
Data Mining як напрямок аналітики даних 
Від статистичного аналізу одноразового експерименту до Data Mining 

Експериментальні дані, представлені в комп'ютерному форматі у вигляді 
взаємопов'язаних таблиць, потребують таких процедур для їх аналізу і обробки, 
які, по-перше, містять потенційні закономірності та зв'язки між окремими 
компонентами і, по-друге, дозволяють прогнозувати нові факти. У вузькому 
розумінні мова може йти про оцінку значення цільової ознаки y (відгуку) для 
довільного об’єкту a по його опису x - набору незалежних змінних 
(предикторів). Однак у більш широкому спектрі розглядаються ключові 
питання багатомірного системного аналізу: 

 Чи можна вважати проаналізовані об'єкти ідентичними і які ознаки 
можуть пояснити їх можливі відмінності? 

 Як об'єднати вибрані об'єкти в групи? 
 Чи існує просторове або часове мінливість описаних об'єктів і які його 

конструктивні особливості? 
 Які ознаки призводять до систематичних причинно-наслідкові зміни в 

інших? 
 Як передбачити стан або поведінку об'єкта, що аналізується? 
До початку 1990-х основною практикою наукових досліджень була оцінка 

окремих «взаємодій в одноразовому експерименті» Р. Фішера, і, здавалося, не 
було особливої необхідності кардинально змінювати ситуацію в цій сфері. 
Однак впровадження сучасних інформаційних технологій знизило на людей 
величезні обсяги неоднорідних даних у найрізноманітніших галузях. Постало 
питання, що робити з цією інформацією, оскільки неможливо було зрозуміти її 
без можливості її ефективної обробки (Дюк, Самойленко, 2001; Барсигіан і т.д., 
2009). 

Час «часткових досліджень» минає, поступаючись місцем комплексному (як 
зараз кажуть «системному») підходу до опису процесів і явищ. Тому нинішня 
науково-дослідна стратегія системного аналізу та прикладної статистики 
полягає в обробці масивів даних, що постійно поповнюються та розширюються,  
з метою створення адекватних багатофункціональних моделей досліджуваних 
систем. Для створення адаптованих моделей формуються передумови, котрі 
крок за кроком покращуються по мірі того, як стають доступними нові 
експериментальні дані або розширюється «сфера впливу» моделі. 

Сучасні інформаційні технології передбачають розміщення таблиць у 
концентрованому вигляді у сховищах даних (Barseghian et al., 2009). У цих 
системах розрізнена інформація представлена як багатомірний куб, яким можна 
легко маніпулювати, витягуючи необхідну інформацію шляхом різання 
скибочок. Для перевірки складних гіпотез і вирішення стратегічних проблем 
використовується здобуття знань в базах даних для перевірки складних гіпотез і 
вирішення стратегічних проблем, заснованих на Data Mining. 

Data Mining є метафорою щодо видобутку корисних копалин: розробка 
порід, видобуток чогось цінного, пошук дорогоцінних зерен цінних речовин у 
великій кількості сировини, але, відповідно, у ситуації, орієнтованій на дані. З 



точки зору змісту цей термін досить точно визначений Г. П'ятецьким-Шапіро: 
«Це технологія, яка призначена для пошуку у великих обсягах даних 
неочевидних, об'єктивних і корисних на практиці моделей». 

На сьогоднішній день Data Mining з'явився як колективне ім'я цілого набору 
методів для конкретних завдань аналізу даних для виявлення прихованих 
моделей. Ряд областей застосування мають досить специфічний, а іноді і 
локальний характер: обробка тексту (Text Mining - Sakurai, 2012), аналіз 
соціальних мереж і функції графіка (Zafarani et al., 2015), вирішення проблем з 
великими наборами даних (Leskovec et al., 2014), підбір теплових 
послідовностей (Ван, Ян, 2005) і т.д.  

