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في هذه املحاضرة سيتم التطرق لـ
-

فكرة االنحدار Regression

-

مفهوم التعلم اإلحصائي أو اآللي Machine or Statistical learning concept
 oالمفاضلة بين دقة التنبؤ  prediction accuracyو قابلية التفسيرللنموذج Model
interpretability
 oالتعلم اآللي الخاضع لإلشراف والتعلم اآللي غيرالخاضع لإلشراف supervised vs
unsupervised machine learning
 oقياس جودة مالءمة النموذج Measuring the quality of fit

 oالمقايضة بين التحيزوالتباين The Bias-Variance trade-off
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 -21مفهوم االنحدار: The concept of regression
ً
قد يتضمن مصطلح االنحدار معاني ّ
عدة ،فمثال في حال كانت العالقة خطية قد يدل االنحدار على ميل الخط
المستقيم الممثل للعالقة .والمعنى األشمل لالنحدار هو مدى اقتراب أو انحدار عالقة أو صيغة رياضية لمتغير أو
ّ
مجموعة من المتغيرات (المستقلة) باتجاه متغير آخر (متغير تابع) .ويختلف هذا المفهوم عن مفهوم االرتباط بأنه
يسمح بتحديد معنوية أثر أحد المتغيرات في اآلخر .وال شك ّ
أن هناك عالقة بين مفهوم االرتباط ومفهوم االنحدار حيث
ال يمكن أن يؤثر متغير في متغير آخر من دون وجود عالقة ارتباط بينهما .وهنا نبدأ بتعريف أحد المتغيرات على أنه متغير
مستقل أي المتغير الذي يؤثر في متغير آخر يدعى بالمتغير التابع.
ً
مثال ،ليكن لدينا نموذج العالقة بين متغيرين كما يأتي:
𝑖𝜀 𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 +
ً
والنموذج هو عالقة رياضية تسمح بقياس أثر المتغير 𝑥 في المتغير 𝑦 .وغالبا ينطلق النموذج من النظرية التي تدل على
ً
فمثال إذا افترضنا في النموذج السابق ّ
أن المتغير 𝑖𝑥
وجود عالقة بين متغيرين أحدهما يكون مستقل واآلخر يكون تابع.
ً
مثال على بعد المسافة بين روبوت و أحد األجسام ّ
وأن المتغير 𝑖𝑦 يدل كمية الطاقة المستهلكة للوصول إلى هذا
يدل
ً
الجسم .بالتالي انطالقا من النظرية يمكن صياغة نموذج رياض ي يمثل العالقة بين المتغير 𝑖𝑥 و المتغير 𝑖𝑦 بحيث
ً
يقوم بتقديركمية الطاقة المستهلكة تبعا لبعد المسافة .ومصطلح تقديرينبع من ركيزتين:
[ّ ]1
إن متغير المسافة غير قادر لوحده على تفسير كل تغيرات الطاقة المستهلكلة
[ّ ]2
إن القيم المشاهدة لكل من متغير المسافة وكمية الطاقة المستهلكة هي قيم مأخوذة من عينة مرتبطة
بمجتمع ما ،وبالتالي ،يتم االعتماد على هذه العينة لتقدير العالقة واألثر بين هذين المتغيرين في املجتمع.
ً
ّ
وفقا للنموذج القياس ي النظري ّ
فإن متغير كمية الطاقة المستهلكة هو عبارة عن ثالث حدود:
مما سبق ،يمكن القول أنه
 الحد األول هو الحد الثابت 𝛼 الذي يعبر عن كمية الطاقة المستهلكة عندما تكون المسافة مساوية للصفر،
ً
مثال هو استهالك الطاقة الناجم عن تشغيل الروبوت.
 الحد الثاني هو 𝑖𝑥𝛽 الذي يعبر عن ستهالك الروبوت من الطاقة والناجم عن بعد الحركة للوصل للروبوت
ً
بحيث يدل المعامل أو الميل 𝛽 (في حال كونه دال إحصائيا) على مقدار التغير في الطاقة المستهلكة مقابل
التغير في المسافة بمقدار وحدة واحدة .كذلك ّ
إن القيمة  𝛽 = 0تدل على انعدام أثر المسافة على
ً
وفقا لمعطيات العينة .وبالتالي يمكن القول ّ
أن تقدير قيم االستهالك الفعلية من الطاقة تعطى كما
االستهالك
يأتي:
𝑖𝑥 ̂𝛽 𝑦̂𝑖 = 𝛼̂ +
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حيث 𝛽̂ ، 𝛼̂ :هما ٌم َّ
قدران من العينة للقيم المعلمية الحقيقية 𝛽  𝛼 ،والتي يمكن استخدام أحد طرق
ّ
التقدير المعروفة لتقديرهما (طريقة المربعات الصغرى OLS ،أو طريقة المربعات الصغرى
المعممة ،GLS
.)...

ً
 الحد الثالث وهو الحد العشوائي 𝑖𝜀 ويدعى أيضا بالخطأ الذي يمكن تقديره بما يسمى البواقي 𝑖̂𝜀 ،أي هو الباقي
من القيم الفعلية 𝑖𝑦 الذي لم تنجح المعادلة 𝑖𝑥 ̂𝛽  𝑦̂𝑖 = 𝛼̂ +بتقديره.
بفرض ّ
أن النظرية الديناميكية تقترح أن العالقة بين المتغيرين يمكن تمثيلها عن طريق معادلة المستقيم
ً
𝑖𝑥𝛽  ،𝑦̂𝑖 = 𝛼 +في حين أن النموذج القياس ي يفترض أن معادلة المستقيم غير قادرة تماما على تقدير
ّ
القيم المشاهدة للمتغير التابع وأنه من الطبيعي في الحياة الحقيقية أن تنحرف القيم الفعلية عن القيم
ّ
(المقدرة عن طريق النموذج المقترح) .يعبر عن مقدار الخطأ أو االنحراف بين القيم النظرية والقيم
النظرية

المشاهدة بالرمز 𝑖𝜀  .ويمكن تقديره بما يسمى البواقي ( )Residulasكما يأتي:
𝑖̂𝑦 𝜀̂𝑖 = 𝑦𝑖 −
ويمكن أن ّ
يقدر ميل االنحدار أو معامل أثر 𝑥 على المتغير 𝑦 بالمعادلة التالية:
𝑛
)̅𝑦 ̂β = ∑𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 −
∑𝑛𝑖=𝑛(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

أو بشكل المصفوفات كما يلي:
𝑌β̂ = (𝑋 ′ 𝑋)𝑋′
̅𝑥𝛼̂ = 𝑦̅ − β
حيث تدل المصفوفة العمود𝑌 على المتغير التابع ،والمصفوفة 𝑋 على مصفوفة المتغيرات المستقلة .ثابت العالقة
ً
𝛼 يدل على قيم المتغير التابع 𝑦 وفقا للنموذج المقترح في حال انعدمت قيم المتغير التابع.
خصائص البواقي ّ
الجيدة:
جيد ألثر العالقة بين المتغيرين ّ
ولكن من ناحية أخرى يفترض األسلوب القياس ي ّأنه إذا كان النموذج ممثل ّ
فإن البواقي
ً
جيدة أي ّ
أيضا يجب أن تكون ّ
البد أن تتوفر في حد الخطأ 𝜀 الصفات التالية:
(أو تقدير الخطأ)
𝑖

