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nOd dawna chciałem napisać książkę taką mniej 
więcej Jak ta: wiedziałem bowiem, że programy 
mogą urzekać głębokim pięknem swej logiki, a 
przecież musiałem przyznać, że większość z
nich przedstawia się w postaoi choć zdatnej
do mechanicznego wykonania, to Jednak nader
skutecznie skrywającej urodę programu przed 
ludzkim okiem" .
E.W. D i j k s t r a ,  Umiejętność programowa-

nia

Frank Yates, znakomity statystyk, jeden z pionierów teorii 
doświadczalnictwa, dyrektor o światowej sławie The Rothamsted
Fxperimental Station, pisząc artykuł do tomu in memoriam R.A. 
Fishera zatytułował swą pracę: "Computers, the second revo- 
lution in statistics" [51] , Nie były to czcze słowa. Instytut
w Rothamsted już w latach czterdziestych jako jeden z pier-
wszych posiadał na własne zamówienie skonstruowaną maszynę 
liczącą, co przyczyniło się niewątpliwie do przodującej roli
tego instytutu.

Zauważmy, że w ostatnich kilkunastu latach obserwujemy 
wprost burzliwy rozwój statystyki matematycznej. Pojawia się
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nieporównywalnie wielka w stosunku do innych, dziedzin matema-
tyki liczba prac poświęconych różnym aspektom statystyki za-

równo teoretycznym, jak i praktycznym [36] . Na czoło wszyst-
kich zagadnień wysuwa się wielozmienna analiza danych* Zau-
ważmy, że wiele twierdzeń z tego zakresu zostało sformułowa-
nych już w latach trzydziestych (testy MANOVA , korelacje ka-
noniczne, analiza dyskryminacji), jednak pozostało bez więk-
szego zasięgu, jako że nie można było ich stosować, w praktycz-
nych zagadnieniach z powodu poważnych, a nawet nieprzezwycię- 
żalnych trudności rachunkowych występujących przy większej 
liczbie parametrów rozważanego modelu statystycznego* Dopiero 
wprowadzenie elektronicznej techniki obliczeniowej oznacza 
milowy skok na drodze zastosowań* Przed statystyką matematy-
czną otworzyły się zupełnie nowe możliwości* W czasach dzi-
siejszych jesteśmy świadkami swoistej symbiozy teorii i prak-
tyki: Teoria statystyki ukazuje wciąż nowe horyzonty, nato-
miast teoria eksperymentu, korzystając z osiągnięć teoretyków 
oraz rozważając sytuacje "z życia", stawia wciąż'nowe pytania 
i zachęca do dalszych, głębszych badań*

Na pograniczu teorii i praktyki pojawiła się nowa dzie-
dzina, która w 197^ otrzymała oficjalnie nazwę statystyki 
obliczeniowej (computational statistics). Jest to specjalność, 
która zajmuje się wszelkimi zagadnieniami statystyki matema-
tycznej w aspekcie ich możliwości obliczeniowych* Właśnie w 
197̂ - r* zorganizowano bardzo nieśmiało w Wiedniu pierwsze 
międzynarodowe spotkanie poświęcone sprawom statystyki obli-
czeniowej* Okazało się, że tematów i problemów jest mnóstwo, 
a i ludzi zajmujących się specjalistycznie tymi zagadnieniami 
niemało* Następne, organizowane w dwuletnim odstępie, sympo-
zja o nazwie COMPSTAT cieszyły się coraz większym powodze-
niem; na ostatnim sympozjum w Edynburgu zarejestrowano około 
800 osób (Q 8] - |21]) .

Sprawy elektronicznej techniki obliczeniowej rozpatruje 
się na ogół w dwóoh aspektach: hardware *u i software *u. Spra-
wy hardware*u to sprawy techniczne, jak rodzaj i konfiguracja 
sprzętu* Sprawy software*u to sprawy oprogramowania, bez któ-