Визначення наукових гіпотез (Data Mining) та їх подальший аналіз (data 
analysis) - два складних нерозривно пов'язаних процеси. Вони дотримуються 
стандартної схеми фізичної реалізації: збору експериментальних даних, 
організації її у вигляді таблиць, а також пошуку способу обробки, який би 
розкрив нові знання процесу аналізу в оригінальних даних. Треба розуміти, що 
ці знання, як завжди для будь-якого складного явища, залишаються дещо 
приблизними: чим глибшим стає аналіз реальної складної системи, тим менш 
певними стають наші судження про її поведінку. 

Обов'язковою умовою сучасного статистичного аналізу даних є ефективне 
використання комп'ютерних програм, від функціональної повноти та 
алгоритмічної продуманості яких залежить остаточне тлумачення результатів 
дослідження та достовірність висновків. Тому є прямий сенс посилатися на 
систему R, яка є найбільш повним, надійним і динамічним статистичним 
середовищем, поєднуючи мову програмування високого рівня і потужні 
програмні модулі для обчислювальної та графічної обробки. 

Сьогодні статистичне програмне середовище R (http://www.r-project.org) є 
беззаперечним лідером серед некомерційних систем статистичного аналізу і 
поступово стає незамінним у проведенні науково-технічних розрахунків у 
більшості західних університетських центрів та багатьох провідних фірм. 
Розширення бібліотек програмних модулів завдяки зусиллям багатьох 
розробників призвело до створення розподіленої системи зберігання та 
розповсюдження пакетів R, тобто «КРАН» (від Комплексної R Archive 
Network); http://cran.r-project.org), яка також має добре розвинену систему 
інформаційної підтримки. 

Повна підтримка науковою спільнотою цього проекту та широке викладання 
статистики на основі R призвели до того, що кастинг сценаріїв цією мовою 
поступово стає загальноприйнятим світовим «стандартом» як у журнальних 
виданнях, так і в неформальній комунікації вчених по всьому світу. Для 
впевненого використання мови R і швидкого наведення в наборі багатих 
функцій цього статистичного середовища, ви можете рекомендувати завжди 
мати довідкові карти, складені різними авторами: "R Reference Card" (переклад 
див. на сторінці http://r-analytics.blogspot.ru/p/blog-page_06.html), "R Reference 
Card Джонатан Барон", "Time Reference Card" і "Регресії серії довідника" 
(https://cran.r-project.org/other-docs.html). 

http://www.r-project.org/
http://r-analytics.blogspot.ru/p/blog-page_06.html
https://cran.r-project.org/other-docs.html


Значний розділ середовища R присвячений проблемам машинного навчання 
та фактичній статистичній обробці наборів даних. Наприклад, сторінка CRAN 
Task Views (http://cran.r-project.org/web/views) містить опис таких колекцій 
пакетів за тематикою Data Mining:  

 Машинне навчання та статистичне навчання ); 
 Кластерний аналіз і скінченні моделі міксів (кластерний аналіз і моделі з 

обмеженою кількістю латентних змінних); 
 Аналіз часовий ряд 
 Багатоваріатна статистика (багатовизначна статистика); 
 Аналіз просторових даних. 

Ключові кроки для створення та перевірки моделей 
Побудова та подальша перевірка отриманих моделей є складним та 

ітеративним процесом, який дозволяє підвищити рівень впевненості у тому, що 
результати, отримані за підсумковою моделлю, будуть практично корисними. 
Виділяються наступні стандартні кроки (Kuhn, Johnson, 2013): 

1. Розвідувальний аналіз даних, основною метою якого є вивчення 
статистичних властивостей наявних зразків (змінний розподіл, викиди, 
необхідність трансформації тощо) та виявлення характеру взаємозв'язку 
між відповіддю та предикторами (Mount, Zumel, 2014). 