إن حد الخطأ ̂𝜀 يجب أن يتسم بالعشوائية .أي من صفاته هو اقترابه باتجاه الصفر .و بما ّ
[ّ ]1
أن من المفترض
ً
أن توقع الخطأ هو صفر إذا توقع ̂𝜀 يسوي الصفر .وبما ّ
إن المتوسط الحسابي هو أحد أشكال التوقع إذا
نقول ّ
أن متوسط الخطأ الحسابي يجب أن يقترب من الصفر.
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[ ]2يجب أن يكون قيم الخطأ العشوائي ذات توزيع احتمال طبيعي معياري بمتوسط يساوي الصفر وبتباين ثابت
ومشترك بين جميع قيم الخطأ .وهنا يبرز مفهومان ،األول هو مفهوم الثبات أو االستقرار الزمني ()stationarity
في حال كانت متغيرات الدراسة عبارة عن سالسل زمنية .والثاني :هو مفهوم تجانس تباين األخطاء
(.)Heteroscedasticity
[ ]3يجب أن يكون حد الخطأ غير مرتبط بالمتغيرات المستقلة ،وذلك لسببين:
 .aرياض ي :إن ارتباط الحد العشوائي مع المتغير المستقل يجعل من طرق التقدير المستخدمة في تقدير
معالم العالقة غير قابلة للتطبيقّ .
ألن هذه الطرق تقوم في حسابها على افتراض االستقاللية بين حد
الخطأ وبين المتغير المستقل .إضافة إلى ّ
أن هذه االستقاللية تضمن طبيعية التوزيع االحتمالي لقيم

الخطأ العشوائي.
ً
 .bتحليلي ،وهو ّ
أن حد الخطأ كما ذكرنا سابقا يعبر عن قيم جميع المتغيرات المغايرة للمتغير المستقل و
التي ّ
تم تجاهلها في النموذج المقترح .وبالتالي من غير المنطقي وجود ارتباط بينها وبين المتغير المستقل.
ً
أي إذا كان هناك ارتباط فمن األجدى أصال وضع هذه المتغيرات من ضمن المتغيرات المستقلة وليس
ضمن حد الخطأ .لذلك أحد الحلول التي يتم اتباعها في حال اكتشاف العالقة بين حد الخطأ وبين
المتغير العشوائي هو إضافة متغيرات مستقلة أخرى إلى النموذج.
[ ]4عدم وجود ارتباط بين قيم الخطأ العشوائي ،ألن طبيعية عشوائية هذا الحد تفترض عدم وجود هذا االرتباط.
ويبرز هذا المفهوم في حال كون متغيرات الدراسة هي سالسل زمنية ،حيث من الضروري عدم وجود هذا
االرتباط بين خطأ لجظة ما واللحظة التي تليها أو التي تسبقها.
ً
إضافة للشروط السابقة يتم االعتماد أيضا على معامل التحديد وهو عبارة عن مربع معامل االرتباط الخطي بين المتغير
التابع والمتغيرات المستقلة .وهو يعبر عن قدرة جميع المتغيرات المستقلة على تفسير تباين المتغير التابع .أو بشكل
بياني يعبر عن نسبة النقاط (من بين نقاط شكل االنتشار) التي تقع على املخطط البياني الممثل بمعادلة النموذج.
ّ
المعدل ( )adjusted R squareوالذي يعبر عن قدرة المتغيرات المستقلة
في هذا اإلطار ظهر مفهوم معامل االنحدار
ً
المؤثرة فعال على تفسير تغيرات المتغير التابع .ويختلف عن معامل التحديد العادي بأن هذا األخير يفترض أن جميع
ً
المتغيرات تؤثر فعال بالمتغير التابع ،حيث من الطبيعي أن تزداد قيمته في حال إضافة متغير مستقل آخر .األمر الذي
ّ
المعدل يأخذ هذه الناحية بعين االعتبار عن طريق
يعطي صورة مغلوطة عن جودة النموذج .في حين أن معامل التحديد

ّ
المعدل في معرفة فيما
يراعي فقط المتغيرات المستقلة ذات الداللة في عملية الحساب .وبالتالي يفيد معامل التحديد

إذا كانت إضافة متغير مستقل تزيد أو تنقص من جودة النموذج فقط إذا كان ذو داللة.
ً
ً
فكرة معامل التحديد ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة تحليل التباين المرافق لنموذج االنحدار أي إذا كانت نسبة التباين
ً
المفسر على التباين الغير ّ
ّ
مفسر كبيرة هذا حتما يدل على قيمة معامل تحديد مرتفعة.
5
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هذه الشروط تسمى بالشروط البعدية أي التي يتم دراستها بعد تقدير النموذج والتي تختلف عن االختبارات القبلية التي
يتم دراستها قبل تقدير النموذج .ومن هذه الشروط القبلية نذكر :
 .aدراسة نوع متغيرات الدراسة ألن لكل نوع من المتغيرات له شكل نموذج خاص به.
 .bدراسة نسبة وجود القيم المفقودة واستبدالها أو تقديرها في حال وجودها.
ّ
 .cاختبار فيما إذا كانت البيانات خاضعة للتوزيع الطبيعي أم ال ،حيث أنه من الضروري خضوع البيانات للتوزيع
الطبيعي ألن طرق التقدير ومؤشرات االختبار واألدوات اإلحصائية المستخدمة تقوم على هذا االفتراض.
 .dدراسة نوع العالقة بين المتغيرات فيما إذا كانت خطية أم ال.
 -2-21بعض طرق التقدير:
 طريقة المربعات الصغرى (:)Ordinary least squareتستخدم هذه الطريقة لتقدير معالم املجتمع ،حيث تعتمد على البيانات المأخوذة من العينة القتراح تقديرات لهذه
ّ
المقدرة أقل ما
المعالم ،وتقوم على فكرة أساسية ،وهي جعل مجموع مربعات الفروق بين القيم الحقيقية والقيم
ّ
ّ
ولعل السؤال البديهي الذي يطرح هنا ،من أين نحصل على القيم
يمكن ،ومن هنا نشأت تسمية مربعات الفروق.
ّ
ّ
المقدرة؟ في الواقع القيم الحقيقية للمجتمع بأكمله تبقى غير معلومة ،وإنما يستدل عليها عن طريق
الحقيقية والقيم
سحب عينة عشوائية من هذا املجتمع في مكان وزمان مناسبين لهدف الدراسة (ومن هنا نشأ مفهوم االستدالل
ّ
المقدرة فهي القيم التي يمكن اشتقاقها من صيغة رياضية تعتمد على النظرية (االقتصادية،
اإلحصائي)ّ .أما القيم
العلمية ،اإلنسانية.)... ،
يتم تطبيق طريقة المربعات الصغرى ( )OLSعلى نحو واسع في تقدير معالم النماذج االقتصادية ،ومحاولة إيجاد تقدير
لألثر الحقيقي للمتغير المستقل على المتغير التابع في نموذج (أو معادلة االنحدار) .وبالتالي تنطلق من تقليل مجموع
مربعات الفروق بين القيم الفعلية للمتغير التابع (المأخوذة من العينة) والقيم النظرية (التي يتم تقديرها من خالل
ً
النموذج النظري) إلى أقل ما يمكن .أيضا يخطرعلى بالنا سؤال ،لماذا يتم تقليل مجموع مربعات الفروق؟ ولماذا ال يتم
ّ
المقدرة بالرمز ̂𝑦 ،وللفروق بينهما بالرمز
تقليل مجموع الفروق بحد ذاتها؟ إذا رمزنا للقيم الفعلية بالرمز 𝑦 وللقيم
𝑡

