها متوجه می شویم داده ها دارای روندهایی
.هستند

29
چوله

ز ترکیب میتوان این توزیع چوله را ا
.ورددو توزیع نرما ل نیز بدست آ
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دم سنگین

چند مدی

یب دو میتوان این توزیع را از ترک
.دتوزیع نرما ل نیز بدست آور



خته ای از بنابراین می توان از آمی.بعدی از نرمال تقریب زدkتوزیعی را می توان با آمیخته هر •
.توزیع های نرمال برای یراورد چگالی داده ها استفاده کرد

DICوBICو AICهای مختلف و مقایسه آنها از طریق معیار های  kبرازش مدل با  

است
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AIC=2p-2ln{f(x,  𝜃(y))}

BIC=p.ln(n)-2ln{f(x,  𝜃(y))}

DIC=C-2ln{L(𝜃|𝑦)}

یک راه

 θ(y)  براوردMLE پارامترθ.
pو     تعداد پارامترهاnتعداد مشاهدات.

.از همه باشدر کمتمدلی بهتر است که این معیار ها برای آنها



:ستااستفاده از ،، یک راه حل داده های پرت غیر قابل حذفدر صورت وجود 

:حالتی که داده های پرت ایجاد دم سنگین کنند(1

،احتمال  𝛾ه با فرض اینک.باشد و تعداد کمی داده پرت داشته باشیمN(𝜇,𝜎2)فرض می کنیم توزیع داده ها شبیه به 

:کوچکی باشد، میتوان توزیع داده هارا به صورت زیر درنظر گرفت
Y~)1-𝛾( N(𝜇,𝜎2)+ 𝛾 N(𝜇,k𝜎2)

هستند و با  N(𝜇,𝜎2)چون تعداد داده های پرت کم است، می گوییم با احتمال زیادی داده ها از توزیع •
.ندآمده اN(𝜇,k𝜎2)از توزیع نرمال ( 𝛾)احتمال کمی 

32

N(𝜇,k𝜎2)

N(𝜇,𝜎2)



:حالتی که داده های پرت ایجاد چولگی کنند(2

.  ده باشندباشد و تعداد کمی داده پرت ایجاد چولگی کرN(𝜇,𝜎2)فرض میکنیم توزیع داده ها شبیه به توزیع 

:در این صورت توزیع داده هارا میتوان به صورت زیر در نظر گرفت

Y~)1-𝛾( N(𝜇,𝜎2)+ 𝛾N(𝜇+k,𝜎2)

33

N(𝜇,𝜎2)

N(𝜇+k,𝜎2)
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برآوردگرهای  
Robust

به توزیع خطاها بستگی ندارند.
های پرت حساس نیستندنسبت به داده.

! داردقرار توزیع خطاها به شدت تحت تاثیر MLEدر صورتی که روش برآوردیابی  
!ستحساس اهای پرت دادهبه LSEهمچنین روش برآوردیابی 

، 𝑒𝑖با بزرگ شدن 
𝑅𝑆𝑆 =  𝑖=1

𝑛 𝑒𝑖
و  2

.شوددر نتیجه واریانس بزرگ می
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