2. Вибір методів побудови моделей і конкретика систематичної частини 
останньої. Наприклад, моделі «доза-ефект» в біології на одному 
вихідному матеріалі можуть бути побудовані з використанням різних 
функцій: логістичних, експоненціальних, Вейбулл, Гомперц, Міхаеліс-
Ментен, Мозок-Кузени і т.д. (Шитиков, 2016). 

3. Оцінка параметрів моделі та їх аналіз (Мастицкий, Шитиков, 2014). 
Діагностика та перевірка валідності (model validation) включає в себе ряд 
стандартних процедур. Так, у випадку класичних моделей регресії, 
налаштованих методом найменших квадратів, виконуються: а) перевірка 
статистичної значущості моделі в цілому і аналіз невизначеності оціноч-
них коефіцієнтів; б) перевірка припущень на наявні залишки моделі; в) 
виявлення незвичайних спостережень і викидів; г) створення графіків для 
оцінки відповідності отриманої моделі структурі даних, які аналізуються. 

4. Аналіз внеску окремих предикторів і підбір оптимального їх поєднання 
(model selection). Оцінка якості кожної моделі-претендента (model 
evaluation) на основі набору об'єктивних критеріїв ефективності, 
включаючи тестування на частини «свіжих» даних, які не брали участі в 
процесі оцінки коефіцієнтів. 

5. Ранжування декількох альтернативних моделей і, за необхідності, 
коригування їх найважливіших параметрів (model tuning). Розглянуті 
параметричні регресійні моделі в класичному варіанті є апроксимацією 
математичного сподівання відгуку Y на навчальній вибірці за допомогою 
невідомої функції регресії f(…):  

E(Y| x1,x2,...,xm)=f(β,x1,x2,...,xm)+ε , 
де залишки ε відображають помилку моделі, тобто незрозумілу випадкову 

http://cran.r-project.org/web/views


варіацію спостережуваних значень залежної змінної відносно очікуваного 
середнього значення. 

З практичної точки зору, тестування таких моделей має на меті виявити такі 
основні проблеми їх можливого використання: 

 Упередженість, або систематична помилка моделі (зміщення 
прогнозованих значень на деякі значення які  важко пояснити); 

 Висока випадкова дисперсійність прогнозу, найчастіше визначається 
нечутливістю моделі до невеликих змін у розподілі навчальних даних; 

 Неадекватність - тенденція моделі не відображати основні 
закономірності загального набору даних і базуватися на випадкових 
коливаннях у навчальній вибірці; 

 Overcompting model (overfitting), яка є «такою ж шкідливою, як і її 
недоукомплікованість» (Івахненко, 1982). 

Дійсно, для будь-якої перевірки вхідного спостереження х0 математичне 
очікування середньої похибки його прогнозу можна розкладати на три 
значення: дисперсію f(х0), карту зсуву f(x(0)) та дисперсію залишків ε (див. 
докладніше, Джеймс та ін., 2013): 

E[y0−f(x0)]2=Var[f(x0)]+[Bias(f(x0))]2+Var(ε), 
де Bias означає зсув (зміщення), а Var - дисперсію. Тут передбачається, що 
невідома справжня функція f(…) була оцінена на великій кількості навчальних 
вибірок, а відхилення y0 розраховується на кожній з багатьох моделей з 
подальшим усередненням результатів. 

 З цього рівняння випливає, що для мінімізації очікуваної похибки прогнозу 
необхідно знайти модель, для якої досягається як незначний зсув, так і незначна 
дисперсія. Необхідно звернути увагу, що дисперсія ніколи не може бути 
нижчою за деякий рівень невиправної похибки Var (ε). 

Вище також згадувався феномен ускладнення моделі, при якому 
спостерігається незначна дисперсія прогнозу за навчальній вибірці, але часто 
отримуються непередбачувані результати при тестуванні блоків «свіжих» 
даних, які не були задіяні в формуванні моделі. 