𝑖

̂𝑦  ،𝜀̂ = 𝑦 −فمن المالحظ ّ
أن ال ش يء يمنع من أن يأخذ هذا الفرق قيم سالبة وموجبة من أجل … 𝑖 = 1,2,
𝑖
𝑖
𝑖
ّ
ّ
قيم موجبة وسالبة وبالتالي يكون محصل مجموع هذه القيم مساوية أو قريبة من الصفر .ومن هنا يتضح أنه ال بد من
ً
ّ
المقدر لمعلمات املجتمع التي تجعل مجموع مربعات الفروق أقل ما يمكن .ويمكن
إيجاد مربعات الفروق تمهيدا إليجاد
تمثيل البواقي التي تعبر عن الفرق بين القيم الفعلية والقيم النظرية عن طريق الشكل اآلتي:
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تم افتراض ّ
هنا يعبر الخط المستقيم عن القيم النظرية (أي ّ
أن العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع هي عالقة
خطية ومكن التعبير عنها بشكل خط مستقيم) ،بينما تعبر النجوم الحمراء عن القيم الفعلية للمتغير التابع وتوزعها
حسب قيم المتغير المستقل.
مثال توضيحي:
ً
لنعود للعالقة المذكورة سابقا بين دخل الفرد واالستهالك والتي تم قياسها عن طريق نموذج االنحدار اآلتي:
𝑖𝜀 𝑦𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 +
وكما أينا ّ
فإن قيم ̂𝑦 تعطى كما يأتي:
ر
𝑖𝑥 ̂𝛽 𝑦̂𝑖 = 𝛼̂ +
من هنا نالحظ ّ
أن:
𝑖𝑥 ̂𝛽 𝜀̂𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝛼̂ +
ً
وبالتالي وفقا لطريقة المربعات الصغرى يتم اختيار قيم ̂𝛽  𝛼̂,التي تجعل مربعات الفروق  𝜀̂𝑖 2أقل ما يمكن ،أي:
𝑛𝑖𝑀 → 𝑀𝑖𝑛(∑ 𝜀̂𝑖 2 ) = ∑(𝑦𝑖 − 𝛼̂ − 𝛽̂ 𝑥𝑖 )2
نقوم باشتقاق العالقة بالنسبة لـ ̂𝛽:
)(1

∑ 2𝑥𝑖 (𝑦𝑖 − 𝛼̂ − 𝛽̂ 𝑥𝑖 ) = 0 ⇒ ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝛼̂ ∑ 𝑥𝑖 − 2𝛽̂ ∑ 𝑥𝑖 2 = 0

نقوم باشتقاق العالقة بالنسبة لـ 𝛼̂ :
7
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)(2

∑ −2(𝑦𝑖 − 𝛼̂ − 𝛽̂ 𝑥𝑖 ) = − ∑ 𝑦𝑖 − 𝛼̂ − 𝛽̂ ∑ 𝑥𝑖 = 0

بالحل المشترك للمعادلتين السابقتين:
نضرب المعادلة األولى بـ  ،nوالثانية بـ 𝑖𝑥 ∑
𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑛𝛼̂ ∑ 𝑥𝑖 − 𝑛𝛽̂ ∑ 𝑥𝑖 2 = 0
− ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖 − 𝛼̂ ∑ 𝑥𝑖 − 𝛽̂ ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑥𝑖 = 0
نستنتج ّ
أن،
𝑖𝑦 ∑ 𝑖𝑥 ∑ 𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 −
𝑛 ∑ 𝑥𝑖 2 − (∑ 𝑥𝑖 )2

= ̂𝛽

أو
𝑛
)̅𝑦 ̂β = ∑𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 −
∑𝑛𝑖=𝑛(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

و
̅𝑥𝛼̂ = 𝑦̅ − β
ً
و من الممكن أيضا الوصل للحل األمثل عن طريق االعتماد على خواص المصفوفات ،وتفيد هذه الطريقة في حالة
االنحدار المتعدد:
ً
ليكن 𝑖𝑦 مصفوفة عمود ( ،)𝑛 × 1حيث 𝑛 يعبر عن عدد المشاهدات (الفترة الزمنية مثال) و 𝑖𝑥 مصفوفة بـ (× 𝑛
 ،)𝑘 + 1حيث  kتعبر عن عدد المتغيرات المستقلة وبالتالي:
𝑖𝑌
𝑖𝑋
𝛽
=
𝑖𝜀 +
)(𝑛 × 1) (𝑛 × 𝑘 + 1)(𝑘 + 1 × 1
حيث 𝛽 ،تشير إلى مصفوفة المعامالت بـ )𝑘 × 𝑘(،
𝑥1𝑘+1
𝑥2𝑘+1
]
⋮
𝑥𝑛𝑘+1

⋯
⋯
⋱ ⋮
… 𝑥𝑛2

𝑥12
𝑥22

𝑥11
𝑥21
⋮
𝑥𝑛1

1
1
[ = 𝑖𝑋
1
1

بلغة المصفوفات نقوم بضرب طرفي المعادلة بمنقول مصفوفة المتغيرات 𝑖𝑋′
8
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𝑖𝜀
𝑖𝑌
𝑖𝑋
𝛽
𝑖𝑋′
𝑖𝑋′
𝑖𝑋′
=
+
)(𝑘 + 1 × 𝑛)(𝑛 × 1) (𝑘 + 1 × 𝑛)(𝑛 × 𝑘 + 1)(𝑘 × 1) (𝑘 + 1 × 𝑛)(𝑛 × 1
في هذه المرحلة نتذكر شروط تطبيق طريقة المربعات الصغرى وهي أن االرتباط بين األخطاء والمتغيرات المستقلة
مساوية للصفر .وبالتالي :
𝑖𝑌 𝑖𝑋′𝑖 𝑌𝑖 = 𝑋′𝑖 𝑋𝑖 𝛽 ⇒ 𝛽̂ = (𝑋′𝑖 𝑋𝑖 )−1 𝑋′
شروط تطبيق طريقة المربعات الصغرى:
كما أينا ّ
أن مصطلح التقدير أو االستدالل اإلحصائي ينطلق من تعميم نتائج العينة على املجتمع الذي سحبت منه هذه
ر
ً
ّ
فإنه يمكن الحصول على أكثر من ّ
مقدر
العينة .ونظرا لتعدد طرق التقدير ولوجود إمكانية لسحب أكثر من عينة،
لمعالم املجتمع ،وبالتالي نحن بحاجة إلى معايير الختيار التقدير المناسب .من هذه أهم هذه المعايير هي عدم التحيز
( ،)non-biasاالتساق ( ،)Consistencyوالفعالية (.)Efficiency
ّ
مما سبق نقول ّأنه للحصول على ّ
متسقّ ،consistent ،
مقدر ّ
وفعال  ،)Efficientأو ما يطلق
جيد( غير متحيز ،Unbiased
عليه  ،)Best linear unbiased estimator( Blue estimatorعن طريق مقاربة المربعات الصغرى ال ّبد من توفر
مجموعة من الشروط ،وهي كاآلتي:
[ ]1أن يكون هناك استقاللية بين البواقي والمتغيرات المستقلة،
𝐸(𝑋𝑖 𝜀̂𝑖 ) = 0
ً
[ ]2أن يكون توقع خطأ التقدير ،أو متوسط بواقي النموذج مساويا للصفر .بعبارة أخرى ،𝐸(𝜀̂ ) = 0 ،حيث
نالحظ ّ
ّ
خاصية عدم التحيز:
أن هذا الشرط ضروري لتحقيق
] 𝑖𝑌 𝑖 𝐸(𝛽̂ ) = 𝐸[(𝑋 ′ 𝑖 𝑋𝑖 )−1 𝑋 ′
]) 𝑖𝜀 = 𝐸[(𝑋 ′ 𝑖 𝑋𝑖 )−1 𝑋 ′ 𝑖 (𝑋𝛽 +
] 𝑖𝜀 = 𝐸[(𝑋 ′ 𝑖 𝑋𝑖 )−1 𝑋 ′ 𝑖 𝑋𝛽 +

