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1. Bevezetés
A statisztika általánosságban arra törekszik, hogy egy számos, külön-külön nehezen
kezelhető elemből álló sokaság bizonyos jellemzőire az adott sokaságból vett, kisméretű minta
tulajdonságait vizsgálva becslést adjon. Ennek elérése érdekében a mintavételt általában
modellalkotás követi, mely lépés során a kutató vegyesen elméleti és tapasztalati vagy tisztán
empirikus alapon megkísérli a jelenséget matematikai formában, függvényként leírni. Az így
kapott modellfüggvénnyel szembeni két elvárás az, hogy a vizsgált minta, valamint a teljes
populáció, így a jövőben vizsgálandó esetek viselkedését is minél pontosabban leírja. Előbbit
az illeszkedés jóságának, utóbbit a modell prediktivitásának, nevezzük. Mindkét tulajdonság
arról ad információt, milyen kapcsolatban áll a matematikai modell a fizikai (vagy szűkebben
a kémiai) valósággal. Ennek a kapcsolatnak a vizsgálatát, ellenőrzését nevezzük a modell
validációjának.
Azt azonban, hogy mikor nevezhetjük egy modell illeszkedését jónak, illetve mikor
állíthatjuk, hogy megfelelően megjósolja azon eseményeket, melyeket a korábbi mintavételezés
nem vizsgált, azaz mennyire prediktív, nem kézenfekvő meghatározni, a szubjektivitás rendre
szerepet játszik. Mégis, a validációs processzus általánosíthatóságának és az egyes modellek
minősége összevethetőségének igényével fellépve a természettudomány matematikai
paramétereket, olyan mérőszámokat definiált, melyek fenti két tulajdonságot számszerűen is
jellemezhetik. Minthogy azonban egy modell jósága, ahogy fentebb is áll, egy számos
szempontból megközelíthető, összetett és szubjektív intuíciótól nem független attribútum, az
azt reprezentáló paraméterek is számos körülménytől függhetnek, amit a definiálás folyamata
során alkotóik esetleg nem vettek figyelembe. Ennek következményeképpen egyrészt az évek
során különböző szerzők számos különböző paramétert javasoltak statisztikai modellek
validációjára, másfelől ezek szinte kivétel nélkül kritika tárgyává váltak más szerzők részéről,
mondván, az egyes paraméterek bizonyos esetekben félrevezetők lehetnek. Az ilyen típusú
kritika megfogalmazásának egyik fő nehézsége, persze, hogy ha nem egyértelmű, mikor hívunk
egy modellt kellően jól illeszkedőnek és prediktívnek, akkor az sem egyértelmű, mihez képest
félrevezető, azaz szolgáltat hamis eredményt egy statisztikai validációs paraméter, de ez csak a
szubjektivitás korábban már említett és a definiálástól örökölt problémája, mely, ha teljesen
nem is megoldható, praktikus hatásai talán visszaszoríthatók.
Fentiek okán fontos annak vizsgálata, milyen, lehetőleg matematikailag is jellemezhető,
résztulajdonságokat várhatunk el egy modelltől, és mely validációs paraméterek jellemzik
ezeket. Amennyiben ezen a két területen eredményeket érünk el, a kutató mindig a saját konkrét
esetére vonatkoztatva hozhat döntést arra nézve, melyeket veszi figyelembe előbbiek, és
3

melyeket használja utóbbiak közül. Szintén információhoz juthat egy modell felhasználója azt
illetően, milyen viselkedés várható el egy modelltől addig ismeretlen megfigyelésekre való
alkalmazása esetén, ami legalábbis a kockázatbecslést segítheti.
A kémia azon ágát, mely kémiai problémák megoldásához a statisztika módszereit hívja
segítségül, kemometriának nevezzük. Az utóbbi években a kemometria mind az analitikai
kémia, különös tekintettel a környezetanalitikára, mind pedig a preparatív kémia, ezen belül
elsősorban a gyógyszertervezés területén egyre fontosabb szerephez jutott. Statisztikát
alkalmazó területről lévén szó, a kemometria is szembe találta magát a validációs problémával,
ami mind a tervezés, mind pedig a már említett kockázatbecslés szempontjából jelnetőséggel
bír, ezért a kémikus számára is fontos, hogy a validációs eljárások elméletét és gyakorlatát
minél teljesebben megértsük. Az elmúlt években a területen ennek megfelelően kiterjedt
kutatási munka folyt, és folyik ma is. A szerzők jelen dolgozattal is ehhez kívánnak
hozzájárulni.

2. Célkitűzés
A szakirodalom tanúsága szerint alapvetően kétféleképpen kerülnek alkalmazásra
statisztikai validációs paraméterek. Az egyik alkalmazás során egyazon adathalmazon
fejlesztett számos modell közül igyekeznek kiválasztani a legjobbat, ekkor tehát a paraméterek
pusztán az összehasonlítást szolgálják, a kutatók nem feltétlenül igyekeznek az modellek
abszolút jóságára vonatkozó információt is kinyerni.
A másik gyakori eljárás, hogy a szerzők egyetlen adathalmazon fejlesztett egyetlen
modell szignifikáns voltát kívánják igazolni. Ekkor a validációs paramétereket tulajdonképpen
a statisztikai próbák mintájára működő próbastatisztikaként alkalmazzák, és önkényesen
kijelölt vagy elméleti eloszlásokból számított küszöbértékekhez viszonyítva egy vagy néhány
metrikának a modellezés után kapott értékét használhatónak vagy elvetendőnek ítélik a modellt.
Ez idáig a paraméterek vizsgálatának szempontjait is fenti két felhasználás jelölte ki, tehát
a kutatók azzal foglalkoztak, hogy a modellezés és a modellek milyen hibái milyen módon és
mértkében indikálódnak valóban az egyes validációs paraméterek által. Ezenkívül kiterjedten
vizsgálták azt is, mely metrikák használhatók költséghatékonyan és pontosan a mintavételezés
hibáinak, a modell illeszkedésének, robusztusságának és prediktivitásának megítélésére. Némi
figyelem fordult afelé is, hogyan befolyásolja az egyes mérőszámok értékét a mintaelemek
numerikus értékeinek tartománya és azon belüli eloszlása, például a kiugró megfigyelések,
hibás vagy hiányzó adatok jelenléte.
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Ezzel szemben kevéssé foglalkoztak eddig a szerzők azzal, hogyan befolyásolja az egyes
validációs paraméterek értékét a mintának pusztán a mérete, azaz a megfigyelések száma.
Elméletileg elvárható volna, hogyha a mintavételezés reprezentatív, a metrikák torzítatlan és
hatékony becslőstatisztikákként viselkedjenek, ennek széleskörű ellenőrzése azonban egyelőre
nem történt meg.
Jelen dolgozat célja tehát nem egy adott problémának modellfejlesztés útján való
megoldása, szintén nem látensváltozók létrehozásának vagy mintavételezési eljárások
optimalizálása, hanem az, hogy a validációs paraméterek mintamérettől való függéséről
információt nyerjünk. Némi pontatlanságtól eltekintve ez tehát felfogható volna a validációs
paraméterek egy bizonyos értelemben vett, mintamérettől függő validációjának is.

3. Szakirodalmi összefoglaló
Jelen dolgozat szűkebb tematikája
A kemometria egyik vezető területe, melyen belül a modellek statisztikai validációjára
a legutóbbi kutatások komoly hangsúlyt fektettek, az úgynevezett kvantitatív szerkezet-hatás
összefügés vizsgálata (QSAR) [1]. Ez a tudományág molekulák jól mérhető fizikai kémiai és/
vagy szerkezeti, tulajdonságai és az illető molekulák biológiai, élettani vagy biokémiai hatása
közt igyekszik összefüggéseket találni és leírni. Fontos azonban itt megjegyezni, hogy az
eredeti elnevezéshez képest ma a QSAR jelentéstartalma nagymértékben kibővült, szokás
szinte bármilyen kémiai probléma megoldása során alkalmazott többváltozós regressziós és
csoportosítási módszereket tömörítő gyűjtőfogalomként alkalmazni.
Mivel statisztikai modellek validációját számtalan tudományterületen végzik el
rutinszerűen, a kapcsolódó irodalom tulajdonképpen beláthatatlanul nagyra duzzadhatna. Jelen
munka kiindulási alapjaként azonban Rácz és mtsi. [2] közleményét használtuk, amelyben a
szerzők összefoglalták a QSAR területén leggyakrabban alkalmazott validációs paramétereket.
Ennek megfelelően a továbbiakban példáink és a vonatkozó irodalom túlnyomó hányada a
QSAR-ral lesz kapcsolatos, fontosnak tartjuk azonban hangsúlyozni, hogy a vizsgált
paraméterek alkalmazhatósági köre messze meghaladja a QSAR-modellezést, mivel a
matematika azok nagyfokú általánosítását teszi lehetővé.
A validációs mérőszámok tárgyalásának sorrendjét is Rácz és mtsi. [2] összefoglaló
munkájából kölcsönözzük a jobb követhetőség érdekében.
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A QSAR-modellekre vonatkozó OECD elvek
Minthogy a QSAR modellek nagy gyakorlati jelentőséggel is bírnak, a terület számos
kutatója gyűlt össze 2002-ben a portugáliai Setúbal városában, hogy egységesítsék a QSAR
modellek megalkotásának elméletét, gyakorlatát, a vitatható módszereket mellőzzék, és a
konszenzuálisak hátterét, illetve praktikus vonatkozásait is tisztázzák. A nemzetközi műhely
végül hat pontban foglalta össze, a QSAR modellek készítésének helyes gyakorlatát.
Az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2004-ben Párizsban az
úgy nevezett setúbali elveket szem előtt tartva öt pontos direktívát hozott létre a QSARmodellezést illetően. [3] Az öt pontra a szakirodalom általában OECD elvekként hivatkozik,
így a továbbiakban mi is így teszünk. Az öt OECD elv közül jelen munka szempontjából a
negyedik bír különös jelentőséggel, mely megfogalmazza, hogy egy QSAR modell validációja
során ellenőrizni kell az illeszkedés jóságát, a modell robusztusságát, és a modell prediktivitását
is. Megjegyezzük, hogy a kutatók egy csoportja egyenesen azt javasolta, hogy míg az
illeszkedés jósága és a robusztusság tárgyalható egyazon elven belül, a prediktivitás
meghatározása olyannyira különbözik ezektől, hogy külön pontként volna említendő a
direktívában [4].

Az univerzális validációs paraméterek
Mielőtt azon paramétereket tárgyaljuk, melyeket gyakorlati munkánk során
kiszámítottunk, az 1. táblázatban összefoglaljuk a képletekben szereplő jelölések jelentését.
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1. táblázat. A paraméterek definíciójában szereplő jelölések magyarázata.
Jelölés
𝑖, 𝑗
𝑦𝑖
𝑦̂𝑖
𝑦̅
𝑦̂

Jelölt mennyiség
sorszámindexek
a függőváltozó i-edik megfigyelt értéke
a függőváltozó i-edik jósolt értéke
a függőváltozó értékeinek átlaga
a függőváltozó jósolt értékeinek átlaga
a függőváltozó i-edik jósolt értéke, amikor a
modellezés során éppen ezt az értéket nem vettünk
figyelembea függőváltozó i-edik jósolt értéke, amikor azt a jedik csoportot, melybe az tartozik, a
modellillesztés során nem vettük figyelembe
a modell független változóinak száma
az adott minta elemszáma
a
modell
összes,
lineárisan
független
bázisfüggvényeinek száma
a lineárisan nem független bázisfüggvényenként
elveszített szabadsági fokok száma
a statisztikai szabadsági fokok száma
a mintaelemek száma a teszt készletben, illetőleg a
tanító készletben.
A függőváltozó-értékek átlaga a teszt készletben,
illetve a tanító készletben
a függetlenváltozós jósolt értékeit annak
megfigyelt értékeinek függvényében ábrázolva a
legjobban illeszkedő egyenes determinációs
koefficiense
Az előbbivel analóg, ám a tengelyek felcserélendők
a függetlenváltozós jósolt értékeit annak
megfigyelt értékeinek függvényében ábrázolva a
legjobban illeszkedő zérus tengelymetszetű
egyenes determinációs koefficiense
Az előbbivel analóg, ám a tengelyek felcserélendők