У якості простого прикладу використаємо дані про електричний опір (Ом) 
пульпи плодів ківі в залежності від відсотків соку в ньому. Таблиця з цими 
даними (fruitohms) входить до складу DAAG (див. додаток до книги 
Maindonald, 2010). У прикладі, що розглядається, є лише один предиктор - 
вміст соку в пульпі фруктів juice, тому зрозуміло та цілком логічно на першому 
етапі розглянути просту лінійну регресію. 

Для візуалізації даних будемо використовувати один з кращих графічних 
пакетів для R - ggplot2, який дозволяє будувати як довільні прості схеми 
розсіювання, так і набагато складніші графіки, включаючи, наприклад, 
двовимірні схеми розподілу щільності (Maitsky, 2016). Легко показати лінію 
регресії з її довірчими інтервалами, котрі покривають менше половини 
спостережень (рис.1.1):  

 

 library(DAAG)  
 data("fruitohms") 
 library(ggplot2) 



 ggplot(fruitohms, aes(x = juice, y = ohms)) + geom_point() + stat_smooth(method = "lm")   
+ xlab("Содержание сока, %") + ylab("Сопротивление, Ом") 
 

 
Рис. 1.1: Графік лінійного залежності електричного опору м'якоті плодів ківі від вмісту соку  

 

Всі критерії оцінки якості класичних моделей регресії f базуються на аналізі 
залишків (residuals), тобто різниць між прогнозованими f (x[i]) і значеннями, що 
спостерігаються y[i], де x є матрицею незалежних змінних. Базовими 
критеріями є сума квадратів залишків RSS (residual sum of squares), корінь з 
середньоквадратичної похибки RMSE (root mean square error) і стандартне 
відхилення залишків RSE (residual standard error). Для уніфікації в коді 
перейдемо від математичних позначень змінних до їх формальных эквівалентів 
(y та x відповідно). Перетворимо також оми в кілооми, щоб запобігти обробці 
занадто великих значень: 
  

x <- fruitohms$juice 
 y <- fruitohms$ohms/1000 
 

#  Строим модель с одним предиктором: 
 n <- dim(as.matrix(x))[1]; m <- dim(as.matrix(x))[2]  
 M_reg <- lm(y ~ x); pred <- predict(M_reg) 
 

# Рассчитываем критерии качества: 
 RSS <- sum((y - pred) * (y - pred)) 
 RMSE <- sqrt(RSS/n) 
 RSE <- sqrt(RSS/(n - m - 1))  
 c(RSS, RMSE, RSE) 
 

## [1] 158.706891   1.113507   1.122309 



Не можна з упевненістю сказати наскільки помилки є великими, тому що все 
залежить від масштабу вимірювання y, а тому необхідно визначити набір 
«стандартів» для порівняння. Тоді, вибравши конкретний відповідний критерій 
якості, можна оцінити, чим ефективність тестової моделі відрізняється від 
орієнтира за цим критерієм. Такими еталонними моделями є (Mount, Zumel, 
2014): 

1. Нульова модель, яка визначає нижню границю якості. Якщо модель, що 
тестується, значно не перевершує нуль за ефективністю, результат 
моделювання можна трактувати як невдачу. Зазвичай нуль-модель 
будується у відповідності з двома принципами: а) вона є незалежною і не 
передбачає будь-якого зв’язку між змінними та відгуком, б) еквівалентна 
константі й дає на виході один і той результат для всіх можливих входів. 
Як правило, це середнє значення відгуку для поточної вибірки або 
найбільш популярна категорія при класифікації.  

2. Модель з мінімальним рівнем байєсівської похибки (Bayes rate model) - 
найкраща модель для наявних даних. Зазвичай вона базується на всіх 
доступних змінних (тобто, найбільш насиченій моделі saturated model), і 
його помилка визначається лише набором спостережень з різними 
значеннями відповіді при однакових x1,,x2,...,xn . 

3. Якщо модель, що тестується за критерієм ефективності, значно краща за 
нульову модель і наближається до найбільш насиченої, процес вибору 
моделі можна вважати завершеним. 