ً
بمالحظة ّ
أن 𝑋 𝑖  (𝑋 ′ 𝑖 𝑋𝑖 )−1 𝑋 ′هو حاصل ضرب مصفوفة بمقلوبها ويساوي المصفوفة الواحدية ،إذا،
] 𝑖𝜀 = 𝐸[𝛽 +
إن 𝛽 هي قيمة معلمة املجتمع الحقيقية وهي قيمة ثابتة ووحيدة وبالتالي توقعها يكون نفسها أي أنّ
ّ
ً
𝛽 = )𝛽(𝐸 ،إذا:
) 𝑖𝜀(𝐸 = 𝛽 +
ّ
هنا نالحظ أنه لتحقيق شرط عدم التحيز وهو 𝛽 = )̂𝜀(𝐸 يجب أن يكون .𝐸(𝜀𝑖 ) = 0
ً
[ ]3أن يكون تباين البواقي ثابت ،وأن ال تكون البواقي مرتبطة ذاتيا (.)No serial correlation
يمكن استنتاج أن تباين البارامترات ̂𝛽 يساوي
9
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) 𝑖̂𝜀(𝑟𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟(𝛽̂) = (𝑋 ′ 𝑖 𝑋𝑖 )−1
ً ّ
فعال ( ،)efficientويمكن التعبير عن هذه الصفة ّ
ّ
الجيد أن يكون ّ
المقدر ّ
بأن
وكما رأينا سابقا أنه من صفات
ً
تباين ّ
ّ
والمقدر في حالتنا هذه هو مصفوفة البارمترات ̂𝛽 .إذا يجب أن
المقدر يجب أن يكون أصغر ما يمكن،

يكون )̂𝛽(𝑟𝑎𝑣 أصغر ما يمكن.
نالحظ ّ
ّ
المقدرة )̂𝛽(𝑟𝑎𝑣 والذي بشكل بديهي
أن تباين البواقي يؤثر بشكل كبير على صفات تباين البارمترات
يجب أن يكون صغير ،لكي يجعل من تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع ذو داللة.
ويمكن أن تعطى مصفوفة تباين األخطاء كما يأتي:
𝑛⋯ 𝜎 2 𝜀̂1

𝜎 2 𝜀̂13

𝜎 2 𝜀̂12

𝜎 2 𝜀̂11

𝑛𝜎 2 𝜀̂23 ⋯ 𝜎 2 𝜀̂2
⋮ ⋱ ⋮
2
] 𝑛𝑛̂𝜀 𝜎 𝜀̂𝑛3 … 𝜎 2

𝜎 2 𝜀̂22
⋮
2
𝜎 𝜀̂𝑛2

2
𝑣𝑎𝑟(𝜀̂𝑖 ) = 𝜎 𝜀̂21
⋮
2
[𝜎 𝜀̂𝑛1

المقصود باستقاللية البواقي هو أن يكون
𝜎 2 𝜀̂𝑖𝑗 = 0

𝑗≠𝑖 ∀
أما المقصود بثبات التباين(  )homoskedasticityهو أن يكون
𝑗 ∀ 𝑖,

𝑗𝑗̂𝜀 𝜎 2 𝜀̂𝑖𝑖 = 𝜎 2

من المالحظ ّ
أن هاتين الخاصتين يساهمان في تقليل تباين البواقي وبالتالي في تقليل تباين البارمترات )̂𝛽(𝑟𝑎𝑣 ،وهذا
يفيد في أمرين:
فعال ّ
المقدر ̂𝛽 هو ّ
ّ
مقدر ّ
ألن تباينه صغير.
 يجعل من
ّ ̂ ّ
متسقّ ،
ألن بانعدام االرتباط الذاتي للبواقي
 يجعل من المقدر 𝛽
𝜎 2 𝜀̂𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑣 (𝜀̂𝑖 , 𝜀̂𝑗 ) = 0
𝑗≠𝑖 ∀
يمكن القول أن تباين البواقي يصبح صغير أي ّ
ّ
المقدرة ̂𝛽 و الحقيقية ̂𝛽 يصبح صغير
أن الفرق بين القيمة
ّ
وبالتالي يمكن أن يصبح يساوي الصفر كلما ازداد حجم العينة.
بعد تطبيق الشرطين السابقين يصبح شكل مصفوفة التباين كما يأتي:
0
]0
⋮
1

⋯
⋯
⋱
…

0
0
⋮
0

1 0
𝑣𝑎𝑟(𝜀̂𝑖 ) = 𝜎 2 𝜀̂ [0 1
⋮ ⋮
0 0
10
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وهي أصغر تباين لمصفوفة البارمترات ̂𝛽.
ّ
مساو للصفر وفي هذا يكون
المقدر ̂𝛽 هو تقدير
[ ]4أن تكون البواقي خاضعة للتوزيع الطبيعي ،بمتوسط أو توقع
ٍ
ّ
متسق أي يقترب من القيمة الحقيقية والثابتة 𝛽 كلما ازداد حجم العينة.
ومن الجدير بالذكر هنا ّ
أن هذه الشروط تفيد من ناحيتين ،األولى تتعلق بالحصول على ّ
مقدر ّ
جيد ()Blue estimator
والثانية مرتبطة بجودة أو صالحية االختبار ّالذي ّ
يطبق الختبار داللة معامالت االنحدار (أو اختبار معنوية أثر المتغير
ً
المستقل على المتغير التابع) ،حيث قد يكون هذا االختبار على األغلب خاضع للتوزيع الطبيعي وفقا لنظرية التقريب
المركزية (.)Central limit
ّ
 طريقة المربعات الصغرىالمعممة (:)Generalized least squares
اقترحت هذه الطريقة كبديل لطريقة المربعات الصغرى العادية ( )OLSعندما يكون الشرطين اآلتيين غير محققين،
𝑗≠𝑖 ∀

serial residuals autocorrelation 𝜎 2 𝜀̂𝑖𝑗 ≠ 0

𝑚𝑒𝑙𝑏𝑜𝑟𝑝 𝑦𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑐𝑠𝑎𝑑𝑒𝑘𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒𝐻

𝑗 ∀ 𝑖,

𝑗𝑗̂𝜀 𝜎 2 𝜀̂𝑖𝑖 ≠ 𝜎 2

المعممة ( )GLSعلى نفس مبدأ طريقة المربعات الصغرى العادية ّ
ّ
وتقوم طريقة المربعات الصغرى
ولكنها تقوم بتعديل
ّ
مصفوفة تباين البواقي لكي تحصل في ّ
النهاية على تقدير ّ
فعال ومتسق .و تقوم هذه الطريقة على الفكرة اآلتية :بما ّأن

البواقي هي ناتجة عن العالقة بين القيم الفعلية والنظرية للمتغير التابع وقيم المتغير المستقل ّ
فإن تعديل هذه القيم
ً
ً
عن طريقة قسمتها على مصفوفة التباين يجعل من تحقيق الشرطين السابقين أمرا ممكنا.