𝑦̂𝑖/𝑖
𝑦̂𝑖/𝑗
𝑝
𝑛
𝑀
𝑑
𝑑𝑓
𝑛𝐸𝑋𝑇 , 𝑛𝑇𝑅
𝑦̅𝐸𝑋𝑇 , 𝑦̅𝑇𝑅
𝑟2
𝑟 ′2
𝑟02
𝑟0′2

R2, determinációs együttható
Ez a paraméter talán a legelterjedtebb, számos szoftver, ha egyetlen mérőszámmal
jellemzi az illesztés jóságát, alapértelmezésként ezt közli. A következő egyenlet definiálja:
𝑅2 = 1 −

∑𝑛
̂ 𝑖 )2
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦
∑𝑛
̅)2
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

(1)

Itt a kifejezésben szereplő tört számlálója a maradék szórásnégyzetet, vagyis a
varianciának a modell által meg nem magyarázott hányadára tett becslést jelöli, míg a nevező
a függőváltozó megfigyelt értékeinek teljes varianciájára tett becslés. A továbbiakban a hasonló
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mennyiségekre varianciaként hivatkozunk a becslés tényének említése nélkül, jóllehet
utóbbival tisztában vagyunk. Fentieknek megfelelően szokás R2 értékét magyarázott
varianciának nevezni.
A paraméter értéke kiszámítható a teljes adathalmazon végzett illesztésre is, de utóbb
egyre nagyobb figyelmet kapott a külső validálás esetén, amikor is a számolást külön végzik el
a tanító készletre és a teszt készletre.
A legelterjedtebb paraméterek egyike lévén, az évek során számos kritika érte az R2-et
[5], aminek következtében a külső validáció területén több – később tárgyalandó – próbálkozás
történt eltávolodni alkalmazásától, és mára alapvetően a belső validáció – szintén később
tárgyalandó – Q2 paramétere mellett tüntetik fel, mint az illeszkedés jóságának használható, de
elővigyázatosságot igénylő mérőszámát.
Az R2 metrikával kapcsolatos problémák közül a legégetőbb, hogy bünteti a modellt,
amennyiben a függőváltozó teljes varianciája kicsi, másképp fogalmazva, ha szűk annak
értékkészlete. Ugyanazon modellfüggvény körül ugyanolyan mértékben szóródó, de nagyobb
tartományt lefedő értékek esetén magasabb R2 kapható, ami azonban az illeszkedés jóságát
illetően nyilvánvalóan téves információ.
R2adj, korrigált R2
Az R2-tel kapcsolatban felmerült problémák közül azt, hogy értéke monoton nő a
paraméterek számának növelésével, úgy lehet kezelni, hogy egy, ezt a növekedést figyelembe
vevő tagot a paraméter értékéből levonunk. Erre a lenti képlet használatos:
𝑝

2
𝑅adj
= 𝑅2 − (1 − 𝑅2 ) ∙ 𝑛−𝑝−1

(2)

Miután a kifejezés utolsó faktora tulajdonképpen azt fejezi ki, mekkora hányada a
független változók száma a szabadsági fokok számának, szokás az R2adj paramétert a szabadsági
fokok számával korrigált determinációs együtthatónak is nevezni. Értéke definíciójából
adódóan nem haladhatja meg R2 értékét, ez csak az utolsó tag nevezőjének negatív volta esetén
következhetne be, ekkor azonban már nem beszélhetünk illesztésről.
R2adj - R2
Az R2 és szabadsági fokokkal korrigált változatának különbsége azt hivatott jelezni, ha
az illesztés egyszerűen az alkalmazott paraméterek nagy száma okán kielégítő. Értéke éppen
megegyezik az R2adj képletében szereplő korrekciós tag ellentettével, így igazán új információt
nem hordoz, inkább ugyanazt mutatja meg egy másik szemszögből.
LOF, Friedman-féle illeszkedési hiány kritérium
A LOF mint paraméter Friedmantól [6] származik, és a következő képlet definiálja:
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𝑅𝑆𝑆

𝐿𝑂𝐹 =

2
𝑀+𝑑(𝑀−1)⁄2
)
𝑛

(3)

𝑛 (1−

Kitalálója azért vezette be, hogy olyan mérőszámot kapjon, mely a változók keresése
során minden olyan modellt a kívánt mértékben büntet, mely egymással korrelált
bázisfüggvényeket tartalmaz. Ennek megfelelően a mi munkánk szempontjából, minthogy
rögzített változókkal dolgoztunk, ez a paraméter nem bír különösebb jelentőséggel.
RMSE, a négyzetes hiba átlagának gyöke
Az RMSE úgynevezett abszolút validációs mérőszám, mivel értéke pozitív irányba nem
korlátozott. Zérusnál kisebb értéket a definíciójából kifolyólag nem vehet fel.
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

∑𝑛
̂ 𝑖 )2
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦
𝑛

(4)

Az elmúlt néhány év során, amikor is a különböző relatív validációs paraméterekről
bebizonyosodott, hogy félrevezetők lehetnek, az RMSE vált az egyik olyan metrikává, melynek
kiszámítását a szerzők [4, 7-9] a problémát orvosolandó javasolják. Mint az abszolút
paramétereknek általában, az RMSE-nek is hátránya, hogy a modellek összehasonlítását nem
teszi lehetővé különböző adathalmazokon történő fejlesztés, különösen eltérő skálán mért
függőváltozó esetében. Azonos adathalmazon fejlesztett különböző modellek optimalizálása
során ezzel szemben elengedhetetlenként is említik.
MAE, közepes abszolút hiba
Egy másik abszolút mérőszámról van szó, mégpedig lenti definíció szerint.
𝑀𝐴𝐸 =

∑𝑛
̂ 𝑖|
𝑖=1|𝑦𝑖 −𝑦
𝑛

(5)

Az RMSE-hez hasonlóan azért került utóbb a validációs kutatások homlokterébe, mert
abszolút voltából kifolyólag mentesítheti a modellezést a relatív változók okozta néhány
problémától. A Roy-csoport egyenesen egy erre épülő kritériumot fogalmazott meg, és annak
hasznosságát is demonstrálta egy közleményben [10]. Draxler és Chai [11] a két paraméter
közül szintén a MAE mellett tették le a voksukat, és ellenjavallták az RMSE alkalmazását. Más
szerzők kritikával illették a MAE-t, mivel az RMSE-vel ellentétben nem ad nagyobb súlyt a
nagyobb hibáknak, és kisebbet a kisebbeknek [12].
RSS, maradék négyzetes hiba
Olyan abszolút paraméterről van szó, melyet önmagában ritkán közölnek ugyan egy
modell kifejlesztésekor, mégis számos módon használják munka közben. A következőképpen
írható fel:
𝑅𝑆𝑆 = ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2

(6)

9

Általánosan úgy vonható be a modell validációjának folyamatában, hogy a
robusztusságot a belső validáció Q2 paraméterén kívül az RSS és a – hamarosan tárgyalandó –
PRESS összehasonlításával, vizsgálják. Példának okáért Tóth és mtsi. a két mérőszám
hányadosáról kimutatták, hogy közelítőleg F-eloszlású, így próbastatisztikaként használható
[13].
Ezenkívül bevett eljárás még a kezdeti modellszelekciót úgy végezni, hogy az
illeszkedés jóságát a számítások egyszerűsége végett nem az R2-tel, hanem az RSS-sel
jellemzik, és szoftveresen ennek értékét minimálva keresik az adatsort legjobban leíró néhány
modellt, melyeket azután részletes, ha úgy tetszik, érzékenyebb validációs processzusnak
alávetve választható ki a végső modell.
CCC, konkordancia korrelációs koefficiens
Ezt a paramétert Lawrence és Lin. [14, 15] javasolták először 1989-ben. Definíciója
lentebb látható.
𝐶𝐶𝐶 = ∑𝑛

̅)(𝑦̂𝑖 −𝑦̂)
2 ∑𝑛
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

̅)
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

2 +∑𝑛 (𝑦
̂)2 +𝑛(𝑦̅−𝑦̂)
𝑖=1 ̂ 𝑖 −𝑦

(7)

Annak ellenére, hogy a paraméter közel harminc éve jelent meg először, csak az utóbbi
években került igazán a figyelem középpontjába. Értéke tökéletes illeszkedés esetén és csak
akkor éri el az egyet, így relatív paraméterről van szó. Roy és mtsi. [10, 17] kimutatták, hogy
adott adatsorra illesztett adott modell esetén a CCC várhatóértéke statisztikailag szignifikánsan
eltér a legtöbb használatban lévő mérőszám értékétől, mégpedig pozitív irányba, így túl
optimistának bélyegezték azt. Másfelől egyazon közleményben azt is állítják, hogy ha csak kis
méretű teszt készlet áll rendelkezésre, a CCC ellenkezőleg viselkedik, túl pesszimistává válik,
és elvet olyan modelleket, melyek a MAE paraméter értéke alapján még szignifikánsak. Ezt a
hatást ők a más relatív paramétereket illetően már említett értékkészlettől való függés
számlájára írják. Ezzel szemben Chirico és Gramatica [7] azt állítják, hogy megfelelő
modellelfogadási küszöbérték (0,85) bevezetése esetén a CCC az egyik legmegbízhatóbb
validációs paraméter, mely az illeszkedés szinte minden, tüzetes vizuális értékelés során
felfedezhető hibája esetében csökken. Kimutatták már azt is, hogy a CCC jó korrelációt mutat
az RMSE-vel, a leggyakrabban alkalmazott, nemrelatív mérőszámmal.
Szintén a legmegbízhatóbb paraméterek egyikének ítéli a CCC-t Gramatica és Sangion
[16], és közleményükben éppen arra mutatnak rá, hogy ez a paraméter jelentősen jobban
használható a Roy-csoport által favorizáltaknál.
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Szórás, s, a modellértékek standard hibája
A paraméter definíciója tulajdonképpen a statisztika becslőfüggvényeinek jellemzői
közül azt vizsgálja, hogy a modell jósolt értékei hatásos becslését adják-e a megfigyelt
értékeknek. Ennek megfelelően definíciója:
∑𝑛
̂ 𝑖 )2
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

𝑠=√

(8)

𝑛−1

Kapcsolata az RMSE-vel nyilvánvaló, megjegyzendő azonban, hogy konvencionálisan
a szórást csak a tanító készletre szokás számítani. Szerepe ekkor általában hasonló, mint azt
korábban az RSS esetében már megfogalmaztuk: nagyszámú potenciális modellfüggvény
közötti válogatás esetén minimálása segítheti az előzetes szűrést, hogy aztán csak a legjobb
modellek váljanak részletes vizsgálat tárgyává. Többek között Roy és mtsi. is közlik modelljeik
mellé [19].
F, Fisher-érték
Ez a paraméter tulajdonképpen egy, az illesztésre felírható F-próbastatisztika.
2

𝑛

∑
̅ −𝑦
̂ 𝑖)
(𝑦
( 𝑖=1
)

𝐹=

𝑝−1

(9)

2
∑𝑛 (𝑦 −𝑦
̂ )
( 𝑖=1 𝑖 𝑖 )
𝑛−𝑝

A képletben két, a szabadsági fokok számával elosztott variancia hányadosa szerepel.
Ez a valószínűségi változó F-eloszlású, így, ha a konkrét mintára számolt statisztika értékét
összevetjük a táblázatosan (és szoftveresen) megtalálható kritikus F-értékkel, meghatározható,
hogy adott biztonsági szinten a modell szignifikáns-e, azaz jobban leírja-e az adathalmazt,
mintha a véletlen. A paraméter előnye, hogy eldöntendő kérdésre felel - szignifikáns-e a modell
-, hátránya azonban, hogy ennél többről nem nyilatkozik, például nem tesz két szignifikáns
modellt numerikusan összehasonlíthatóvá. Ennek ellenére nagyon gyakran számított
paraméterről van szó, szinte minden kereskedelmi forgalomban kapható szoftver közli
regressziós varianciaanalízis során.