4. Модель з однією найбільш інформативною змінною. Якщо в процесі 
відбору більш складні моделі за своєю ефективністю не перевищують 
модель з однією змінною, то включення додаткових змінних немає сенсу. 
 

Традиційними оцінками якості наближення даних є коефіцієнт детермінації 
Rsquared, дисперсійне відношення Фішера F та відповідне йому p-значення. 
Треба зауважити, що F-критерій інтерпретується як міра перевищення точності 
прогнозу для відгуку у побудованій моделі над прогнозом за нуль-моделлю: 

 

 Rsquared <- 1 - RSS/sum(((y) - y)^2) 
 Fcr <- ((((y) - pred)^2)/m)/(RSS/(n - m - 1)) 
 p <- pf(q= Fcr, df1 = m, df2 = (n - m - 1), lower.tail = FALSE) 
 c(Rsquared, Fcr, p) 
## [1] 6.387089e-01 2.227492e+02 1.234110e-29 
 

      Зрозуміло, що усі ці величини можна отримати за допомогою стандартної 
функції summary(), однак цікавіше продемонструвати спосіб їх розрахунків. 
 

summary(M_reg) 
##  
## Call: 
## lm(formula = y ~ x) 
##  
## Residuals: 
##     Min      1Q  Median      3Q     Max  
## -4.1984 -0.7939  0.0038  0.6143  3.1395  



## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept)  7.519404   0.233779   32.16   <2e-16 *** 
## x           -0.089877   0.006022  -14.93   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 1.122 on 126 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.6387, Adjusted R-squared:  0.6358  
## F-statistic: 222.7 on 1 and 126 DF,  p-value: < 2.2e-16 
anova(M_reg) 
## Analysis of Variance Table 
##  
## Response: y 
##            Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     
## x           1 280.57  280.57  222.75 < 2.2e-16 *** 
## Residuals 126 158.71    1.26                       
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 

Таким чином, ми побачили, що лінійна модель зі статистично значущими 
коефіцієнтами за всіма формальними критеріями цілком адекватна отриманим 
даним. Для перевірки умови однорідності дисперсії залишків у пакеті car маємо 
функцію ncvTest() (від “non-constant variance test” - “тест на непостійну 
дисперсію”), яка дозволяє перевірити нульову гіпотезу про те, що дисперсія 
залишків не зв’язана з передбаченими моделлю значеннями. 

car::ncvTest(M_reg) 
## Non-constant Variance Score Test  
## Variance formula: ~ fitted.values  
## Chisquare = 4.647123    Df = 1     p = 0.03110564 

 
Ті ж дані, які можна використовувати для побудови загальної лінійної 

моделі (general linear model, GLM), задаючи в якості аргументу family функции 
glm() гаусівський характер розподілу даних "gaussian". Замість того, щоб 
мінімізувати суми квадратів відхилення, дана модель шукає екстремум 
логарифму функції найбільшої правдоподібності (log maximum likelihood), вид 
якого залежить від заданого розподілу.  

Загалом, значення функції правдоподібності чисельно дорівнює ймовірності 
того, що модель правильно прогнозує будь-яке спостереження, представлене їй 
з заданої вибірки. Логарифм функції правдоподібності LL буде завжди 
від’ємним, і, з того, що log1=0, для оптимальної моделі, що прогнозує 
найменше помилкове значення відгуку, отримуємо, що значення LL буде 
наближатися до 0. Часто для оцінки розбіжностей між спостережуваними та 
прогнозованими даними замість LL використовують залишковий девіанс 
(deviance), котрий визначається як D = -2(LL - S), где S є правдоподібністю 



"насиченої моделі" з найнижчим можливим рівнем невиправної помилки. 
Зазвичай прийнимають S = 0, тому що найкраща модель здійсню, як правило, 
точне передбачення. 