rego nawet najdoskonalsza maszyna Jest bezużyteczna. Zwróćmy 
chwilowo naszą uwagę na software statystyczny, czyli oprogra-
mowanie zagadnień statystycznych. Początkowo wydawało się, że 
sprawa oprogramowania istniejąoych maszyn cyfrowych nie stwa-
rza dodatkowych problemów i wiąże się Jedynie z odpowiednio 
dużym nakładem pracy technicznej, polegającej na zakodowaniu 
znanych formuł i wzorów. Rychło jednak okazało się, że taki 
pogląd jest niesłuszny. Programy pisane "ad hoc" przez nie-
świadomych, i nie rozumiejących sensu obliczanych zagadnień 
programistów, okazywały się bardzo niewygodne w użyciu. Za-
częło się np. zdarzać, że - wskutek szybkiej kumulacji błędów 
- wzory umieszozone w bardzo przejrzystej postaci w różnych, 
skądinąd nawet świetnych, pracach i podręcznikach zawodzą 
przy trochę większej liczbie zmiennych lub "złośliwych" da-
nych, podczas gdy przeanalizowanie danego zagadnienia od stro-
ny numerycznej i zmiana algorytmu prowadzą bez zakłóceń do 
dokładnego rozwiązania. Poza tym w obliczeniach statystycz-
nych niezmiernie ważnymi, a przy tym niebanalnymi, zagadnie-
niami są zagadnienia wejścia i wyjścia, czyli wprowadzanie 
danych i drukowanie wyników. Przy olbrzymiej masie danych 
wejściowych oraz wielkiej liczbie kombinacji możliwych wyni-
ków zagadnienia te stają się niezmiernie ważne i wymagają 
wnikliwego rozpatrzenia.

Dużo niepokoju wywołał eksperyment Longleya [35] > który 
obliczył regresję wielokrotną kilku zmiennych objaśniających 
na niewielkich danych, dotyczących różnych wskaźników ekono-
micznych w kolejnych kilkunastu latach. Wykonując obliczenia 
przy użyciu różnych programów na różnych maszynach otrzymywał 
niekiedy diametralnie różne wyniki. Obliczone współczynniki 
regresji były dokładne z k miejscami znaczącymi (maksymalnie), 
niektóre programy dawały zaledwie jedno lub zero miejsc zna-
czących, a zdarzył się nawet przypadek, że dwa na sześć obli-

czanych współozynników regresji miały złe znaki.
Tak więc rychło stało się jasne, że sprawa przygotowania 

oprogramowania statystycznego nie jest tylko sprawą technicz-
ną, ale wymaga umiejętności i wiedzy z kilku dziedzin: osoba 

odpowiedzialna za oprogramowanie statystyczne powinna:
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(a) znać zagadnienia statystyczne od strony merytorycznej,
tzn. orientować się, czego dotyczy rozważane zagadnienie, 

Cb) mieć praktykę z zakresu metod numerycznych., zdawać sobie 
sprawę ze złożoności obliczeniowej, dokładności obliczeń 

itp#,
(c) znać hardware, tj. konfigurację maszyny cyfrowej oraz o- 

programowanie podstawowe, w szczególności arytmetykę ma-
szynową, dla której dane oprogramowanie jest przygotowywa-
ne,

(d) znać zapotrzebowanie użytkowników ną opracowane oprogramo-
wanie, tzn. wiedzieć w przybliżeniu, jaka będzie klasa od-
biorców i jakie dane mają być za pomocą przygotowywanego 
oprogramowania obliczane.

Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że są to bardzo wysokie wyma-
gania.

Przygotowywane oprogramowanie było najczęściej opracowy-
wane na konkretną maszynę, dla konkretnego użytkownika i kon-
kretnych danych. Przyjmowano a priori, że klient (odbiorca 
obliczeń) powinien wierzyć otrzymanym wynikom. Metody numery-
czne, według których wykonywano obliczenia, pozostają w ukry-
ciu. Może się zdarzać, że programy działające na jednym typie 
maszyny wręcz nie działają na innych maszynach lub też dają 
błędne wyniki.

V chwili obecnej nie można uskarżać się na brak na świę-
cie dobrego oprogramowania statystycznego. Wymieńmy chociaż 
pakiety SPSS, BMDP, SAS, GENSTAT, P-STAT ([4|| , [24] , [5] , [4] , 
[4oJ , [17]) • Jednak pakiety te zostały przygotowane na konkret-
ną maszynę, najczęściej IBM, z dużą pamięcią, i współpracują 
z konkretną wersją systemu operacyjnego danej maszyny. Prze-
niesienie któregoś z ty oh pakietów na inny typ maszyny wymaga 
dużo pracy adaptacyjnej. Należy nadmienić, że żaden z wymie-
nionych pakietów nie pracuje na maszynach serii ODRA 1 3OO i 
na ogół konfiguracja pracujących u nas maszyn jest niewystar-
czająca dla wdrożenia tych pakietów.