A belső validáció paraméterei
Q2LOO, az egy minta kihagyásos keresztellenőrzés korrelációs együtthatójának négyzete
A Q2LOO esetében nagyon különleges paraméterről van szó, amennyiben bizonyos
szerzők sokáig ennek magas értékét elégséges kritériumnak tartották ahhoz, hogy a modellt
validáltnak tekintsék [20].
2

2
𝑄𝐿𝑂𝑂
=1−

∑𝑛
̂ 𝑖/𝑖 ))
𝑖=1((𝑦𝑖 −𝑦
∑𝑛
̅)2
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

(10)

Ez a mérőszám tehát olyan algoritmussal számítható, mely rendre egyetlen mintaelemet
kihagy az adatsorból, az adathalmaz maradékára modellt illeszt, és a modell segítségével
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becslést ad a kihagyott megfigyelés esetén mérhető függőváltozóértékre. A paraméter tehát
tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy az egyes megfigyelések elhagyása mennyire módosítja
a modellt. Ezért állítja számos szerző, hogy a korábbi elképzeléssel szemben nem a modell
prediktivitását, hanem annak robusztusságát jellemzi. Maximális értéke, a többi relatív
paraméterhez hasonlóan 1, rossz illeszkedés esetén azonban elvileg a negatív végtelent is
megközelítheti. Fontos pozitív tulajdonsága még, hogy az R2-tel ellentétben értéke nem nő
monoton módon a modell paramétereinek számával, így jelzi a túlillesztést [7].
Számítását szinte minden szerző elengedhetetlennek tartja, a vélemények inkább csak a
fent már említett, prediktivitást illető kérdésben térnek el. Számos közlemény tartalmát
összesítve az a következtetés vonható le, hogy a tudományos közösség egyre közelebb áll a
konszenzushoz, mi szerint önmagában a Q2LOO értékének meghatározása nem elegendő, hogy
a modellt validáltnak lehessen tekinteni, noha a robusztusságot illetően továbbra is a
legfontosabb paraméter [4,8,9].
R2 - Q2LOO, a determinációs együttható és a Q2LOO különbsége
Ez a paraméter az illesztés hibáját akkor mutatja meg érzékenyen, amennyiben a két
paraméter, melyek benne szerepelnek, külön-külön elfogadhatók ugyan, valójában azonban az
egyes mintaelemek kihagyása nagymértékben megváltoztatja az illesztett modellt. Ekkor a két
külön számolt validációs paraméter közötti különbség megnő, a szakirodalomban azonban nem
találni jól meghatározott küszöbértéket, amely felett a modell elvetése volna javasolt.
PRESS, jósolt szórásnégyzet
A PRESS az RSS-nek az egy mintaelem kihagyásán alapuló keresztellenőrzés esetén
számítható megfelelője. Definíciója:
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆 = ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖/𝑖 )

2

(11)

Az RSS-hez hasonlóan elvétve használják önmagában, inkább a két érték összevetése
nyilatkozik valamelyest a modell jóságáról. A modellválogatás korai szakaszában ennek
minimálása is bevett gyakorlat a nagyszámú modell közül a legrosszabbakat kiszűrendő.
Korábban már hivatkoztunk a Tóth és mtsi. [13] által javasolt
𝐹𝑡 =

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆
𝑑𝑓𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆
𝑅𝑆𝑆
𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆

=

1−𝑄2
𝑑𝑓𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆
1−𝑅2

(12)

𝑑𝑓𝑅𝑆𝑆

Alakban felírható, közelítőleg F-eloszlású statisztikára, mely tehát két, szabadsági fokok
számával elosztott varianciát hasonlít össze.
Q2LMO, többminta kihagyásos keresztellenőrzés korrelációs koefficiensének négyzete
Mint már a neve is mutatja, a Q2LMO igen hasonló a Q2LOO-hoz. Képlete:
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2
𝑄𝐿𝑀𝑂
= 1−

𝑛
∑𝑚
̂ 𝑖/𝑗 )2
𝑗=1 ∑𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

∑𝑛
̅)2
𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑦

(13)

A számítás tehát úgy történik, hogy a teljes adatsort m részre osztják, majd ezekből
rendre egyet elhagyva modellt illesztenek, és jóslást tesznek az elhagyott megfigyelésekre, a
továbbiakat pedig már a képlet tartalmazza. Megjegyzendő ezzel kapcsolatban, hogy
ilyenformán valódi keresztellenőrzésről nem beszélhetünk, ugyanis annak keretein belül
minden előfordulható (n / m =) k – darabos kombinációnak ki kellene egyszer maradnia a
modellillesztésből. Abban a speciális esetben, mikor rendre egyetlen megfigyelést hagynak ki
a modell illesztése során, mely tehát a LOO – metódusnak felel meg, ez kivitelezhető, noha
nagy mintaelemszám esetén költséges. Az ettől különböző esetekben azonban a kihagyandó
mintakombinációk és így az elvégzendő újraillesztések száma,
𝑛
𝜀𝐿𝑀𝑂 = ( ),
𝑘

(14)

ami nagyon hamar csillagászati számú elvégzett műveletet tenne kötelezővé, így
túlságosan költségessé válna, ezért alakult ki a fenti egyszerűsítés alkalmazásának konvenciója.
A szakirodalom általában az LMO-validációt némileg rigorózusabbnak tartja a LOOeljárásnál, de mivel nagyon hasonló információt szolgáltatnak, és a Q2LOO-statisztika igen
kiterjedten került alkalmazásra a múltban, a legtöbb esetben mind a szoftverek, mind a szerzők
utóbbit számítják ki és közlik. Ennek ellenére Besalú és Vera [21] például eljárást javasolt az
adatokkal pazarlóan bánó külső validáció helyettesítésére egy különleges LMO-metódussal,
mely informatív lehet a létrehozott modell prediktivitását illetően is. Módszerüket a
szakirodalom alapján a kutatótársadalom nem alkalmazza elterjedten.
Az y-randomizálásból számítható paraméterek
Az y-randomizálás azt jelenti, hogy a függőváltozó értékeit a függetlenváltozók
változatlanul hagyása mellett összekeverjük. Ez indokolt modellezés esetén azt jelenti, hogy a
korábban fennálló kapcsolatot a függőváltozó és a független változók között megszüntetjük. Ha
így is illesztéseket végzünk, és a validáló paraméterek ezekre kiszámolt értékei nem térnek el
szignifikánsan az eredetileg egymáshoz tartozó változóértékekre illesztett modellezés
paraméterértékeitől, akkor gyanakodnunk kell, hogy az eredeti modell sem volt szignifikáns.
Az y-randomizálásból számolt paraméterek általában: R2, Q2LOO és RMSE. Mindhárom
definícióját megadtuk, viselkedését tárgyaltuk fentebb.
Egyetlen randomizálás azonban nem igazán informatív, ehelyett általában számos yrandomizálási lépést végeznek el, mindegyik esetében meghatározzák az említett validációs
paraméterek értékét, és az alkalmazástól függően veszik ezek átlagát, minimumát vagy
maximumát.
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A random-generált függetlenváltozók módszeréből számítható paraméterek
Egy másik eljárás a függő és független változók között feltételezett összefüggés
megbontására az, ha a független változók értékeit pszeudo-véletlenszámokkal helyettesítjük,
míg a függőváltozó értékét érintetlenül hagyjuk. Általában minimális elvárásként jelenik meg,
hogy az újonnan létrehozott változók értékkészlete megegyezzen az eredetiekével, ezen kívül
az összehasonlíthatóság szempontjából előnyt jelenthet, ha azok eloszlása is hasonló.
A random generált függetlenváltozók mellett elvégzett illesztésekre jellemzően R2 és
Q2LOO értékét számítják ki és az eljárást többször megismételve veszik ezek átlagát vagy
maximumát a felhasználás módjától függően.
A random-generált függőváltozók módszeréből számítható paraméterek
Az előző módszerrel analóg módon elvégezhető a változók közti feltételezett kapcsolat
megbontása úgy is, hogy nem a függetlenváltozók, hanem a függőváltozó értékei helyett
generálunk újakat pszeduo-véletlenszámok formájában. A tartományok egyezése itt is elvárás,
és hasonlóan előnyös, ha az eloszlások is megegyeznek.
Ez a módszer is többszöri ismétlésre és illesztésre épül, amiből R2 és Q2LOO értéke kerül
kiszámításra, és felhasználástól függően ismét ezek átlagát vagy maximumát hasonlítják össze
az eredeti modelléivel, hogy utóbbi szignifikáns voltát igazolják vagy cáfolják.
Mindhárom fent említett, a változók közötti kapcsolat megbontásán alapuló módszerrel
részletesen foglalkoztak Rücker és mtsi. [22]. Ők közleményükben arra hívják fel a figyelmet,
hogy a pszeudorandom változók generálása különösen akkor lehet hasznos, ha a modellezés
során erősen korrelált változók is jelen vannak, ám ennek megfelelően a random változok
elsődleges alkalmazási területe a változók kiválasztása. Figyelmeztetnek, hogy helytelen eljárás
a randomizációs eljárásokat csak a már kész modellen alkalmazni, ellenkezőleg a
véletlenszerűen összekevert, vagy pszeudorandomszámként generált változókkal a teljes
modellezési procedúrát végig kell vinni, hogy megfelelő eredmények legyenek nyerhetők.
Véleményük szerint a közeljövő legégetőbb feladata módszert találni a random változókon
végzett modellezésre kapható validációs paraméterértékek maximuma várhatóértékének
becslésére, hogy a pillanatnyilag alkalmazott, költséges szimulációk elhagyhatóvá váljanak.

A külső validáció paraméterei
Q2F1
Ezt a paramétert először Schüürmann és mtsi.[23] 2008-ban, majd Consonni és mtsi.
[24] 2010-ben tárgyalták részletesen. Képlete a következő:
𝑛

2
𝑄𝐹1

EXT (𝑦 −𝑦
2
∑𝑖=1
𝑖 ̂𝑖)

= 1 − ∑𝑛𝐸𝑋𝑇(𝑦
𝑖=1

̅𝑇𝑅 )
𝑖 −𝑦

2

(15)
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Ez a mérőszám tulajdonképpen a modell által a teszt készletre jósolt y-értékeknek a
tanító készlet átlaga körüli varianciájából a modell által megmagyarázott varianciát jellemzi. A
szakirodalomban nincs egyetértés arra nézve, előnyére válik-e a paraméternek, hogy a benne
szereplő tört nevezőjén keresztül kapcsolatot teremt a tanító és a teszt készlet között, azonban
talán meggyőzőbbek az ennek kapcsán megjelent kritikák az előnyöket említő írásoknál [7].
Q2F2
Az előző paraméter egy módosított és azt időben egyébként megelőző változata az
alábbi:
𝑛
∑ EXT (𝑦𝑖 −𝑦̂𝑖 )2

𝑖=1
2
𝑄𝐹2
= 1 − ∑𝑛𝐸𝑋𝑇
(𝑦
𝑖=1

̅𝐸𝑋𝑇 )
𝑖 −𝑦

2

(16)

A külső validációban alkalmazott paramétereket is tárgyaló munkájukban és Roy és mtsi.
[10] felhívják rá a figyelmet, hogy ez a paraméter nevezhető tulajdonképpen külső R2-nek. Való
igaz, hiszen a képlet szerint a függőváltozó tesztkészletbéli varianciájának azon hányadát fejezi
ki, amit a modell megmagyaráz. A Q2F1-hez és az egyszerű R2-hez hasonlóan, melyekkel közeli
kapcsolatban áll, ennek a mérőszámnak is rámutattak bizonyos hátrányaira az évek során.
Megjegyzendő azonban, hogy bár külső R2-nek is nevezik, külső validációs paraméterről lévén
szó a klasszikus R2 paraméter túlzottan optimista voltából azzal a hányaddal, mely az adatokban
foglalt véletlenhibára való illesztésből származik, kétségkívül éppen az ellenkező, azaz
pesszimista irányban terhelt. Ez az összefüggés így teher helyett akár előnyként is felfogható,
ugyanis a Q2F2 ezek szerint indikatív lehet arra nézve, mennyire határozza meg az illesztett
modellt a megfigyelt adatok bizonytalansága.
Q2F3
A külső Q2-típusú paraméterek családjának utolsó, és időben is legkésőbb javasolt tagja:
𝑛

2
𝑄𝐹3
= 1−

EXT (𝑦 −𝑦
2
∑𝑖=1
𝑖 ̂ 𝑖 ) /𝑛𝐸𝑋𝑇
𝑛

𝑇𝑅 (𝑦 −𝑦
2
∑𝑖=1
𝑖 ̅𝑇𝑅 ) /𝑛𝑇𝑅

(17)

A fenti statisztikát javasló Consonni és mtsi.[25] az előző két paraméter kapcsán
felmerült problémákat kívánták orvosolni. Jónak látták a kifejezésben szereplő tört nevezőjében
és számlálójában is az egy mintaelemre jutó varianciát használni, jelesül rendre a tanító
készletben és a teszt készletben. Chirico és Gramatica [7] összefoglaló munkája a CCCext
paraméter mellett ezt emeli ki megbízhatóságáért a többi külső validációs paraméter közül.
r̅2m
A Roy és mtsi. alkotta csoport kiterjedt munkát végzett a külső validációban alkalmazott
paraméterek vizsgálata terén [26, 27]. Ők maguk végül két statisztikát javasoltak, melyek a
megalkotók megfigyelései szerint is közeli viszonyban állnak a Golbraikh és Tropsha által
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javasolt kritériumokkal, ám előnyük, hogy egyszerű, numerikus formába tömörítik az
információt [28].
Ezen paraméterek közül az első:
2

2

𝑟 +𝑟′
̅̅̅
𝑟𝑚2 = 𝑚 𝑚,

(18)

𝑟𝑚2 = 𝑟 2 ∙ (1 − √𝑟 2 − 𝑟02 ),

(19)

2

Ahol,
és,
2

𝑟 ′𝑚 = 𝑟′2 ∙ (1 − √𝑟′2 − 𝑟′20 ) .