ّ
والسؤال المطروح هنا كيف يتم تعديل هذه القيم؟ الجواب يكون أنه طالما المشكلة هي مصفوفة تباين البواقي فيجب
استخدام هذه المصفوفة ،وبشكل أدق:
عند عدم تحقق الشرطين المذكورين يكون شكل مصفوفة البواقي كما يأتي:
𝑛⋯ 𝜎 2 𝜀̂1

𝜎 2 𝜀̂13

𝜎 2 𝜀̂12

𝜎 2 𝜀̂11

𝑛𝜎 2 𝜀̂23 ⋯ 𝜎 2 𝜀̂2
⋮ ⋱ ⋮
2
] 𝑛𝑛̂𝜀 𝜎 𝜀̂𝑛3 … 𝜎 2

𝜎 2 𝜀̂22
⋮
2
𝜎 𝜀̂𝑛2

2
𝑣𝑎𝑟(𝜀̂𝑖 ) = 𝜎 𝜀̂21
⋮
2
[𝜎 𝜀̂𝑛1

وبشكل ما يمكن كتابتها كما يأتي:
𝑣𝑎𝑟(𝜀̂𝑖 ) = 𝜎 2 𝜀̂ Ω
ً
ّ
إذا الفكرة تقول أنه إذا تم تصحيح المصفوفة السابقة عن طريق قسمة كل من المتغير التابع والمستقل على قيمة
ّ
فإنه يمكن في النهاية الحصول على مصفوفة تباين للبواقي ّ
جيدة:
√Ω = Ω1/2
11
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𝑌Ω−1/2 = Ω−1/2 𝑋𝛽 + Ω−1/2 Ε
ّ
وبالتالي يصبح التقدير بطريقة المربعات الصغرى
المعممة:
𝑖𝑌 𝛽̂ = (𝑋′𝑖 Ω−1 𝑋𝑖 )−1 𝑋′𝑖 Ω−1
المقدر الناتج عن هذه الصيغة هو ّ
ّ
مقدر ّ
وبالتالي يكون
فعال ومتسق.
مالحظةّ :
إن المصفوفة  Ωهي مجهولة ولكن يمكن تقديرها باقتراح قيم من قبل الباحث ،او عن طريق إجراء ما ّ
يسمى
ً
 Feasible generalized least squaresحيث يتم أوال تقدير مصفوفة التباين باستخدام طريقة المربعات الصغرى ومن
ّ
ّ
ثم يتم استخدامها في طريقة المربعات الصغرى
المعممة .GLS
 -21مفهوم اإلحصاء اآللي :Statistical learning
أن شركة ما أ ادت زيادة مبيعات إحدى منتجاتها ،وبفرض ّ
بفرض ّ
أن وسائل اإلعالن المتاحة تتوزع بين التلفاز ،Tv
ر
الراديو  ، radioوالصحف  .newspapaerوبالطبع ّ
فإن إدارة الشركة ال تستطيع زيادة المبيعات بشكل مباشر ّ
ولكنها
يمكن أن تتحكم في ميزانية اإلعالن واختيار الخطة اإلعالنية األفضل لترويج المنتج على أمل زيادة المبيعات .بالتالي
نقطة البداية تكمن في تحديد العالقة بين الحملة اإلعالنية وكمية المبيعات ،ومن ّ
ثم بناء النموذج األفضل لتحديد
الخطة اإلعالنية المثلى أو الميزانية األفضل لتخصيصها بين الوسائل اإلعالنية الثالث.
في هذا السياق ،يطلق على المبيعات  salesبـمتغير الخرج 𝑌  output variableويأخذ اسم response or dependent
 variableوعلى ميزانية الوسائل اإلعالنية الثالث بمتغيرات الدخل 𝑋  inputs variablesوالتي تأخذ أسماء مختلفة
.predictors or independent variables
وبفرض يمكن تمثيل العالقة بين المبيعات  salesوالوسائل الثالث كاآلتي:
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ً
وفقا لتوزيع قيم متغير المبيعات 𝑌  salesمع قيم ميزانية الوسائل اإلعالنية الثالث )  𝑋 = (𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3يمكن
القول ّ
أن العالقة يمكن تفسيرها عن طريق المعلومات الموجودة في 𝑋 بحيث يمكن تمثيل هذه العالقة عن طريق دالة
𝑓 غير معروفة :unknown
𝜀 𝑌 = 𝑓(𝑋) +
حيث تعبر 𝜀 عن جزء من التغير في 𝑌 والذي ال يمكن تفسيره بـ )𝑋(𝑓 ويطلق عليها بالخطأ العشوائي random error
ويفترض أن يكون مستقل عن 𝑋 مع متوسط يساوي الصفر.
وليكن المثال اآلتي عن العالقة بين الدخل  incomeوعدد سنوات الدراسة  years of eductionلـ  33شخص والتي يمكن
تمثيلها عن طريق الرسم اآلتي:

ً
ويعبر الرسم في الناحية اليمنى على المنحنى الممثل ( )curve fittingللدالة 𝑓 التي تفسر الدخل  incomeتبعا لعدد
 ،years of educationبينما تمثل الخطوط العمودية (باللون األسود) حد الخطأ 𝜀 والذي يعبر عن انحراف القيمة
المقدرة عن طريقة الدالة )𝑋(𝑓 .ويالحظ ّ
ّ
أن بعض هذه األخطاء
الفعلية لـ 𝑌 ( )observed valuesعن القيم النظرية
تكون أعلى من المنحنى (موجبة) بينما بعضها اآلخر يكون أدنى من المنحنى (سالب) بحيث يكون مجموعها يساوي
الصفر.
بالتالي يتضمن مفهوم التعلم اآللي أو اإلحصائي على التقنيات التي تساعد في تقدير  𝑓 estimatingباإلضافة إلى األدوات
التي تفيد في تقييم جودة هذا التقدير.
ً
عموما يتم تقدير 𝑓 بهدف تحقيق نقطتين:
األولى  :التنبؤ :prediction
13
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فمن المهم التنبؤ في قيم المتغير التابع 𝑌 أو ما يعرف بـ  ، response variableوالمقصود بمصطلح "التنبؤ" ليس
ً
ّ
استخراج قيم للمستقبل فقط وإنما يشمل المفهوم التقدير بالقيم الحالية أيضا .حيث يكون من المفيد تقدير قيم 𝑌
ّ
عن طريق متغيرات أخرى 𝑋 ( .)input variablesوكمثال عن هذه األهمية ،ليفترض أنه يمكن استخدام مجموعة من
الخصائص ( )input variablesالمتعلقة بعينة من دم المرض ى وذلك للتنبؤ بفعالية دواء مقترح .وبالتالي يمكن استخدام
نموذج لمعرفة فيما إيذا يجب إعطاء الدواء لمريض محدد ام ال.
ّ
بما ّ
إن )𝑋(𝑓 غير معروفة فإنه يمكن تقديرها عن طريق القيم المشاهدة للمتغيرات 𝑋 وبالتالي يرمز للتقدير )𝑋(̂𝑓،
أي:
)𝑋(̂𝑓 = ̂𝑌
وبعبارة أخرى:
𝜀 𝑌 = 𝑓(𝑋) +
من الصيغة السابقة يتضح ّ
أن خطأ النموذج في التنبؤ أو دقة التقدير ̂𝑌 يمكن قياسه عن طريق توقع مربع الفرق بين
ّ
ّ
المقدرة ̂𝑌 والذي يأتي من عدم معرفة الدالة الحقيقية 𝑓 وتقديرها عن طريق )𝑋(̂𝑓 ،
القيم المشاهدة 𝑌 والقيم
وكذلك من 𝜀 والذي يعبر عن جزء المتغير 𝑌 المستقل عن 𝑋 ،أي ّ
إن توقع مربع الفرق بين القيم المشاهدة والمتوقعة
للمتغير 𝑌 :
𝐸(𝑌 − 𝑌̂)2 = 𝐸(𝑓(𝑋) + 𝜀 − 𝑓̂(𝑋))2
)𝜀(𝑟𝑎𝑉 𝐸(𝑌 − 𝑌̂)2 = 𝐸(𝑓(𝑋) − 𝑓̂(𝑋))2 +
فالقسم  𝐸(𝑓(𝑋) − 𝑓̂(𝑋))2أو ما يعرف بـ  reducible errorيمكن تقليله عن طريق تحسين )𝑋(̂𝑓 بإدخال
معلومات أفضل في 𝑋 ،أو استخدام تقنيات أفضل لتقدير )𝑋(𝑓 ،وهنا تكمن مهمة التعلم اإلحصائي statistica
.learning
ً
ّ
ّأما القسم )𝜀(𝑟𝑎𝑉  irreducible error ،فال يمكن تقليله ألنه يرتبط بقيم أخرى غير مرتبطة بـ 𝑋 وتلعب دورا في التبؤ
بقيم 𝑌 او تعبر عن قيم غير قابلة للقياس (مثل الحالة النفسية للمريض في مثال الدواء المقترح).
الهدف الثاني  :االستدالل :inference
ّ
يتمثل هدف االستدالل باستخدام النموذج لدراسة:
 .1كيفية وحجم تأثير كل متغير من متغيرات الدخل  inputفي المتغير الخرج ،outcome
ً
 .2كذلك يعتبر ضروريا معرفة أهم متغير لـ 𝑋 يؤثر في 𝑌.
 .3معرفة شكل العالقة (خطية أو غير خطية) بين المتغيرات 𝑋 والمتغير 𝑌
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 -2-21المفاضلة بين دقة التنبؤ  prediction accuracyو قابلية التفسيرللنموذج :Model interpretability
ً
انطالقا من الهدفين السابقين لتقدير النموذج تنقسم التقنيات القياسية والتقديرية إلى قسمين ،أدوات تهتم أكثر بدقة
تقدير المتغير التابع ( )outcome variableوالتي تتمتع بدقة تنبؤية ّ
جيدة  prediction accuracyوتعرف بكونها معقدة
وتحتوي على الكثير من المتغيرات وبالتالي ال تفيد في االستدالل اإلحصائي .بمعنى آخر ال يمكن تفسير أثر المتغير
المستقل ( )input variableفي المتغير التابع (ّ .)output variableأما القسم الثاني فهو يتضمن أدوات أقل مرونة في
التنبؤ بالمتغير التابع ولكن تتمتع بكونها تقدم وسيلة سهلة لتفسير أثر أثر المتغير المستقل ( )input variableفي
المتغير التابع (.)output variable
 -1-21التعلم اآللي الخاضع لإلشراف والتعلم اآللي غيرالخاضع لإلشراف supervised vs unsupervised machine
:learning
أغلب مشاكل التعلم اإلحصائي تقع ضمن فئتين ،التعلم اآللي الخاضع لإلشراف  supervisedوالتعلم اآللي غير الخاضع
ً
لإلشراف  .unsupervisedففي الفئة األولى كما المثال الذي ّ
تم عرضه سابقا  ،تكون كل مشاهدة ()observation
متعلقة بالمتغيرات المستقلة ( 𝑥1 , 𝑥2 , …. ) predictors variablesويوجد مشاهدة أخرى مرتبطة بالمتغير التابع 𝑖𝑦.
وبالتالي يكون المطلوب هو تقدير نموذج يربط بين المتغير التابع والمتغير المستقلة ،بغرض التنبؤ بقيمة التغير التابع
( ،)predicitionوبهدف فهم أفضل لكيفة وحجم أثر المتغير المستقل في التغير التابع ( .)inferenceوأحد األمثلة
الواضحة على التلعم اآللي الخاضع لإلشراف هو تقنية االنحدار .regression
بالمقابل التعلم اآللي غير الخاضع لإلشراف يصف مجموعة من المشاهدات 𝑛  𝑖 = 1, … .عن متغيرات 𝑖𝑥 ولكن مع
عدم وجود متغير تابع 𝑦 يشرف على تقدير التقدير لذلك ّ
سميت بهذا اإلسم .وتستخدم التنقيات التي تندرج تحت هذه
𝑖

الفئة لفهم العالقات بين المتغيرات أو المشاهدات ،ومن األمثلة على هذه التقنيات ما يعرف بتقنة التجميع clustering
التي تهدف إلى تصنيف  classificationالمشاهدات ضمن مجموعات  .groupsمثال األجهزة الذكية قد تتمتع بالعديد من
المزايا مثل الوزن ،نوع المعدن ،نوع الطاقة ،عدد القطع  ،نوع أجهزة التحكم  ،....فمن الممكن تصنيف هذه األجهزة
حسب مستوى األداء إلى ضعيف ،متوسطّ ،
جيد .فإذا كانت المعلومات المتعلقة بأداء كل جهاز متوفرة ،حينها يمكن
استخدام إحدى تقنيات التعلم الخاضع لإلشراف  supervisedو لكن في حال عدم توفر مثل هذه المعلومات ،أي إذا
كان من غير المعلوم أي جهاز يتمتع بأداء ّ
جيد أو س يء .في هذه الحالة يتم تجميع  clusterاألجهزة من خالل خصائصها
ً
من أجل تمييز مجموعات مختلفة من األجهزة .وبالتالي قد يكون مفيدا دراسة بعض املجموعات والتي تتمتع ببعض
الخصائص المرتبطة بمستوى األداء.
والشكل اآلتي يعطي مثال ّ
جيد عن تقنية التجميع :clustering
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ً
فمثال في الجانب األيسر من الشكل السابق يتضح كيف ّ
تم تجميع المشاهدات  observationsضمن فئات (اللون
ً
االزرق ،االخضر ،االحمر) عن طريق خاصتين  ،𝑋1 , 𝑋2بحيث يكون التمييز بين هذه المشاهدات سهال ويفيد في
إعطاء ّميزة لكل مجموعة  .بينما في الجانب األيمن يالحظ وجود تداخل  overlappingبين املجموعات بالشكل الذي
يجعل التمييز أكثر صعوبة.
وفي الواقع هناك العديد من تقنيات غر الخاضعة لإلشراف التي تسمح باعتماد أكثر من خاصتين لبناء املجموعات
.groups
ومن الجدير بالذكر ّ
أن بين الفئتين السابقتين تقع فئة وسيطة وهي  semi-supervised learningوالتي تشير إلى الحاالت
التي يكون فيها قسم من المشاهدات يمتلك قياسات لمتغير تابع  responseوللمتغيرات المستقلة بينما القسم االخر من
ّ
المشاهدات ال يمتلك قياسات إال للمتغيرات المستقلة .فمن الممكن ان يصادف هذه األمر في الحاالت التي يكون فيها
ً
جمع البيانات مكلفا مثل الدراسات الطبية.
 -1-21قياس جودة مالءمة النموذج :Measuring the quality of fit
لتقييم أداء طريقة التعلم اإلحصائي أو اآللي في مجموعة من البيانات ،ال ّبد من طريقة لقياس مدى تطابق التنبؤ مع
ً
القيم المشاهدة .والطريقة األكثر شيوعا هو قياس متوسط مربعات األخطاء ( Mean squares errorsالفرق بين القيم
ّ
التنبؤية )𝑋(̂𝑓 والقيم المشاهدة أو الفعلية 𝑌) والذي يعطى كما ياتي:
𝑛