Sposób realizacji poszczególnych zagadnień, a więc jego 
algorytm i implementacja, pozostaje zupełnie w ukryciu.
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Spośród opracowanego w Polsce i opublikowanego oprogra-
mowania należy wymienić oprogramowanie na m .c.ODRA 1204, przy-
gotowane przez Ośrodek Poznański pod kierownictwem Calińskie- 
go i Krzyśki [3] , pakiet Warmusa na m.c. ODRA 1305 [48] oraz 

moje biblioteki na m.c. ODRA 1204 i ODRA 130 5 ([7] , 0  , [13]) .
Pakiety zachodnie są rozprowadzane komercyjnie, a więc 

należy rozporządzać środkami dewizowymi aby taki pakiet zaku-
pić i opłacić koszt jego instalacji oraz konsultacje specja-
listów, Pakiety te są przeciętnie co dwa lata aktualizowane, 
przy czym aktualizacja polega zarówno na usuwaniu błędów sta-
rego pakietu, jak również jego rozszerzeniu, tj, dodaniu no-
wych programów, ewentualnie wymianie niektóryoh metod. Oczy-
wiście, nowa wersja pakietu jest rozprowadzana również odpłat-
nie, chociaż dla starych abonentów po obniżonej cenie.

Inna niedogodność korzystania z gotowego oprogramowania 
jest ta, że tok wykonywanych obliczeń jest sztywny. Wystarcza 
to oczywiście do rutynowych obliczeń, ale może być dużą nie-
dogodnością przy niestandardowych obliczeniach, gdy będzie 
się na przykład otrzymywać kilogramy niepotrzebnych wyników, 
natomiast nie będzie można otrzymać jakiegoś interesującego 
wyniku pośredniego.

W świetle wymienionych wyżej niedogodności pakietów sta-
tystycznych, bardzo korzystnie przedstawia się koncepcja bi-
blioteki modularnej, czyli biblioteki składającej się z od-
dzielnych niezależnych podprogramów i funkcji obliczających 
drobniejsze zagadnienia. Biblioteka ta powinna być odpowied-
nio zintegrowana, aby wyniki otrzymane w rezultacie działań 
jednych procedur mogły być użyte jako dane wejściowe do in-
nych procedur. Biblioteka taka stanowi w pewnym sensie pół-
produkt, który może być użyty w różnych celach.

Po pierwsze, biblioteka taka może być podstawą (wchodzić 
jako część'składowa) do programów statystycznych, przygotowa-
nych na konkretne maszyny, w szczególności programy te mogą 
być zrealizowane w postaci obudowy znajdujących się w biblio-
tece procedur. ¥ zależności od rodzaju danych wejściowych o- 
raz zgłoszonego zapotrzebowania na rodzaj wyników, programy 
te zawierałyby przede wszystkim instrukcje wejścia i wyjścia 

oraz wywołania odpowiednich segmentów bibliotecznych.
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Po drogie, biblioteka taka nadaje się świetnie do oelów 
dydaktycznych, przy nauczaniu praktycznych metod statystyki. 
Korzystanie z takiego półproduktu, jakim jest zestaw (pół- 
skorapilowanych ) procedur, pozwala studentowi lub słuchaczowi 
kursu zastosowali matematyki nie tylko zaznajomić się praktycz-
nie w krótkim czasie z większą liczbą metod, ale również z 
różnymi możliwościami ich wykorzystywania.

W sumie ułożenie i skompletowani© takiej biblioteki wy-
maga szerszego spojrzenia na obliczany program, znajomości 
aktualnych zagadnień i metodologii zastosowań statystyki o— 
raz umiejętności programowania.

Na świecie istnieją tylko bardzo nieliczne biblioteki 
tego typu, jednak pozostają one znacznie w tyle za rozwojem 
metod statystycznego opracowywania danych empirycznych.*

Jedną z bibliotek procedur i funkcji statystycznych 
jest zestaw SSP (Scientific Subroutine Package) rozpowszech-
niany przez firmę IBM. Jest to zestaw napisany w języku 
FORTRAN , anonimowych autorów, oparty głównie na książce 
Cooleya i Lohnesa [22] . Jednak zestaw ten nie jest zadowala-
jący. Metodologia statystyczna jest dosyć stara, diagnosty-

ka błędów prawie żadna. Nie ma żadnych przykładów testowych, 
ani przykładów zastosowań.

Inna biblioteka modułów statystycznych została opubliko-
wana przez Oaviesa [23] w postaci książki zawierającej różne 
procedury, również w języku FORTRAN. Algorytmy te dotyczą je-
dnak tylko bardziej elementarnych i wstępnych obliczeń staty-
stycznych.

Do opracowań tego typu prawdopodobnie należy książka 
Veldmana [47] , do której nie udało mi się dotrzeć.