(20)

éppen a fenti egyenletnek megfelelő statisztika, amennyiben a tengelyeket megcseréljük,
tehát a jósolt értékek helyett a megfigyelteket ábrázoljuk az abszcisszatengelyen.
A paraméter tehát eredendően úgy áll kapcsolatban a Golbraikh és Tropsha által javasolt
kritériumokkal, hogy alapját a függőváltozónak a teszt készletbéli megfigyelt és jósolt
értékeinek az 1 meredekségű, nulla tengelymetszetű egyenes mentén való elhelyezkedését
hivatott figyelembe venni. Mivel ennek értékét a tengelyek megválasztása befolyásolja,
Golbraikh és Tropsha javaslatával szemben, mely szerint a két illesztés közül a jobbikat
érdemes kiválasztani, Roy és mtsi. szerint mindkét illesztés elvégzése után a kettő átlaga
veendő.
Rövid múltra visszatekintő, ám kardinális jelentőségű kérdésekre választ adni próbáló
mérőszámról lévén szó a tudományos közösség tüzetes vizsgálatnak vetette alá ezt a statisztikát.
Chirico és Gramatica [7] több az előző három Q2-jellegű paraméterrel és a teszt készletre
számolt ún. külső CCC-vel vetette össze a két r2m-tag viselkedését, melyekből ez a metrika
képezhető. Ennek során azt találták, hogy az egyik tengelyválasztással számolt r-érték
jellemzően alacsonyabb, és a megfelelő küszöbértékeket figyelembe véve alig kevésbé szigorú
a legszigorúbbnak, de legmegbízhatóbbnak is mutatkozó CCC-hez képest, ám az átlagolás ezt
az áldásos tulajdonságot ronthatja, túl optimistává téve a ̅r2m statisztikát. A szerzők ezen kívül
megjegyzik, hogy a paramétert felépítő egyik tag sem, és így természetesen a kapott átlagos
metrika sem jelez hibát, ha a jósolt és a megfigyelt értékek közötti korreláció jó, esetleg a rájuk
legjobban illeszkedő egyenes tengelymetszete még a zérust is jól közelíti, azonban a jósolt
értékek például sokszorosai a megfigyelteknek. Az ilyen típusú eltérést skálabéli csúszásnak
(scale shift) nevezik. Szintén megállapítják, hogy bár a szisztematikus eltérésre (shift) már
valóban elvileg mindkét r2 jellegű metrika érzékeny, ez az érzékenység nem feltétlenül
elegendő, hogy egy mesterségesen generált hibás modellt felismerjen, mikor ezt a CCC már
megvalósítja. A szerzők konklúziója, hogy a CCC sok esetben azért lehet a legelőnyösebb külső
validációs paraméter, mert mentes a tanító és teszt készletben a függőváltozó átlagától, illetve
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az értékek akörüli eloszlásának torzításából származó hibától, míg látszólag a jósolt és
megfigyelt értékek elhelyezkedésének az origón átmenő, egységnyi meredekségű egyenestől
való mindennemű eltérését, tehát a szisztematikus hibát és a skálabéli eltolódást egyaránt
érzékenyen jelzi.
Egy későbbi közleményükben Roy és mtsi [17] tagadták, de nem cáfolták, hogy az
általuk javasolt paraméter a skálatolás esetén tévesen indikálná a modell jó illeszkedését, holott
a kritika matematikai megfontolásokon alapult, így továbbra is meg tűnik állni a helyét.
Δr2m
Egy másik paraméter, melyet Roy és mtsi. a külső validációban hasznosnak tartanak, a
két, fentebb már tárgyalt tengelyválasztással kapott r 2m-értékből egyszerű különbségképzéssel
és abszolutizálással kapható:
2

∆𝑟𝑚2 = |𝑟𝑚2 − 𝑟 ′𝑚 |

(21)

A Roy-csoport ezt a paramétert kiegészítőként javasolja a ̅̅̅
𝑟𝑚2 mellé a megfelelő
küszöbértéket 0,2-ben meghatározva. Mivel nem egy klasszikus, 1-hez tartó metrikáról van szó,
melyeket a szakirodalom a jobb összehasonlíthatóság érdekében preferál, ezt a mérőszámot
kevésbé illette kritika, mint az előbbit.
Említhető még, hogy Roy és mtsi. megfigyelték, hogy a jelen paraméter által hozott
döntések jó összhangban vannak a Golbraikh és Tropsha által javasolt kritériumokkal.
A Golbraikh-Tropsha kritériumok
Fenti validációs paramétereken kívül létezik még egy gyakran alkalmazott módja
modellek prediktivitásvizsgálatának. Golbraikh és mtsi. [29] nem egyetlen mérőszámot, hanem
négy kritériumot javasoltak, melyek teljesülése esetén a modell megfelelőnek volna tekinthető.
Az eljárás első lépéseként a függőváltozó megfigyelt értékeit a modell által jósolt
értékek függvényében kell ábrázolni. Tökéletes modellezés esetén a pontok az egységnyi
meredekségű, zérus tengelymetszetű egyenesen helyezkednek el. Minél kevésbé volt azonban
hatékony a modellezés, a pontok egyrészt annál távolabb kerülnek az említett egyenestől,
másrészt a rájuk a legkisebb négyzetek módszerével illeszthető egyenes annál jobban
különbözik tőle. Előbbi inkább az experimentális és véletlenhibát jellemzi, míg utóbbi már
valóban a modellezésben fellépő, szisztematikus problémákat.
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Ennek megfelelően a Golbraikh-Tropsha kritériumok a következők:
1.
2
𝑄𝐿𝑂𝑂
> 0,5

(22)

𝑟 2 > 0,6 vagy 𝑟′2 > 0,6

(23)

|𝑟02 − 𝑟′20 | < 0,3

(24)

2.

3.

4.
0,85 < 𝑘 < 1,15;

𝑟 2 −𝑟02
𝑟2

< 0,1

(24)

vagy
0,85 < 𝑘 ′ < 1,15;

𝑟′2 −𝑟′20
𝑟′2

< 0,1

(25)

Az első elvárás még a belső validációra vonatkozik: a modellnek legalábbis a tanító
készleten belül prediktívnek kell lennie. A második kritérium tulajdonképpen azt írja elő, hogy
a modellnek legalább a függőváltozó varianciájának hatvan százalékát meg kell magyaráznia.
A harmadik és negyedik kritérium pedig közösen biztosítják, hogy a legjobb illesztett egyenes
csak kis mértékben térjen el az ideálistól: utóbbi a meredekséget, előbbi a tengelymetszetet
zárja szűk határok közé.

Az ismétléses kétszeres keresztellenőrzés (Repeated double cross validation), rdCV
A külső és belső validáció előnyeit egyesítő és metódusait alkalmazó eljárást javasoltak
Filzmoser és mtsi., az rdCV-t [30]. Ez egy összetett mintakezelési eljárás, mely egy adott
adathalmaz elemeivel nagyon gazdaságosan bánik, mégis sor kerül keretein belül külső
validációra is. Bár alkalmazása nem terjedt el különösebben, nagyon ígéretes módszerről van
szó, mely a létrehozott modellek validációjára a korábban már tárgyalt szórásnak (s) az adott
algoritmus esetében értelmes változatát használja. Bár algoritmusa elsődlegesen a
változószelekció optimálását és a túlillesztés elkerülését szem előtt tartva készült, jelen
dolgozatban is alkalmaztuk az eljárást a vizsgált adatsoron.

4. Módszerek
A kísérleti munka általános menete
A statisztikai validációs paraméterek vizsgálatát számítógépesen végeztük olyan
módon, hogy a megfelelő szoftver segítségével olyan programot írtunk, mely egy adatsor
beolvasása után a mintavétellel kezdve a modellillesztéseken át egészen a megfelelő
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mérőszámok kiszámításáig minden szükséges műveletet elvégez. Ennek konkrét technikai
részleteit a következőkben olvasható pontok ismertetik.

A felhasznált adatsor
A validációs paramétereknek a mintaelemszámtól való függésének vizsgálatához egy
többváltozós lineáris regresszióval jól illeszthető adatsort használtunk, mely egy kombinált
ciklusú erőmű működése során felvett adatokat tartalmaz. A hőmérséklet (T) °C-ban, az
alkalmazott nyomás (AP) mbarban, a relatív páratartalom (RH) százalékban és egy
gőzturbinával kapcsolatos vákuumérték (V) cm Hg-ban alkotják a függetlenváltozókat, a
függőváltozó pedig a leadott elektromos teljesítmény (EP), melynek mértékegysége MW.
Az adatsor értékelésével és a levontható következtetésekkel részletesen foglalkozik
Tüfecki [31] közleménye, mivel azonban munkánk során nem a tökéletes modell megtalálását
tűztük ki célul, pusztán a validációs paramétereket kívántuk vizsgálni a kísérleti adatok
felhasználásával, ezért a modell paramétereinek jelentésére és magának a modellezésnek az
eredményeire nem térünk ki.
Az adatsorhoz a UCI Machine Learning Repository online forrás segítségével ingyen
juthattunk hozzá.

Számítógépes háttér
A szimulációkat egy Acer ASPIRE 5733Z típusú személyi számítógépen végeztük. A
készülék Intel Pentium P6200 típusú processzorral és 4 GB-os memóriával rendelkezett.