1
𝑀𝑆𝐸 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑓̂(𝑥𝑖 ))2
𝑛
𝑖=1
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بحيث ) 𝑥(̂𝑓 تمثل قيمة التنبؤ واملحسوبة من الدالة ̂𝑓 من أجل المشاهدة 𝑖 ،ومن الواضح ّ
أن قيمة 𝐸𝑆𝑀 تكون
𝑖
صغيرة إذا كانت القيمة التنبؤية قريبة من القيمة الفعلية ،والعكس صحيح تكون قيمة 𝐸𝑆𝑀 كبيرة ،إذا كان من اجل
بعض المشاهدات القيمة التنبؤية تختلف عن القيمة الفعلية بشكل أساس ي .
ولكن هنا من الضروري القول ّ
أن 𝐸𝑆𝑀 محسوب من أجل ما يسمى "بيانات تدريب النموذج"  training dataوهي
البيانات المستخدمة لبناء النموذج ،ولهذا يجب أن يطلق على 𝐸𝑆𝑀 في هذه المرحلة بـ .training MSEوفي أغلب
ً
االحيان ال يكون ّ
مهما بشكل كبير معرفة كيفية أداء النموذج في بيانات التدريب  .training dataولكن من المهم جدا
قياس دقة التنبؤ عند تطبيق طريقة التنبؤ من أجل قيمة أخرى غير مشاهدة أو جديدة.
ً
فمثال بفرض وجود قياسات طبية ملجموعة من المرض ى تتعلق بالوزن ،ضغط الدم ،الطول ،العمر ،أمراض العائلة،
وكذلك مجموعة من المعلومات تتعلق فيما إذا كان لدى المريض مرض سكري ام ال .في هذه الحالة يمكن استخدام
ً
بيانات هؤالء المرض ى لتدريب طريقة للتعلم اإلحصائي على االتنبؤ بمرض السكري وذلك اعتمادا على بيانات القياسات
ً
الطبية .وبشكل اكثر تحديدا يكون من المفيد استخدام هذه الطريقة للتنبؤ بوجود مرض السكري ملجموعة من
المرض ى الجدد.
ّ
ولصياغة هذا السياق من الناحية الرياضية ،بفرض أنه يتم مالءمة طريقة للتعلم اإلحصائي على مجموعة من
المشاهدات }) 𝑦  {(𝑥 , 𝑦 ), (𝑥 , 𝑦 ), … , (𝑥 ,بحيث ّ
تم تقدير الدالة ̂𝑓 ،بالتالي يمكن حساب القيم
1 1
2 2
𝑛 𝑛
النظرية بتعويض قيم 𝑖𝑥:
) 𝑛𝑥(̂𝑓 𝑓̂(𝑥1 ), 𝑓̂(𝑥2 ), … ,
فإذا كانت هذه القيم قريبة من 𝑛𝑦  ، 𝑦1 , 𝑦2 , … ,فعند هذه الحالة تكون قيمة  training MSEصغيرة .وعلى ّأية حال
ً
ً
جدا أن يكون 𝑦 = ) 𝑥(̂𝑓أو أكثر ّ
أهمية من معرفة فيما إذا كان )  𝑓̂(𝑥0قريبا من  ،𝑦0بحيث
قد ال يكون من المهم
𝑖
𝑖
ّأن ) 𝑥  (𝑦 ,هي ثنائية لقيمة غير مشاهدة لكل من المتغير التابع  outcome variableوالمتغيرالمستقل input or
0

0

 predictor varialbleوالتي ت ّ
سمى مشاهدةاالختبار  test observationوالتي لم يتم استخدامها في تدريب طريقة التعلم
اإلحصائي .وبالتالي يجب اختيار طريقة التعلم اآللي أو اإلحصائي التي تعطي أقل قيمة لما ي ّ
سمى  test MSEكقيمة مناظرة

لـ .training MSE
وبعبارة أخرى في حال وجود عدد كبير من البيانات ،يمكن حساب:
𝐴𝑣𝑒(𝑦0 − 𝑓̂(𝑥0 ))2
ً
وهنا يصبح معيار اختيار طريقة التعلم اإلحصائي معتمدا على الطريقة التي تعطي أصغر قيمة لـ  .test MSEوالشكل
ً
اآلتي يظهر عدة حاالت لمالئمة النموذج للمشاهدات المتعلقة بمتغيرين 𝑌 و 𝑋 وفقا ألكثر من طريقة تعلم إحصائي مع
العلم ّ
أن المنحنى باللون األسود هو الممثل للدالة الحقيقية 𝑓 :
17
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ولكن السؤال المطروح هنا ،ماذا يحدث في حال عدم وجود بيانات او مشاهدات  test dataالختبار طريقة التعلم
اإلحصائي؟ هل يمكن االعتماد فقط على نتيجة قيمة  training MSE؟
ً
هذا األمر يبدو مقبوال في حال كان  training RMSEو  test RMSEمرتبطان مع بعضها .ولكن ليس هذا هو الحال في
ّ
ألنه ال يوجد ضمانة ّ
الواقع .حيث ّ
بأن الطريقة التي تعطي أقل قيمة لـ
إن هذه النقطة تشكل مشكلة أساسية في التقدير،
 ،training RMSEتعطي في نفس الوقت أقل قيمة لـ ! test RMSE
ً
وتحديدا في الجانب األيسر ّ
تم استخدام أكثر من طريقة تعلم إحصائي لمالءمة البيانات بين 𝑌 و 𝑋،
في الشكل السابق
حيث يالحظ التدرج من استخدام النموذج األقل مرونة ( )less flexilibiltyلمالئمة النقاط مثل االنحدار (باللون
البرتقالي) والذي يتمتع بقيمة مرتفعة لـ  training MSEإلى النموذج األكثر مرونة (أو تعرج باللون األخضر) لمالءمة
النقاط والذي يتمتع بقيمة منخفضة لـ .training MSE
ّأما الجانب األيمن من الرسم البياني فهو يتضمن عرض لقيمة كل من  test MSEو  training MSEممثلة باللون األحمر
والرمادي على الترتيب ،مع اإلشارة على ّ
إن المربعات تشير إلى قيمة  MSEلطرق التعلم اإلحصائي المقابلة.
ويالحظ أن طريقة التعلم اآللي الممثلة باللون األخضر والتي تمتعت بمرونة مرتفعة لمالئمة مشاهدات التدريب training
 dataوبالتالي قيمة منخفضة لـ  training MSEتملك بنفس الوقت قيمة مرتفعة لمؤشر  .test MSEمع العلم ّ
بأن المنحنى
ً
أيضا ّ
أن طريقة التعلم
باللون األسود الموجود في الرسم في الجانب األيسر يمثل الدالة الحقيقية .ومن الواضح
اإلحصائي الممثلة عن طريق المنحنى األزرق تشكل أفضل طريقة تعلم مقارنة بالطريقتين الممثلتين باللون األخضر و
البرتقالي.
ً
ّ
أيضا من المالحظات الجديرة بالذكر في الجانب األيمن من الرسم البياني أنه مع ازياد المرونة ( )flexibiltyيالحظ
انخفاض مضطرد ( )monotoneفي  training MSEبالمقابل يأخذ  test MSEشكل  .U shapeوهذه سمة عامة في طرق
18
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التعلم اإلحصائي بغض النظر عن البيانات المدروسة او الطريقة المستخدمة .وبشكل عام عندما تعطي تعلم إحصائي
معينة قيمة منخفضة لـ  training MSEوقيمة مترفعة لـ  test MSEفهذا يعني ّ
أن هذه الطريقة تعاني من "فرط في