¥ Polsce, pierwszym i jedynym opracowaniem całościowym 
jest moja książka "Podstawowe algorytmy statystyki matematy-

cznej" [9] * Opisywana i zamieszczona w niej biblioteka jest
adresowana do uniwersyteckich (akademickich) ośrodków obli-
czeniowych. ¥ książce tej przedstawiono 55 algorytmów statys-
tycznych współpracujących ze sobą i pokrywających szeroki za-
kres metod statystycznych. Algorytmy te zrealizowano w języku 
ALGOL i testowano na m.c. ODRA 1204.



Rozszerzeniem biblioteki modułów statystycznych przed-
stawionych w wymienionej książce jest biblioteka A-STAT 

(D°] t Dli t [12]) • Biblioteka ta jest zrealizowana w języku 
ALGOL 1900 oraz wykorzystywana na m.c. ODRA 1305. Jest ona 
dostępna użytkownikom m.c. ODRA 1305* znajdującej się w Insty-
tucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w postaci pół- 
skompilowanego segmentu zawierającego przeszło 100 procedur 
i funkcji. Między innymi, zestaw ten jest wykorzystywany przez 
studentów informatyki i studentów zastosowań matematyki na 
zajęciach specjalistycznej pracowni statystycznej.

Na bazie tej biblioteki został opracowany zestaw progra-

mów statystycznych o nazwie SABA [13] . Zestaw ten zawiera o- 
koło 30 dużych współdziałających ze sobą programów, poświęco-
nych specjalistycznym tematom i wykorzystujących w postaci 
półskompilowanej segment A-ATAT.

Wymienione wyżej biblioteki nie obejmują tematyki anali-
zy skupień (w języku angielskim: cluster analysis). Na Uniwer-
sytecie Wrocławskim algorytmizacją analizy skupień zajmuje 
się J.Kucharczyk ([32] , [33]) .

Językiem podstawowym przygotowanego przeze mnie oprogra-
mowania jest ALGOL. W porównaniu z FORTRANem, rozpowszechnia-
nym przez koncern IBM, ALGOL jest - generalnie biorąc - bar-
dziej zbliżony do języka matematycznego, stąd większa przej-
rzystość napisanych tekstów. Poza tym w programach algolows- 
kich jest możliwość dynamicznej rezerwacji pamięci, co jest 
szczególnie istotne przy wielodostępię. Stąd też wiele dobrych 
algorytmów numerycznych, w szczególności algorytmów drukowa-
nych w "Numerische Mathematik" i "Communications ACM", jest 
publikowanych w tzw. wzorcowym ALGOLu, czyli ALGOLu 60. ALGOL 

ten jest niezależny od maszyny cyfrowej. Przystosowując proce-
dury na konkretną maszynę, należy przede wszystkim zamienić 
wzorcowe instrukcje wejścia i wyjścia na takie, które mogą 

być przetłumaczone i zrealizowane przez translator działający 
na danej maszynie.

Procedury zawarte w zbiorze A-STAT są podzielone tematy-
cznie na 9 podgrup, którym są poświęcone kolejne rozdziały o-
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pisu, W dalszym ciągu podaję założenia, i krótką charakterys-
tykę algorytmów zamieszczonych w wydzielonych grupach tematy-
cznych. Poszczególne procedury wykonują określone fragmenty 
obliczeń statystycznych. W wielu procedurach oblicza się tes-
ty istotności, weryfikujące różne hipotezy statystyczne. Jak 
powszechnie wiadomo, testy te mają sens tylko wtedy, gdy są 
spełnione określone założenia co do rozkładów rozważanych 
zmiennych losowych, w szczególności niezależności błędów ob-
serwacji i normalności rozkładów. Ciężar sprawdzenia tych za-
łożeń (warunków stosowalności testu) spoczywa na użytkowniku, 
który powinien te założenia sprawdzić.

ROZDZIAŁ I. ELEMENTARNE OBLICZENIA STATYSTYCZNE

Dział ten zawiera w chwili przygotowywania tego opisu 6 prace- 
dur. Procedury te są nastawione na wykonywanie pewnych wstęp-
nych obliczeń, jak szukanie odstających obserwacji, tworzenie 
szeregów rozdzielczych, obliczanie kwantyli z szeregu roz-
dzielczego, test normalności, test istotności różnic między 
dwoma średnimi, poohodzącymi z prób niezależnych z automaty-
cznym wyborem wariantu dla prób o wariancjach różniących się 

statystycznie istotnie.