A szimulációkhoz használt szoftver
Munkánk során a szimulációk végrehajtására az R statisztika orientált programozási
nyelvet alkalmaztuk. A szoftver az Általános Nyilvános Licenc (GNU) keretein belül
ingyenesen elérhető a Comprehensive R Archive Network (CRAN) honlapján. Ingyenes és jól
áttekinthető lévén egy nagyon dinamikusan fejlődő és egyre népszerűbbé váló statisztikai
eszköznek mondható.
A szimuláció végrehajtása
A kész program vázlatosan a következőket végzi el.
Beolvassa a szimulációhoz szükséges csomagokat, melyek esetünkben a chemometrics
és a forecast. Létrehozza a megfelelő, ezres elemszámú vektorokat, melyeket a futás során majd
az egyes paraméterek értékeivel tölt fel. Beolvassa a megfelelő adathalmazt.
A program belép a legkülső for ciklusba, melynek során minden futtatás esetén összesen
ezer almintát vesz a beolvasott adathalmazból.
Az aktuális beállításnak megfelelő számú megfigyelést mint mintát választ ki az
adatsorból.
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Az R lm függvénye alapértelmezett MLR-algoritmusának megfelelően a program
hipersíkot illeszt az egyetlen függőváltozóra a négy független változó szerint, konstans tagot is
megengedve. Minden megfigyelés felhasználásra kerül.
A program kiszámít néhány köztes értéket, melyek a továbbiakban maguknak a
validációs paramétereknek a számításához szükségesek, majd kiszámítja a teljes adathalmazra
a következő paramétereket: R2, R2adj, R2-R2adj, LOF, RMSE, RSS, MAE, CCC, s, F, és ezek
értékét rendre hozzá is rendeli a megfelelő vektorok megfelelő sorszámú eleméhez.
LOO-CV
A program kiszámítja a PRESS értékét. Ennek segítségével számítható a Q2LOOstatisztika, aminek ismeretében pedig az R2-Q2LOO különbség is. Mindhárom paraméter
tárolódik a megfelelő vektorok megfelelő sorszámú eleménél. Itt lényegesnek tartjuk
megjegyezni, hogy n számú modellillesztést azért nem kényszerülünk elvégezni, mert a PRESS
érték a teljes adatsorra végzett egyetlen MLR-illesztés alapján is kiszámítható az ún.
kalapmátrixból. Ezt a számunkra a forecast csomag CV-függvénye végzi el, mely
eredményként egy vektort ad. Ennek a vektornak az első elemét a minta elemszámával szorozva
kapható a megfelelő PRESS-érték.
LMO-CV
A program az LMO-eljárást elvégzendő véletlenszerűen ötös csoportokba sorolja a
minta megfigyeléseit. A csoportok mérete egyébként a futtatás előtt a felhasználó által
meghatározható paraméter, mi azonban mindvégig ötös csoportok kihagyásával dolgoztunk.
A program belép egy belső for ciklusba: az ötös csoportok közül egyet rendre elhagy, a
maradék n - 5 elemre pedig MLR-illesztést végez. Az illesztés alapján a program becsüli a
kihagyott megfigyelések függőváltozóértékeit, és kiszámolja az ezekből a PRESS-értékhez
adódó járulékot. Amikor mind az n / 5 darab csoportot kihagyta már egyszer, és kiszámolta a
megfelelő hibajárulékot, a program kilép a belső for ciklusból.
A megfelelő járulékok ismeretében a program kiszámítja a Q2LMO-paramétert.
y-randomizáció
A program belép egy újabb belső for ciklusba, melyen belül tízszer ismétli a
függőváltozók véletlenszerű összekeverését, az így kapott új almintára való modellillesztést, és
ebből fentiek szerint az R2, a Q2LOO és az RMSE érték kiszámítását. A kiszámított értékekkel
feltölti a megfelelő három darab, egyenként tíz elemű gyűjtővektort.
A program kilép a belső for ciklusból, a három y-randomizációs paraméterre kapott tíztíz értékből átlagot számol, és az átlagot menti a megfelelő gyűjtővektor megfelelő sorszámú
elemeként.
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Random generált független változók
A pszeudo-random független változók generálása úgy kezdődik, hogy a szoftver
elkészíti a mintában az első függetlenváltozó hisztogramját. A hisztogram területének
egységnyire való normálását követően az egyes binekhez rendelhető frekvenciaértékek
közelítik a bin határai által kijelölt tartományban az adott változó valószínűségsűrűség
függvényének átlagértékét.
Újabb belső for ciklus indul, melynek során a program végighalad a hisztogram binjein,
és azok határai között rendre annyi egyenletes eloszlású pszeudo-randomszámot generál,
amennyi az adott bint jellemző normált előfordulási gyakoriságnak megfelel olyan módon,
hogy végül pontosan tízezer darab pszeudo-randomszám jön létre. Ezzel pszeudorandomszámoknak egy tízezres elemszámú, a helyettesítendő változóét jól reprodukáló
eloszlású készlete keletkezik.
A for ciklus véget ér, a program pedig a minta méretének megfelelő számú elemet
véletlenszerűen kiválaszt a keletkezett pszeudo-randomszámok közül, és az így kapott
változókészletet a megfelelő random függetlenváltozóként eltárolja.
Hasonló eljárással a maradék három független változóénak megfelelő eloszlású, tízezres
pszeudo-randomszámkészletek is elkészülnek, majd ezekből létrejönnek a megfelelő,
helyettesítő függetlenváltozók.
Mikor minden független változóból elkészült az azt jól reprezentáló pszeudorandomszámokból álló változó, a program utóbbiak függvényében többváltozós lineáris
illesztést végez a minta érintetlenül hagyott függőváltozójára, és kiszámolja R2, valamint Q2LOO
értékét, és ezeket eltárolja.
Random generált függőváltozó
A pszeudo-random generált független változók esetében látott módon a program a
függőváltozó valószínűségsűrűségfüggvényét is modellezi annak hisztogramja alapján, és a
bineken belül egyenletes eloszlású pszeudo-ranomszámokat hozva létre ismét jó közelítéssel
reprodukálja az egy tízezres elemszámú készlet formájában. Ebből a tízezres készletből ismét
a minta méretének megfelelő számú elem vétetik véletlenszerűen, és az így kapott n-elemű
vektor mentésre kerül, mint a függőváltozót randomszámokkal helyettesítő változó.
Ismét egy illesztési lépés következik, ezúttal az érintetlenül hagyott függetlenváltozók
és az imént létrejött pszeudo-random függőváltozóra alkalmazva többváltozós lineáris
regressziót. A program ebből is R2, valamint Q2LOO értékét számítja ki, és mindkettőt menti a
megfelelő tárolóvektor megfelelő sorszámú elemeként.
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Tanító-teszt felosztás
A külső validáció végrehajtása úgy kezdődik, hogy a minta 20%-át véletlenszerűen
kiválasztva létrejön egy teszt készlet, míg a megfigyelések fennmaradó 80%-a tanító
készletként funkcionál. A tanító készletet felhasználva a program többváltozós lineáris illesztést
hajt végre, és a kapott modell segítségével becslést ad a teszt készlet megfigyelései során
kapható értékére a függőváltozónak. Alkalmas segédparaméterek kiszámítása utána kinyerhető
és a megfelelő gyűjtővektorokba elmenthető Q2F1, Q2F2 és Q2F3 egy-egy értéke.
A Roy-Ojha metrikák
A következő lépés a független változó teszt készletbéli értékeinek ábrázolása az azokra
tett becslések függvényében, és az erre való egyenesillesztés, először megszorítások nélkül,
majd az origóba kényszerítve a tengelymetszetet. Mindkét illesztés esetében meghatározásra
kerül az illető R2, majd ezek ismeretében az r2m statisztika. A program ezt követően a tengelyek
felcserélésével is elvégzi az illesztést, valamint az R2-értékek kiszámítását, és azokból
meghatározza az r’2m statisztika értékét. Kiszámítjuk a Roy-csoport által javasolt ̅r2m és Δr2m
paramétereket, majd elmentjük őket az illető gyűjtővektorokba.
Az rdCV-eljárás
Ezután a program lefuttatja a chemometrics csomag mvr_dcv függvényét, azaz elvégzi
a Filzmoser és mtsi. [30] által javasolt kettős keresztellenőrzési procedúrát, és kinyeri a négy
függetlenváltozóra vonatkozó végső srdCV-értéket, és menti azt.
Amennyiben fentiek ezerszer lefutottak, a program kilép a külső for ciklusból.
Legvégül az összes gyűjtővektor egyetlen hatalmas táblázattá lesz összefűzve, amely
tehát minden kiszámított paraméterre nézve ezer darab megfigyelést tartalmaz. A továbbiakban
ennek tartalmát feldolgozva lehet az információtartalomhoz hozzáférni.

5. Eredmények és értékelésük
A kiszámolt mérőszámok általános tendenciái
A szimulációk végeztével minden vizsgált mintaelmeszámhoz (30, 40, 50, 75, 100, 200,
500 és 1000) minden vizsgált paraméternek 1000 darab megfigyelt értéke tartozott, vagyis
minden mintaszámnál ezer különbözően véletlenül kiválasztott adathalmazra végeztük el a
regressziót. Az egyes mintaelemszámok esetén meghatároztuk ezek átlagát és szórását.
Jónak láttuk külön vizsgálni a relatív és az abszolút mérőszámokat, megint külön a belső
és a külső validáció során számolt paramétereket. Ezt elvégzendő az összetartozó metrikák
átlagát a minta elemszámának függvényében közös ábrán tüntettük fel. Ezen ábrák találhatók
alább kiértékelve.
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Az koordinátarendszer ordinátatengelyén az illető paraméterek ezerszer ismételt
mintavételezés és illesztés után számolt átlaga van feltüntetve. Az abszcisszatengellyel
párhuzamos, narancssárga egyenes a teljes kiindulási adathalmaz 9568 megfigyelésére történt
illesztés R2 értékét jelöli.

Az univerzális és belső validációban alkalmazott metrikák általános tendenciái

1. ábra. Az illeszkedés jóságát és a modell robusztusságát jellemző paraméterek átlaga.
Az 1. ábrán az figyelhető meg, hogy minden ábrázolt paraméter átlaga monoton
tendenciát mutat a minta elemszámának növekedtével. Az egyik legfontosabb megfigyelés
talán az lehet, hogy R2 értéke például monoton csökken, ami azért meglepő, mert ilyenformán
ez a paraméter kis mintaszámok esetén túl optimistán becsüli az illeszkedés jóságát. Látjuk,
hogy ugyanennek a metrikának a szabadsági fokokkal korrigált változata épp ellenkező
tendenciát mutat, amennyiben kis mintaméretnél átlagosan kisebbnek mutatja az illeszkedés
jóságát, mint később. Utóbbi hangsúlyozza a szabadásig fokok szerinti korrigálás jelentőségét.
Szintén fontos, hogy a két-két R2 és Q2 paraméter a minta elemszámának növekedésével mind
tart a teljes adathalmazra számolt R2-hez. A Q2-ek kis mintaelemszámnál indikálnak kisebb
robusztusságot, ami intuitívan elvárás is volna velük szemben. Az általunk vizsgált
tartományban az egy mintaelem elhagyásával (LOO) és az öt mintaelem elhagyásával (LMO)
számított Q2-értékek számottevő eltérést nem mutattak.
A többi paraméteréhez képest, mint azt az irodalomban már korábban is
megállapították, minden mintaelemszámnál szignifikánsan nagyobb a CCC paraméter értéke.
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Ez azonban önmagában még nem optimizmus, mivel ennek a metrikának az elfogadási
küszöbje jóval magasabb a többiéhez képest. Egyébként az átlaga, az R2 paraméteréhez
hasonlóan csökkenő tendenciát mutat a mintaelemszámmal, tehát kis méreteknél pozitív
irányban elfogult lehet, fontos azonban hangsúlyozni, hogy minden egyéb feltüntetett
metrikához képest kisebb intervallumot jár be az értéke, míg a mintaelemszám harmincról
ezerre nő, tehát bár a függés látszik, a vizsgált intervallumon kisebb mértékű.
Különbségen és véletlenszámokon alapuló paraméterek

2. ábra. Különbség jellegű és változórandomizációs módszerekből származó paraméterek
átlaga.
A 2. ábrán jól látszik, hogy a mintaelemszám növekedésével minden paraméter
monoton tendenciát mutat. A R2-ek különbsége, akárcsak az R2 és Q2 közti különbség,
tendenciózusan csökken, és nullához tart, ami az 1. ábra ismeretében egyébként könnyen
érthető is. Az y-randomizáció, a random generált függetlenváltozók és a random generált
függőváltozó módszerének esetében mind az illető R2-értékek, mind az illető Q2-értékek átlaga
egymáshoz igen közeli értéket vesz föl minden mintaelemszám esetében. Ezen Q2-ek értéke a
vizsgált intervallumban végig negatív, alulról közelíti a zérus értéket, míg az R2-ek monoton
csökkennek utóbbi irányába. A randomizációs változók átlagának nagyfokú hasonlósága miatt
az ajánlható, hogy amennyiben a független változók rögzítettek, érdemes a szimulációval járó
és költséges randomszámgenerálás helyett egyszerűen a független változó értékeit
összekeverni, az eljárás hatékonysága nem fog változni. Ezenkívül tanulságos az is, hogy a
randomizációs technikák esetében az R2 változó annál szigorúbbá válik, minél kisebb számú
minta áll rendelkezésre, míg a Q2 épp ellenkezőleg viselkedik: a növekvő mintaszámmal értéke
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egyre nő, noha esetünkben a teljes vizsgált intervallumon negatív marad. A Q2 jellegű
paraméterek negatív volta tulajdonképpen azt jelenti, hogy a modell által feltételezett tendencia
nélküli, véletlenszerű számok is jobban leírnák az adathalmazt, mint a felhasznált,
megfigyelésből származó értékek. Tekintve, hogy változóink itt véletlenszámok vagy
összekevert értékek, ez igaz is.
Ki kell emelni még a Roy-csoport által javasolt Δr2m paraméter viselkedését. Ez
definíciójánál fogva egy abszolút különbség, elsőre mégis meglepetésként szolgálhat, hogy a
mintaelemszám növekedésével nem zérushoz tart. Ez azonban érthetővé is válik, ha
megfigyeljük, hogy a paraméter nem abszolutizált változata a vizsgált intervallumon a
mintaelemszámmal monoton növekedést mutat. Ebben az értelemben a Δr2m szigorúbb lehet a
többi különbségparaméternél, másfelől viszont megfontolandó, hogy nem az abszolutizált
változatát kellene használni. Utóbbinak az is előnye volna, hogy információt szolgáltathatna a
Roy-csoport által alkalmazott négyszeres illesztés során történő tengelycserével kapcsolatos
aszimmetriáról, mely információ az abszolútérték vétele során eltűnik. Fontos még itt
megjegyeznünk, hogy a többivel ellentétben ez a két utóbbi paraméter a külső validációhoz
tartozik, a 2. ábrán történő ábrázolásukat felvett numerikus értékeik indokolták.
Az abszolút validációs paraméterek általános tendenciái