Чим менший вибіркове залишкове відхилення D, тим краще побудована 
модель. Аналогічно можна розрахувати логарифм правдоподібності та девіанс 
для нульової моделі D.null. Тоді адекватність моделі визначається відношенням 
девіансу залишків D та нуль-девіансу D.null шляхом обчислення псевдо-
коєфіцієнта детермінації PRsquare. Девіанс-аналіз є узагальненням техніки 
дисперсійного аналізу і статистичну значимість різниці двох значень девиансу 
(D.null – D) можна оцінити за критерієм χ2: 

 

M_glm <- glm(y ~ x) 
lgLik <- logLik(M_glm) 
D.null <- M_glm$null.deviance  
D <- M_glm$deviance 
df <- with(M_glm, df.null - df.residual) 
p <- pchisq(D.null - D, df, lower.tail = FALSE) 
PRsquare = 1 - D/D.null 
c(lgLik, D, D.null, p, PRsquare) 
## [1] -1.953860e+02  1.587069e+02  4.392770e+02  5.641050e-63  6.387089e-01 
 

Такі ж значення можна отримати за допомогою підсумкової функції 
summary (): 

 

summary(M_glm) 
##  
## Call: 
## glm(formula = y ~ x) 
##  
## Deviance Residuals:  
##     Min       1Q   Median       3Q      Max   
## -4.1984  -0.7939   0.0038   0.6143   3.1395   
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept)  7.519404   0.233779   32.16   <2e-16 *** 
## x           -0.089877   0.006022  -14.93   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## (Dispersion parameter for gaussian family taken to be 1.259579) 
##  
##     Null deviance: 439.28  on 127  degrees of freedom 
## Residual deviance: 158.71  on 126  degrees of freedom 
## AIC: 396.77 
##  
## Number of Fisher Scoring iterations: 2 
with(M_glm, null.deviance - deviance) 
## [1] 280.5701 



anova(M_glm, glm(x ~ 1), test = "Chisq") 
## Analysis of Deviance Table 
##  
## Model: gaussian, link: identity 
##  
## Response: y 
##  
## Terms added sequentially (first to last) 
##  
##      Df Deviance Resid. Df Resid. Dev  Pr(>Chi)     
## NULL                   127     439.28               
## x     1   280.57       126     158.71 < 2.2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

 
Нескладно помітити, що класична та узагальнена лінійні моделі у випадку 

нормального розподілу дають ідентичні результати та відрізняються лише за 
характером використаної термінології. 

Розглянемо далі обгрунтованість вибору систематичної частини моделі. 
Існує твердження, що найбільш довершеним інструментом експертизи 
нелінійності поки залишається око людини, і відмітимо на рис.1.1 деяку 
асиметрію розподілу точок відносно лінії регресії: у середині шкали x модель 
має тенденцію до завищення значень y, тоді як в області малих і великих 
значень x спостерігається зворотна тенденція. 

Конструктивним способом оцінки можливої не лінійності в залежності є 
використання кривих згладжування, розрахованих за допомогою моделей 
локальної регресії з застосуванням функції loess(), або сплайнів. Замість звичної 
хмари розсіювання точок продемонструємо двомірну гістограму hexbin (або 
“сотову карту”), в якій дані розподілені по коміркам і кількість спостережень у 
кожній комірці подано відповідним відтинком кольору (рис.1.2): 

 

library(hexbin) 
ggplot(fruitohms, aes(x = juice, y = ohms)) + 
    geom_hex(binwidth = c(3, 500)) + 
    geom_smooth(color = "red", se = FALSE) +  
    xlab("Содержание сока, %") +  
    ylab("Сопротивление, Ом") 



 

Рис.1.2: Крива згладжування залежності електричного опору м’якоті плодів ківі від вмісту 
соку  

З того, що функціональна форма істинної моделі невідома, зробимо 
припущення, що задовільна апроксимація даних може бути виконана у вигляді 
поліноміальної залежності. Відмітимо, що з збільшенням степені m полінома 
будь-які критерії ефективності, які базуються на залишках (RSE, Rsquared, F) 
будуть монотонно покращуватися, тому що кожна нова модель буде повніше 
відображати характер залежності, яка має місце в навчальній вибірці (рис.1.3). 