المالءمة"  .overfittingوهذا يحدث بأ ّن هذه الطريقة تعمل بشكل مفرط لمالءمة بعض الخصائص في بيانات التدريب
ً
 training dataومن الممكن أن تكون هذه الخصائص آتية بمحض العشوائية بدال من كونها خصائص مرتبطة بالدالة
الحقيقية غير المعروفة 𝑓.
فإن قيمة  test MSEستكون كبيرة ّ
وبالتالي عندما يكون هناك مشكلة  overfittingفي طريقة تعلم إحصائي معينة ّ
ألن
النموذج الذي تم إيجاده في بيانات التدريب  training dataال يوجد في بيانات االختبار .test data
ً
وبشكل أكثر تحديدا إن مشكلة  overfittingتشير إلى الحالة التي تعطي فيها طريقة تعلم إحصائي أقل مرونة قيمة أصغر
لـ .test MSE
والشكل اآلتي يعطي حالة مشابهة ولكن عندنا تكون الدالة الحقيقية 𝑓 تمثل خط مستقيم وممثلة باللون األسود:

 -4-21المقايضة بين التحيزوالتباين :The Bias-Variance trade-off
ّ
إن شكل  U shapeلمؤشر  test MSEيظهر حقيقية تنافس خاصتين في طرق التعلم اإلحصائي وهما مفهوم التباين
والتحيز  .Biasولتوضيح هذا األمر ّ ،
ّ
إن توقع قيمة  test MSEمن أجل مشاهدة معطاة ) 𝑦  (𝑥 ,يتكون من
variance
ثالثة مكونات ،تباين ) 𝑥(̂𝑓 ،والثاني هو مربع ّ
تحيز )  ،𝑓̂(𝑥0والثالث هو تباين حد الخطأ 𝜀:
0

0

0

)𝜀(𝑟𝑎𝑉 𝐸(𝑦0 − 𝑓̂(𝑥0 ))2 = 𝑉𝑎𝑟 (𝑓̂(𝑥0 )) + [𝐵𝑖𝑎𝑠(𝑓̂(𝑥0 ))]2 +
المقصود بتباين  𝐸(𝑦0 − 𝑓̂(𝑥0 ))2هو توقع  test MSEويشير إلى متوسط قيمة  test MSEوالمتحصلة من تقدير
𝑓 شكل متكرر وباستخدام عدد كبير من بيانات التدريب  ،training dataومن ّ
ثم حساب )  𝑓̂(𝑥0في كل مرة.
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من المعادلة السابقة يمكن االستنتاج ّ
بأن هو توقع  test MSEيمكن تقليله من خالل تقليل كل من التباين والتحيز
طالما أ ّن )𝜀(𝑟𝑎𝑉 يعبر عن عوامل غير قابلة للقياس أو ال يمكن التحكم بها.
ّأما التباين ))  𝑉𝑎𝑟 (𝑓̂(𝑥0فهو يشير إلى مقدار التغير في ̂𝑓 في حال استخدام بيانات تدريب  training dataمختلفة .
والذي من المفترض أن تكون قليلة او ال تختلف بين مجموعة بيانات وأخرى .وعلى ّأية حال عندما تملك طريقة تعلم
فإن أي تغير صغير في مجموعة بيانات التدريب يؤدي إلى تغير كبير في ̂𝑓 .وبشكل عام ّ
إحصائي معينة تباين مترتفع ّ
إن
أي طريقة تعلم إحصائي كثيرة المرونة تتسم بتباين مرتفع.
ً
مثال في األشكال السابقة يالحظ أ ّن طريقة التعلم اللمثلة باللون ااألخضر تتسم بالمرونة وهي تملك تباين مرتفع ّ
ألن أي
ف
تغير في إحدى بينات التدريب قد يؤدي إلى اختالف في ̂𝑓بين مجموعة وآخرى .بينما طريقة التعلم الخطية الممثلة باللون
البرتقالي تتسم بكونها قليلة المرونة وبالتالي لها تباين قليل كونها ال تتغير بشكل كبير في حال تغير مشاهدة بين مجموعات
التدريب.
من ناحية أخرى  ،إن التحيز  biasيشير إلى الخطأ في االقتراب من الدالة الحقيقية 𝑓 الممثلة للبيانات والتي على األغلب
ً
تكون غير معروفة .فمثال الطريقة الخطية تفترض وجود عالقة خطية بين 𝑌 و 𝑋 وهذا األمر يكون غير صحيح .وبالتالي
ً
مثال في الشكل السابق التي تكون فيه الدالة الحقيقية 𝑓 خطية ّ
فإن
يتولد قدر من التحيز في تقدير الدالة الحقيقية 𝑓.
تقدير عن طريق مستقيم يعطى مقدار قليل من التحيز.
̂ ّ
ّ
ّ
وكلما ّ
قل التحيز .Bias
وكقاعدة عامة كلما كانت طريقة التعلم اإلحصائي أكثر مرونة ،كلما ّادى إلى ازدياد تباين ) 𝑓 (𝑥0
ً
والمعدل النسبي في التغير لكال المقدارين يلعب دورا في زيادة أو انخفاض .test MSE
ّ
ً ّ
وبشكل أكثر تحديدا كلما ازدادت مرونة طريقة التعلم اإلحصائي كلما اتخفض التحيز بشكل أسرع من ازدياد التباين
وبالتالي سيؤدي ذلك إلى اتخفاض في  ،test MSEولكن عند نقطة معينة ّ
فإن ازدياد المرونة في طريقة التعلم اإلحصائي
ً
ً
ً
سيملك تأثيرا قليال في التحيز وبالمقابل تاثيرا أكبر في زيادة التباين التباين ،وهذا سينعكس ارتفاعا في  .test MSEوهذا ما
يعبر عنه في شكل  U shapeفي الرسوم البيانية السابقة.
مما سبق يمكن القول ّ
أن العالقة بين التباين  varianceوالتحيز  Biasو  test MSEالمعطاة في المعادلة السابقة يعبر
عنها بمفهوم المقايضة بين  .bias-variance trade offفالحالة المثالية هو استخدام طريقة تعلم إحصائي تملك تباين
ّ
منخفص وتحيز منخفض .ولكن هنا مصطلح مقايضة  trade-offيعبر على أنه من السهل تطبيق طريقة تعلم مع تحيز
منخفض  low biasولكن مع تباين مرتفع  high varianceمثل رسم منحنى متعرج يمر من جميع النقاط في مجموعة
ً
التدريب .ومن السهل أيضا تطبيق طريقة تعلم آلي مع تحيز مرتفع  high biasوتباين منخفض  low varianceمثل رسم
خط افقي لتمثيل البيانات .ولكن التحدي يكمن في إيجاد طريقة تعلم إحصائي تملك أقل مستوى في كل من البياين
والتحيز.
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وفيما يأتي عرض لكود على برنامج  Rيفيد في تنفيذ رسم مجموعة من المشاهدات بين متغيرين 𝑦  ، 𝑥,مع اقتراح عدة
طرق تعلم آلي لمتثيل العالقة بين هذه المتغيرين :
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# loading library
library(MASS)
library(ISLR2)
library(splines)
# loading database
income <- read.csv("Income1.csv", na.strings = "?", stringsAsFactors = T)
attach (income)
# fitting linear regression and predicting fitted values y hat
lm.fit <- lm(Income~Education)
pred<- predict(lm.fit,newdata=list(Education=edu ,se=T))
summary (lm.fit)
# fitting more flexible statistial learning method and predicting fitted values
lm.fit1 <- lm(Income ~ poly(Education, 5,raw=TRUE))
pred1 <- predict(lm.fit1, data.frame(Education=edu), se = T)
summary (lm.fit1)
# preparing for plot
edu<- seq(from=Education[1], to=Education[max(Education)])
plot(Education,Income,col = "red")
lines (edu, pred$fit,lwd=1)
lines (edu, pred1$fit,lwd=1)
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