3. ábra. Abszolút validációs paraméterek átlaga
A 3. ábra talán legjelentősebb tanulsága, hogy bár minden szereplő paraméter képlete
tartalmaz egy a mintaelemek számával való osztást, az rdCV szórását leszámítva mégis
mindegyik átlaga nő a minta méretének növekedésével. A tendenciák elég hasonlók, és az is
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érthető, hogy az egyszerű szórás (s) igen közel esik az RMSE-hez, hiszen majdnem ugyanaz a
képlet írja le őket. Látszik, hogy a MAE utóbbi kettőnek alatta marad, ami jól mutatja a
négyzetre emelés és az abszolútérték képzés közti különbséget. Az y-randomizációból számított
RMSE átlaga minden esetben jóval magasabb, az összes többi abszolút paraméterénél.
Az rdCV által számolt paraméterben egyébként nem a minta elemszámával, hanem a
szabadsági fokok számával történik normálás, és ez lehet az oka annak, hogy egyedül ez a
metrika viselkedik úgy, ahogy az egy abszolút paramétertől elvárható volna. Másként azt is
mondhatjuk, hogy a többi paraméter esetében a variancia becslése nem torzítatlan, innen az
abból származtatott szórás jellegű mennyiségek anomális viselkedése. Megjegyezzük azonban,
hogy ezek a növekedő tendenciák, bár fentiek fényében érthetőek, elképesztően félrevezetők
lehetnek a statisztikában kevésbé járatos felhasználó számára.
A variancia jellegű mennyiségek és a Fisher-érték általános tendenciái
Logikusan következnek a 4. ábrán a varianciajellegű mennyiségek, az RSS és a PRESS,
illetve mellettük a gyakran feltüntetett F-statisztika értéke, mely ugyan varianciák hányadosa,
de nagyságrendileg esetünken van olyan közel a két előbbi paraméterhez, hogy kényelmesen
lehessen velük ábrázolni.

4a. ábra. A két varianciajellegű mennyiség és a Fisher-féle F-statisztika átlaga.
A 4a. ábrával kapcsolatban annyi jegyzendő meg, hogy a feltüntetett mennyiségek az
elvártaknak megfelelően lineárisan változnak a minta méretével, ezért is keresik gyakran ezek
minimumát a modellezés korai szakaszaiban, a modellválogatás során.
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Ezen paramétertípuson belül informatívabb metrikák lehetnek nyerhetők, ha elvégezzük
a varianciajellegű mennyiségeknek a statisztikai szabadsági fokokkal való normálását. Egy erre
tett kísérletünket tartalmazza a 4b. ábra. Megjegyezzük, hogy a görbe természetesen nem
folytonos, a pontoknak vonalakkal való összekötését a jobb átláthatóság végett végeztük el.

4b. ábra. Az statisztikai szabadsági fokok számával leosztott RSS átlaga a
mintaelemszám függvényében.
Látszik, hogy az említett normálás az RSS esetében nem ruházza fel jól értelmezhető
tendenciával a metrikát. Harmincas mintaelemszám után nagy, pozitív ugrás figyelhető meg,
majd csökkenés egészen a százas mintaelemszám eléréséig, amit aztán jelentősebb kisebb fokú,
de monoton növekedés követ a teljes vizsgált tartomány végéig. A későbbiekben ezt az eljárást
tervezzük elvégezni még megbízhatóbb statisztikai adatok alapján, egy nagyságrenddel több
ismétlés alapján számított átlagok felhasználásával, illetve akár úgy, hogy a várhatóérték
robusztus becslését, a mediánt alkalmazzuk az átlag helyett, mely különösen kis
mintaelemszámok esetén komolyan módosíthatja a fenti tendenciákat.
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A külső validáció paramétereinek általános tendenciái
A 5. ábrán a külső validáció során alkalmazott relatív paramétereket tüntettük fel.

5. ábra: A külső validáció relatív paramétereinek átlaga.
Ezen az ábrán jól látszik, hogy a Roy-csoport által javasolt r̅2m paraméter, melyet az
ábrán ábrázolástechnikai okokból r2m,átlag jelöléssel tüntettünk fel, értékét tekintve
szignifikánsan eltér a külső Q2-ek családjába tartozó paraméterektől negatív irányba. Függése
a minta méretétől szintén jelentős, átlagértéke több mint 10 %-kal változik, míg a mintaelemek
száma harmincról ezerre nő.
A külső Q2-ek közül a Q2F2, avagy a külső R2 nagyon különbözik a másik kettőtől,
jelentősen alacsonyabbról indul a kis mintaelemszámoknál. A Consonni-féle Q2F3 paraméter
változik a vizsgált intervallumon a legkevesebbet. Hogy a Q2F1 kisebb függést mutat, mint a
Q2F2, érthető, mert előbbi képletében a tanító készlet átlaga szerepel az egyből levont tört
nevezőjében. Márpedig a tanító készlet minden esetben négyszer akkora, mint a teszt készlet,
így abban az értékkészlet egyedi mintavételek közötti ingadozása kisebb. Összességében tehát,
bár a Q2F2 alkalmazása mögötti motiváció gyakran az, hogy a Q2F1-nek a tanító készlet
esetlegesen nagy átlaga miatti optimizmusát kiküszöbölje, a paraméter értékét nagyon
intenzíven befolyásolja a függőváltozó teszt készletbéli varianciája, illetve az értékeknek az
átlag körüli eloszlása. Stabilitás szempontjából tehát a Q2F3 paraméter tűnik optimálisnak,
másfelől viszont a tanító és teszt készletre való felosztás egyenetlenségeit és hibáit
érzékenyebben jelezheti a Q2F2.
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Fontos általános észrevétel még, hogy míg a külső Q2F paraméterek nagy
mintaelemszámoknál tartanak az eredeti, teljes adatsorra számolt R2 értékhez, melyet az ábrán
ismét narancssárga, vízszintes egyenessel jelöltünk, addig az r̅2m nem, ami jelzi, hogy utóbbi
esetében egy alapjaiban más típusú metrikáról van szó.

Belső összefüggések, paraméterek egyedi viselkedésének vizsgálat
Az általános tendenciák megállapítása után figyelmünk annak irányába fordult, mi
állítható a leggyakrabban vizsgált és vitatott paraméterekről részleteiben. Az eddig rendre
ábrázolt átlagértékek helyett tehát a következőkben azzal foglalkozunk, hogyan viselkednek,
milyen eloszlást mutatnak az egyes metrikák az ezres ismétlésszámú szimulációkon belül.
Az R2 mintaméretfüggésének részletei

6. ábra. Az R2 paraméter eloszlásának vizsgálata.
Fent egy úgy nevezett doboz-bajusz ábrát láthatunk, melynek előnye, hogy rajta
tulajdonképpen egyszerre válik áttekinthetővé számos hisztogram által tartalmazott információ.
A dobozon belüli kis négyzet az átlag értékét, a dobozban vízszintesen elhelyezkedő vonal a
mediánt jelöli. A doboz alja és teteje rendre a huszonötödik és hetvenötödik percentilis. Az
ábrán látható kis x-ek közül az alacsonyabb és a magasabb értéknél található pedig rendre az
első, illetve a kilencvenkilencedik percentilist reprezentálja. Végül a „bajuszok” két vége
minden esetben az adott minta minimumát és maximumát mutatja.
Az R2 értékek átlagában a mintaelemszám növekedésével megjelenő tendenciát az 1.
ábráról már ismerjük, itt azonban információt kapunk az átlagok mögött rejlő eloszlásról is. Ez
az eloszlás aszimmetrikus, az átlagtól való eltérés lefelé nagyobb lehet, mint felfelé. Ez érthető,
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hiszen az értékek matematikailag lefelé akár a nullát is elérhetik, míg az átlagnál sokkal
nagyobbak nem lehetnek, az elvi határ, az egységnyi érték nagyon közel fekszik. Jól látszik,
hogy ahogy a mintaelemszám növekszik, ez az eloszlás „ráhúzódik” az átlagra.
Meglepő tendenciát mutatnak azonban a minimumok. Amikor a mintaelemszám 30, 40,
illetve 50, a minimum értéke egyre kisebb, majd egy hirtelen ugrás után emelkedni kezd, és a
továbbiakban ez a monoton tendencia megmarad. A jelenséget a 6. ábra emeli ki. A felvett
pontokat a tendencia érzékeltetése végett kötöttük össze vonalakkal, noha világos, hogy a
mintaelemszám diszkrét volta okán elvileg sem beszélhetünk folytonos függvényről.

7. ábra. Az R2 paraméter minimumának változása a mintaelemszám függvényében.
A 7. ábrán tehát jól érzékelhető, hogy az extrém alacsony megvalósulások tekintetében
az R2 paraméter 75-ös mintaelemszámnál és afelett mintha stabilizálódna a kezdeti zuhanó
tendenciát követően. Érdekes, hogy a minimumok tendenciája ugyanakkor a huszonötödik és
hetvenötödik percentilisekben például nem tükröződik, azokban szignifikáns változás alig
fedezhető fel.
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Az R2adj mintaméretfüggésének részletei

8. ábra. Az R2adj eloszlásának vizsgálata.
R2adj eloszlásának viselkedése is analóg az egyszerű R2-ével. Az 1. ábráról ismeretes
ugyan, hogy az átlag ellenkező irányba mozog, de az, hogy a minta méretét növelve az eloszlás
szűkül, ennek a metrikának az esetében is megvalósul. A 9. ábrán figyelhető meg a minimumok
azon tulajdonsága, hogy maguk is minimumot mutatnak a mintaelemszám függvényében. Az
ugrás ismét 50-ről 75-re lépve történik be, de a percentilisek, mint korábban, most sem mutatják
ezt a fokú általános stabilizációt.

9. ábra: az R2adj paraméter minimumának változása a mintaelemszám függvényében.
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A CCC mintaméretfüggésének részletei

10. ábra. A CCC eloszlása.
A 10. ábrán megint csak felfedezhetők analóg vonások a korábbiakkal, mint az
eloszlások aszimmetriája és szűkülésük az elemszám növekedtével. A minimumok csökkenő
kezdeti tendenciája, valamint azok minimumának megjelenése 50-es elemszámnál, itt is
megfigyelhető. Utóbbit a 11. ábra mutatja kicsit részletesebben. Megjegyezzük, hogy mivel a
CCC általánosan javasolt elfogadási küszöbértéke 0,85, ennek a paraméternek az esetében 40es és 50-es mintaelemszámnál volt olyan modell, amit elvetni kényszerültünk volna. Ennek
tükrében azonban meglepő, hogy 30-as mintaelemszámnál minden modellt elfogadtunk volna
a metrika értéke alapján. Mint azt pusztán az átlagok tendenciájából is láttuk, elképzelhető,
hogy a minta kis mérete esetén valóban optimistának, a túlillesztést jelezni képtelennek
bizonyul ez a paraméter, amelyet az utóbbi évek kutatásai általában az egyik
legmegbízhatóbbnak ítéltek.
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11. ábra. A CCC paraméter minimumának változása a mintaelemszám függvényében.
Az abszolút validációs paraméterek mintaméretfüggésének részletei
A szakirodalom tanúsága szerint számos szerző foglalkozott behatóan az RMSE és a
MAE felhasználásával validációs célokra. A következőkben az abszolút mérőszámok közül
ezzel a kettővel foglalkozunk részletesebben.