Однак розв’язок з мінімально можливою похибкою на навчальній вибірці 
виявляється невиправдано складним – функція апроксимації старанно враховує 
усі випадкові флуктуації вимірювань і не в змозі відслідкувати основну форму 
тренда. Така ситуація називається перенавчанням моделі і вона визначається 
тим, що на нових незалежних даних такі моделі можуть себе вести достатньо 
непередбачувано. Втрачається узагальнююча спроможність розв’язку (model 
generalization), яка пов’язана як з можливістю моделі описати найбільш 
характерні закономірності явища, що досліджується, так і з універсальною 
спробою застосування прогнозів до широкої множини нових прикладів. Тому 
побудова моделі оптимальної складності, в якій збалансовано точність і 
стійкість прогнозу, є фундаментальною проблемою вдосконалення методів 
моделювання. 

 



 
Рис.1.3: Апроксимація даних поліномами різних степеней  

Одним з шляхів пошуку найкращої апроксимуючої функції є використання 
методу регуляризації, коли задача мінімізації похибки розв’язується на основі 
критеріїв, що накладають “штраф” за збільшення складності моделі. Якщо D - 
вибірковий залишковий девіанс, k - кількість вільних параметрів моделі, а n - 
обсяг навчальної вибірки, то можна визначити сімейство популярних критеріїв, 
що об’єднані під назвою інформаційних (Burnham, Anderson, 2002): 

 класичний критерій Акаїке: AIC = D + 2*k; 
 байєсівський критерій Шварца: BIC = D + k*ln(n); 
 зкорегований критерій Акаїке: AICс= AIC+2k(k+1)/(n-k-1). 
При побудові параметричних моделей з застосуванням функцій R ці критерії 

можна розрахувати різними способами: 
 

k <- extractAIC(M_glm)[1] 
AIC <- extractAIC(M_glm)[2] 
AIC <- AIC(M_glm) 
AICc <- AIC(M_glm) + 2*k*(k + 1)/(n - k - 1) 
BIC <- BIC(M_glm) 
BIC <- AIC(M_glm, k = log(n)) 
c(AIC, AICc, BIC) 
## [1] 396.7719 396.8679 405.3280 
 

Оптимальною  вважається модель, якій відповідають субекстремальні 
значення критерієв якості (наприклад, мінімум AIC). Розглянемо приклад 
використання інформаційних критеріїв для вибору оптимальної кількості 
параметрів поліноміальної регресії (рис.1.4): 

 

# Построение моделей со степенью полинома от 1 до 7 
max.poly <- 7 
# Создание пустой таблицы для хранения значений AIC и BIC,  
# рассчитанных для всех моделей, и ее заполнение  



AIC.BIC <- data.frame(criterion = c(rep("AIC", max.poly), 
rep("BIC", max.poly)), value = numeric(max.poly*2), 
degree = rep(1:max.poly, times = 2)) 
 

for (i in 1:max.poly)  { 
     AIC.BIC[i, 2] <- AIC(lm(y ~ poly(x, i))) 
     AIC.BIC[i + max.poly, 2] <- BIC(lm(y ~ poly(x, i))) 
} 
 

# График AIC и BIC для разных степеней полинома 
qplot(degree, value, data = AIC.BIC, 
geom = "line", linetype = criterion) + 
xlab("Степень полинома") + ylab("Значение критерия") 

 

Рис.1.4: Пошук оптимальної степені поліному з використанням інформаційних критеріїв  

      Мінімальні значення інформаційних критеріїв відповідають висновку, що 
найкраща поліноміальна модель - поліном 4-й степені. 

 