12. ábra. Az RMSE eloszlásának vizsgálata.
Az, hogy az eloszlás a mintaelemszám növelésével ennek a paraméternek az esetében
is szűkül, már a korábbiak alapján sem meglepő. Az eddigiekkel ellentétben azonban most a
maximumok mutatnak némileg meglepő tendenciát, mely a 12. ábráról külön kiemelés nélkül
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is jól leolvasható. Kezdetben a maximum alig változik, az első három mintaméretnél
tulajdonképpen egy látszólagos platót mutat, majd a 75-ös elemszámtól kezdődően és egy
hirtelen, nagy esés után beáll egy monoton csökkenő tendencia.
Ebből is az látszik, mintha a mintavétel ugrásszerűen stabilabbá válna 75-ös
mintaelemszámnál a használt adatsorra vonatkozóan. A 13. ábrán talán az a legfeltűnőbb, hogy
a MAE jelentősen szimmetrikusabb eloszlást mutat, mint az RMSE. Ennek oka valószínűleg
egyszerűen abban áll, hogy a MAE esetében négyzetre emelés helyett abszolútérték vétele
szerepel a képletben. Utóbbinak tudható be és előbbivel kvázi ekvivalens állítás, hogy ennek a
mérőszámnak az átlaga mindvégig jelentősen közelebb esik annak mediánjához, mint az RMSEnél láttuk. A maximumok tendenciáját, melyet ennek a metrikának az esetében is 50-es és 75ös mintaelemszám között jellemez ugrásszerű változás, szintén könnyen leolvashatjuk a 13.
ábráról megerősítve a többi eddig vizsgált metrikából erre

vonatkozóan levont

következtetéseket.

13. ábra. A MAE eloszlásának vizsgálata.
A Roy-csoport két külső validációs metrikájának vizsgálata
A következő ábrákon (14 - 21.) az egyes mintaelemszámok esetén az átlagos r̅2m
paramétert ábrázoltuk Δr2m függvényében. A fekete színnel berajzolt vízszintes egyenes minden
esetben a Roy és mtsi. által javasolt küszöbértéknél, 0,5-nél található, míg az
abszcisszatengelyen szereplő változóra kijelölt küszöböt a 0,2-nél berajzolt függőleges vonal
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jelöli. Azok a pontok tehát, amelyek előbbi fölé, és utóbbitól balra (értékben alá) esnek, a
javasló szerzők által megtartandó modelleket jelölnek, míg az összes többit el kellene vetni.

14. ábra. A Roy-Ojha metrikák, nminta = 30.

15. ábra. A Roy-Ojha metrikák, nminta = 40.

16. ábra. A Roy-Ojha metrikák nminta = 50.

17. ábra. A Roy-Ojha metrikák nminta = 75.

18. ábra. A Roy-Ojha metrikák nminta = 100.

19. ábra. A Roy-Ojha metrikák nminta = 200.
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20. ábra. A Roy-Ojha metrikák nminta = 500.

21. ábra. A Roy-Ojha metrikák nminta = 1000.

Feltűnő, hogy a jelenleg használatos küszöbértékek alapján elvetendő modellek száma
a minta elemszámával rohamosan csökken: 200-as megfigyelésszámnál elérjük, hogy a két
paraméter együttesen minden modellt elfogadjon. Az ábrákon piros színnel megjelenített,
vízszintes egyenes 0,6-os értéknél helyezkedik el. Az ábrázolt pontok által kirajzolt
tendenciákat figyelembe véve, különösen kis mintaelemszámoknál megfontolandó lehet az r̅2m
paraméter elfogadási küszöbértékét ide felemelni, így bizonyos kétes prediktivitású modellek
kizárásra kerülnének. Előbbi állítás azonban egyelőre nem ajánlat értékű, csupán egy további
vizsgálatot igénylő lehetőség. Megjegyezzük, hogy a későbbiekben szükséges az elkészült
ábrákon a két, illetve három felbontó egyenes szerint kialakuló négy síkrészletnek a modellek
minőségéről nyújtott információtartalmát részletesebben vizsgálni.
Hogy a Roy-csoport metrikáit még jobban megismerjük, össze kell azokat vetnünk
egyéb validációs paraméterekkel. Erre a célra az R2adj, Q2LOO és az Q2F2 mérőszámot
választottuk, minthogy ezek rendre az illeszkedés jóságát, a modell robusztusságát és a modell
prediktivitását hivatottak jellemezni. A külső validáció paraméterei közül azért a Q2F2-re esett
a választásunk, mert ennek számítása során, akárcsak a Roy-Ojha metrikák esetében, kizárólag
a teszt készlet függőváltozó értékei kerülnek felhasználásra. Az összehasonlítást hőtérkép
segítségével végeztük olyan módon, hogy a 14. ábrának az egyes modelleket jelölő pontjait a
megfelelő színekkel aszerint skálázzuk, milyen magas R2adj, Q2LOO, Q2F2 érték tartozik hozzájuk.
Ez látható a 22.-24. ábrákon. A színskálákat rendre úgy állítottuk be, hogy az egyes árnyalatok
határa rendre a színezés alapját adó validációs paraméter ötödik, huszonötödik, ötvenedik,
hetvenötödik és kilencvenötödik percentilise legyen. Az ábrákon minden esetben a 30-as
mintaelemszámot használtuk, mivel itt mutatkoznak a leglátványosabb különbségek az egyes
metrikák viselkedése között.
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22. ábra. A Roy-Ojha paraméterek és az R2adj összevetése, nminta = 30.

23. ábra. A Roy-Ojha paraméterek és a Q2LOO összevetése, nminta = 30.
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24. ábra. A Roy-Ojha paraméterek és a Q2F2 összevetése, nminta = 30.

Mindhárom ábrán megjelenik az a tendencia, hogy a Roy-Ojha paraméterek által
elfogadási tartományként kijelölt területtől távolodva a kék szín, ezzel a kevésbé jó illeszkedés,
kisebb robusztusság és kisebb prediktivitás válik jellemzővé. Mégis, az R2adj és Q2LOO
paraméterek esetében számos ellentmondásos pont is akad, tehát a Roy-Ojha paraméterek által
legprediktívebbnek ítélt modellek között is számos kék vagy fekete jelölést kapott, illetőleg
több jó illeszkedést, valamint robusztusságot mutató modell kerül távol az elfogadási
tartománytól.
A legszorosabb kapcsolatban a Roy és Ojha féle metrikák fenti három paraméter közül
a Q2F2 -tel állnak, ami elvárható, lévén a két mérőszám ugyanazt, a modell prediktivitását
hivatott indikálni. Ennek ellenére a modellek elfogadásának kérdésében nincs teljes konszenzus
a két 𝑟m2 -metrika és a Q2F2 között. Ez annak alapján állapítható meg, hogy a színskála szerint
feketével jelölt pontokra Q2F2 < 0,5756 < Q2F2,krit = 0,6, ahol Q2F2,krit a vonatkozó metrika
általánosan használt elfogadási küszöbértéke, márpedig több ilyen pont is a Roy-Ojha
elfogadási tartományon belülre esik.
A Q2F-metrikacsalád részletesebb vizsgálata
Mivel a külső validáció fontosságára az utóbbi években számos szerző rámutatott,
ennek legrégebben használt paramétereit, a Q2F-metrikákat is fontosnak tartottuk részletesebben
megvizsgálni.
Az első kérdés abban állt, mennyire mutatnak szoros összefüggést a prediktivitást
indikáló Q2F-metrikák az illeszkedés jóságát, illetve a modell robusztusságát kifejezni hivatott
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paraméterekkel. Utóbbiak közül erre a célra a fentebb már korábban is használt R2adj és Q2LOO
került kiválasztásra. A 25. ábra tanúsága szerint azonban ez a két mérőszám erősen korrelál
egymással, így az összevetést elég az egyikre megtennünk, következtetéseink szükségszerűen
igazak lesznek a másikra is.

25. ábra. A Q2LOO és R2adj metrika erős korreláltságának bemutatása.

A Q2F-paraméterek közül a Q2F2-t választottuk a vizsgálat céljára, ugyanis ez abban az
értelemben tisztán külső validációs metrika, hogy kizárólag a teszt készlet elemeit tartalmazza.
A belső validációs paraméterek közül hasonló megfontolásból a kizárólag ennek során
használatos Q2LOO-ra esett a választás.
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26. ábra. A külső és a belső validáció egy-egy jellemző mérőszámának kapcsolata

A 26. ábra nem kifejezetten informatív, nem látszik, hogy nagyfokú korreláció áll-e fent
a két ábrázolt paraméter között. Hogy tisztább képet kapjunk, a Q2F2 a Q2LOO percentiliseinek
függvényében ábrázolhatjuk, így ugyanis a nagyon populált 0,85 < Q2LOO < 0,95 régió
jelentősen áttekinthetőbbé válik.

27. ábra. A Q2F2 a Q2LOO metrika percentiliseinek függvényében.

Habár a 27. ábrán megfigyelhető, hogy az abszcisszatengely nagyjából negyvenes
értékéig szignifikánsan nagyobb kiugró értékek is megjelennek, ezek száma a teljes
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mintaelemszámhoz viszonyítva csekély, és az általános tendenciát mindvégig egyértelműen
egy vízszintes egyenes fejezné ki. Ez azt jelenti, hogy az általunk vizsgált adatsoron és
harmincas mintaelemszámnál a két metrika egymástól tulajdonképpen független. Ez bizonyos
értelemben meglepő, mert ezek szerint a belső és a külső validáció ortogonális információt
szolgáltatnak. Adható olyan értelmezés, miszerint ez a külső validáció fontosságát
hangsúlyozza, ugyanakkor felmerül a kérdés, ha a cél prediktív modellek készítése, akkor vane a belső validációnak egyáltalán bármi létjoga, illetve fordítva: nem túl esendő-e a Q2F2
paraméter, nincs-e túlságosan kiszolgáltatva a tanító és teszt készletek felosztásának. Ezeknek
a kérdéseknek a megválaszolása azonban a jelen dolgozat kereteit messze meghaladóan
kiterjedt kutatást tesz szükségessé.
Itt emlékeztetünk rá, hogy a 27. ábrához nagyon hasonló képet mutat a Q2F2-nek az R2adj
percentilisei szerinti ábrázolása is, melyet azonban itt a redundancia elkerülése végett nem
közlünk, hiszen ezt az információt utóbbi metrikának a Q2LOO-val való és a 25. ábrán bemutatott
nagyfokú korrelációja már tartalmazza.
Érdekes adalék még a külső validációt illetően a Q2F-család tagjai között fennálló
kapcsolatrendszer. Ennek vizsgálata céljából a három paramétert egymás függvényeként
ábrázoltuk olyan módon, hogy minden Fi jelű mérőszám egy-egy j < i jelű Fj-abszcisszatengelyű
ábrán szerepeljen. A metrikák megegyező elfogadási küszöbértéke 0,6. Ezt minden ábrán egyegy függőleges és vízszintes vonallal jelöltük. Rendre szerepel még egy piros színű egyenes,
mely a Q2Fi = Q2Fj egyenletű görbének felel meg.

28. ábra. Q2F2 a Q2F1 függvényében.
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29. ábra. Q2F3 a Q2F1 függvényében.

30. ábra. Q2F3 a Q2F2 függvényében.

A 28. ábra arról tanúskodik, hogy a Q2F2 nagyon megbízhatóan kisebb értéket vesz fel,
mint a Q2F1. Ez már az átlagok alapján is várható volt, az azonban figyelemreméltó, hogy
akadnak modellek, melyek esetében Q2F1 > 0,8 igen nagyfokú prediktivitást jelez, míg Q2F2
értéke az elfogadási határ alatti, sőt, akár negatív. Igaz, hogy ez csak kisszámú esetben fordul
elő, mégis fontos tudni, hogy a metrikák akár ilyen mértékben is ellentmondók lehetnek egymás
között. Megjegyezzük még, hogy ezen két mérőszám stabilitását nagyban befolyásolja, hogy a
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Q2F1 képletében a tanító készlet, míg a Q2F2 képletében a teszt készlet függőváltozóértékeinek
átlaga szerepel. Minthogy a két mérőszám csupán ebben az egyetlen paraméterben tér el
egymástól, várható, hogy más tanító-teszt felosztási arányoknál ezek érzékenysége is más lesz.
A közeljövőben tervezett kutatómunkánk egyik kulcspontja épp ennek részletes vizsgálata lesz.
Hasonló jelenség megfigyelhető a 29. ábrán, a Q2F3 és Q2F1 esetében is, itt azonban csak
egy esetben, melyet néhány olyan egészít ki, ahol előbbi metrika éppen elfogadhatónak mutatja
a modellt, míg utóbbi elvetendőnek. Fontos még megfigyelni, hogy a Q2F3 abban az értelemben
kiegyensúlyozottabb mérőszámnak tűnik a másik kettőnél, hogy negatív értékeket jelentősen
ritkábban vesz fel, jelen adatsoron szűkebb tartományt fog át. Néhány olyan pont akad csak,
amiket Q2F1 elfogadásra, Q2F3 elvetésre javasol.
Végül a 30. ábrán azt figyelhetjük meg, hogy a Q2F3 paraméter értéke rendszerint
magasabb a Q2F2-énél, noha nem olyan kategorikusan, mint a Q2F1-é. A metrikacsalád korábban
említett paradox viselkedése azonban itt is megjelenik. Néhány modellt a Q2F3 kifejezetten
prediktívként jellemez, esetükben 0,8-nél nagyobb értéket vesz fel, míg ugyanezek esetében
Q2F2 értéke az elfogadási küszöb vagy akár zérus alatt marad, kifejezetten rossz prediktivitást
indikálva.
Miután ennek a metrikacsaládnak a vizsgálata egyelőre kezdeti fázisban van, a
felmerülő kérdések és anomáliák egy részére nem tudunk választ, illetőleg magyarázatot adni.
Ehhez további szimulációk szükségesek új beállítások mellett, jelesül vizsgálnunk kell a Q2Fmetrikacsalád viselkedését különböző tanító-teszt felosztási arányok esetén. Várható, hogy
ekkor az Q2F2 és a Q2F1 jobb korrelációt mutatnak majd, vagy akár felcserélődik a vieslkedésük.

6. Konklúzió
Az eredmények értelmezése után tehát szeretnénk kihangsúlyozni a legfontosabb
következtetéseket.
Az első között kell megemlíteni, hogy a lineáris modellezés során leggyakrabban
használt statisztikai validáció paraméter, az R2 kis mintaméreteknél magasabb értékeket vesz
fel, azaz nem figyelmeztet a túlillesztésre. Ennek megfelelően ez a mérőszám nagy
elővigyázatossággal kezelendő, és érdemes helyette inkább a szabadsági fokokkal módosított
változatát alkalmazni, mely a dolgozat során R2adj jelöléssel szerepel.
Egy másik, nagyon általánosan használható paraméter, a CCC esetében, melynek
értékét szokás a teljes adathalmazra és külön a tanító, illetve teszt készletre is számítani,
óvatosságra intő jelenséget figyeltünk meg. Bár a stabilitásáért gyakran dicsért metrika valóban
minimális függést mutat csak a minta méretétől, azért ez a függés monoton csökkenő volt, ami
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arra mutat rá, hogy magas CCC értékek mögött is rejtőzhet túlillesztés, melyet a validációs
paraméter nem indikál. Ezen kívül megjegyezzük, hogy ezt a paramétert szignifikánsan
magasabb küszöbérték kell, hogy jellemezze, mint a többi metrikát, hogy a kutató ne ragadtassa
magát túlságosan optimista becslésekre a modellt illetően. Itt emlékeztetünk arra, hogy az
általunk vizsgált legkisebb mintaméretnél ez a metrika minden modellt elfogadhatónak
mutatott, míg a következő kettőnél akadt olyan, melyet el kényszerültünk volna vetni.
Ami a belső validáció vezető paramétereit, a Q2LOO-t és Q2LMO-t illeti, utóbbi számítása
jóval költségesebb feladat, ezzel szemben a mi vizsgálataink utóbbi konkrét, ötminta
kihagyásos változatát nem mutatták jelentősen különbözőnek a Q2LOO-tól, mely kényelmesen,
akár az illesztések többszörös ismétlését mellőzve is megvalósítható.
A különböző randomizációs eljárások közül messze az y-randomizáció a legkevésbé
költséges, ez ugyanis nem igényli nagyszámú és adott esetben nehezen modellezhető eloszlású
véletlenszám generálását. Minthogy azt találtuk, hogy az ebből a módszerből számítható
értékek nem különböznek szignifikánsan a költségesebb módszerekéitől, amennyiben a konkrét
alkalmazás másra nem kényszerít, randomizációs vizsgálatokhoz egyszerűen a függőváltozó
megfigyelt értékeinek véletlenszerű összekeverését javasoljuk.
A különféle különbségeken alapuló metrikák közül a Roy és mtsi. által javasolt Δr2m
tűnik egyedül olyannak, hogy nagy mintaelemszámok esetén nem zérushoz tart. Amennyiben
a modellek értékelését is jól végzi, amit illetően egyelőre nem beszélhetünk konszenzusról,
szigorú volta miatt igen hasznos eszközzé válhat.
A szórás jellegű paraméterekkel kapcsolatban megmutatkozott a megfelelő szabadsági
fokok számával való normálás, azaz a variancián keresztül a szórás torzítatlan becslésének
fontossága, ugyanis az RMSE, az s és a MAE is félrevezetővé válnak, nagyobb mintaméretnél
rosszabbnak mutatják a modellt, ha előbbiek nem korrekt módon vannak végrehajtva. Ezt a
következtetésünket a jövőben reziduális variancia és szórás mintaszám függésének alapos
vizsgálatával szeretnénk igazolni.
A külső validáció során legelterjedtebben alkalmazott paramétereket illetően azt
állapíthatjuk meg, hogy a Q2F2 paraméter, mivel érzékeny a tanító és teszt készlet szerinti
felbontásra, különösen kis mintaszámok esetén jelezheti, ha ez a típusú mintavétel nem
reprezentatív módon történik meg. Ezzel szemben, magának a modellnek jóságát valószínűleg
hívebben mutatja a Q2F3 metrika, így a kettőt, akár ennek a mérőszámcsaládnak a harmadik
tagjával, Q2F1-értékkel együtt érdemes kiszámolni. A modell tulajdonságait aztán az egyes
metrikáknak a vételezett minta különböző tulajdonságaira való érzékenységének ismeretében
értékelhetjük.
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A Roy-Ojha paramétereket illetően azt figyeltük meg, hogy bár ezek numerikus értékei
valóban szigorúbb metrikáknak mutatják őket a többi, alkalmazásban lévőnél, azonban ez
minden relatív és különbség típusú paraméternél csak megegyezéses küszöbérték kérdése.
Hogy ezeket a mérőszámokat jobban megismerjük, érdemes lehet r̅2m-értékeit Δr2m
függvényeként ábrázolni az általunk is végzett szimulációhoz hasonlókban egyéb adatsorok
felhasználásával, és értelmezni az így kapott ábrákat. Az általunk, egyelőre csak egyetlen
adatsoron megfigyelt tendencia alapján a későbbiekben esetleg érdemes lehet r̅2m küszöbértékét
a jelenlegi 0,5-ös értékhez képest emelni. Ehhez azonban kiterjedt vizsgálatok szükségesek,
melyek terveink közt szerepelnek. A 22.-24. ábrák hőtérképszerű ábrázolásai, melyek a Royféle metrikákat más mérőszámokkal vizuálisan is könnyen összehasonlíthatóvá teszik, már ezen
vizsgálatokat készítik elő.
Végül egy megjegyzésünk a paramétereken kívül magával az adatsorral kapcsolatban is
lehet. Mind a relatív, mind az abszolút paraméterek szélsőértékei tendenciát váltottak 50-es és
75-ös mintaszám között, utóbbi után tűnt a mintaszámfüggésük kiszámíthatónak. Ennek alapján
az volna állítható, hogy ennek az adatsornak a reprezentatív, extrém esetekkel kevésbé terhelt
mintavételezéséhez legalább 75 megfigyelésre van szükség. Az, hogy a metrikák ilyen
viselkedése mennyire általános különböző adatsorok és mintakezelési eljárások esetén, későbbi
vizsgálatok tárgya lehet. Hosszabb távon, az idevonatkozó összefüggések megismerése után
lehetőség nyílna egy ismeretlen méretű populáció néhány mintaméret melletti vizsgálata után
arra becslést tenni, milyen mintaelemszámtól kezdve stabilizálódik a modellezés, vagyis a
statisztikai értékelés segítségével lehetne a mintavételezés sikerességéről is információhoz
jutni.
Összességében egyelőre azt állíthatjuk, hogy a három validációs cél, az illeszkedés
jósága, a robusztusság és a prediktivitás számára, nem találtunk egyetlen, minden esetben
üdvözítő paramétert. Sőt, bemutattuk, hogy a legelterjedtebb (R2, Q2LOO, Q2F2) paraméterek
közül a külső validációhoz tartozó Q2F2 ortogonális információt szolgáltat a két másik,
egymással korrelálóhoz képes. Az illeszkedés jóságát egy olyan paraméter tükrözné, mely a
minta méretének változásával semmiféle tendenciát nem mutat. A robusztusság szempontjából
egy validációs paraméter hasznos információt nyújt, ha jelzi, az illesztés a minta kis mérete
miatt bizonytalanabb, illetve jelzi a predikciót bizonytalanná tevő túlillesztést. A vizsgált
paraméterek közül több megfelel ezeknek, de minden esetben csak a korrekt szabadsági fokkal
normált változatokat javasoljuk. Használatukhoz azonban ismernünk kell a minta mérete és a
paraméter felvett értéke, esetleg eloszlása közötti összefüggéseket. Hogy ezekről többet
tudjunk, további vizsgálatokat lehet érdemes folytatni különböző tudományterületekről
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származó, a többváltozós lineáris illesztésnek a jelenleg tárgyaltnál esetleg kevésbé
engedelmeskedő adatsorokon. A későbbiekben a kutatás kiterjeszthető volna a parciális
legkisebb négyzetének módszerének, illetve általános, nemlineáris regressziós, esetleg
csoportosító eljárások bevonásával.
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A statisztikai alapú modellezés mint gyakorlati problémák gyors és költséghatékony megoldása az
utóbbi években rohamosan fejlődött, ám a kiterjedt vizsgálatok ellenére sincs általánosan elfogadott
validációs stratégiája a modellépítésnek. Kutatásunk során egy eddig alig érintett területet vizsgáltunk,
a többváltozós regressziók esetén alkalmazott statisztikai validációs paramétereknek a vételezett minta
méretétől való függését.
Vizsgálatainkhoz az R statisztikai programozási nyelvet alkalmaztuk. Létrehoztunk egy kódot, mely
elvégzi az általunk választott adathalmaz kezelését, többváltozós lineáris regressziós illesztéseket hajt
végre, és kiszámítja a validációs metrikákat. A vizsgált adatsor egy kombinált ciklusú hőerőmű leadott
elektromos teljesítményére vonatkozó adatokat tartalmazott négy független és egy függő változó
formájában.
Szimulációink során különböző méretű mintákat vettünk az összesen 9568 megfigyelést tartalmazó
adathalmazból. A mintaelemszámok rendre a következők voltak: 30, 40, 50, 75, 100, 200, 500 és 1000.
A vett mintán a többváltozós lineáris regresszió után számos univerzális, külső és belső validációs
paramétert számítottunk ki.
Megfigyeltük, hogy az egyszerű R2, RMSE, s és MAE paraméterek erősen félrevezetők, túlértékelik
a kis mintára vett illeszkedéseket. Hasonló tendencia jellemzi az egyik, az utóbbi években
legígéretesebbnek tartott validációs mérőszámot, a CCC-t is. A túlértékelés elkerülésére ezeknél a
mutatóknál mindenképpen javasoljuk a szabadsági fokokkal való korrekciók alkalmazását.
Megállapítottuk, hogy a külső validáció során bevett módon használt Q2F-paramétercsalád tagjai
szignifikánsan másként függenek a minta méretétől, mint az r̅2m metrika. Ezen kívül a Q2F-ek egymás
között is jelentős különbségeket mutatnak kis mintaméret esetén, így a felhasználás és a teszt-tanító
felosztás aránya döntheti el, melyiket érdemes számítani, vagy esetleg közösen jellemezhetik a modell
prediktivitását.
A Roy, Ojha és mtsik. által javasolt r̅2m metrikát Δr2m függvényében ábrázoltuk az egyes
mintaelemszámoknál, valamint összevetettük az eredményeket a R2adj, Q2LOO és Q2F2 értékekkel. Úgy
ítéltük meg, hogy ha a minta mérete vagy kezelési módja megengedi több teszt készlet létrehozását, ez
a típusú ábrázolásmód nagyon hasznos lehet a különböző modellek válogatása során. Bemutattuk, hogy
a Q2F2 érték információtartalma ortogonális az egymással korreláló R2adj és Q2LOO értékekével.
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