ROZDZIAŁ II. JEDNOZMIENNA ANALIZA WARIANCJI I APROKSYMACJA 
WIELOMIANOWA

W dziale tym umieszczono kilka procedur służących do obli-
czeń jednozmiennej analizy wariancji zarówno ortogonalnej, 
jak i nie ortogonalnej. Do obliczeń tzw. ortogonalnej analizy 
wariancji służą procedury MEANS, SQUARES, ADDRESS, SETUP, 
SEARCHMEANS. Dwie pierwsze z nich są modyfikacjami procedur 
Gowera [26] . Modyfikacje są tego rodzaju, że zawężają niezna-
cznie zakres wykorzystywania tych procedur, dają natomiast 
kilka- lub kilkunastokrotne skrócenie czasu obliczeń (por. [ó]). 
Ważne jest, że procedury te umożliwiają obliczenia ortogonal-
nej analizy wariancji z dowolną liczbą czynników. Przykładem 
możliwości korzystania z tych procedur są programy "awa" z 
zestawu programów dla m.c ODRA 1204 [7 ) i AWA1 z zestawu 
SABA [13] , obliczające analizę wariancji dla układów krzyżo-
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wych z replikacjarai (powtórzeniami) lub bez, układów split- 
plot, czyli rozszczepianych Jednostek eksperymentalnych oraz 
układów bloków losowanych. Obliczenia mogą być wykonywane 
dla dowolnej liczby czynników.

Niech n oznacza liczbę rozważanych czynników, a 
f1, f2,...,fn liczby poziomów tych czynników. Rozważane czyn-
niki nazywamy umownie literami A, B, C, ... itd. Podstawą 
do obliczeń analizy wariancji są zaobserwowane wartości

7 .  Ą Ą OL = 1, 2,..., fk, k = 1, 2,...,n) oraz śred-
1 2* * n *

nie brzegowe postaci y , gdzie symbol s. oznacza
S1 2* * n K

bądź odpowiednią liczbę i^ (.nr poziomu k-tego czynnika) ,

bądź też Jest tradycyjną kropką lub gwiazdką oznaczającą bra-
nie średniej ze względu na k-ty czynnik.

¥ dalszym ciągu na podstawie zaobserwowanych wartości

y4 4 j oraz średnich brzegowych y oblicza sie
S ^ T - ^ n  s1S2***sn

formy kwadratowe nazywane zmiennośoiami, które wyrażają wpływ 
poszczególnych czynników oraz ich kombinacji na badaną wiel-
kość zmiennej y.

Przykładowo przy doświadczeniu replikowanym z n = 2 
czynnikami nazywanymi umownie A, B występującymi na f1 = I, 
f2 = J poziomach oraz przy f3 = K replikac Jach, obliczamy 
następujące formy kwadratowe (por. Brandt [ló])

2
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Ogólnie przy rozważaniu doświadczenia z n czynnikami, 
można wyodrębnić 2n zmienności wyrażających wpływ tzw. 

efektów głównych oraz różnych Interakcji rozważanych czynni-
ków .

W przygotowanych procedurach podstawowych do analizy wa-
riancji przyjęto zasadę, że zaobserwowane wartości y. Ą j

1 2##* n
oraz średnie brzegowe y zostają umieszczone według

S1 2* *,Sn
odpowiedniej kolejności w jednowymiarowej tablicy A o wymia-
rze:

[o: TT Cf±+1.) - 1] .
L i=1 1 J

Wprowadzając nowy układ indeksów i gdzi©/* \ & n

Jlr =
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1.-1 , gdy indeks ten oznacza rozważany po-
ziom k-tego czynnika,

f^ , gdy Indeks ten oznacza branie średniej 
wartości ze względu na k-ty czynnik,

otrzymujemy jednolitą numerację obserwowanych wartości oraz 
średnich.

Przy takim oznaczeniu adres s elementu y . . ,

w tablicy A wyznacza się ze wzoru: 

n
® s ^  i j t 

1=1

gdzie H = [hi * * * ,Łn] tablicą pomocniczą, określają-

cą o ile zmieni się adres s , jeśli wskaźnik j^ ( k = 1, ... ,n)

zmienimy o jedność. Elementy tej tablicy mają nadane wartości 
obliczone ze wzoru:

= 1 .

h± = Cfi+1+I)nl+1 , i = n-1, n-2,...,1 .

Umieszczanie danych w tablicy A oraz obliczanie śred-
nich brzegowych odbywa się za pomocą procedury MEANS. Kolejne
wartości y. Ą . są dostarczane za pośrednictwem proce- 

1 2* * n



dury specjalnej TRANSFR (X) , która dostarcza kolejny element 
tablicy danych.

Obliczane formy kwadratowe Q otrzymują numerację 
Yatesa, która wynika z następującego .rozważania: Według no-
menklatury tradycyjnej, każda forma kwadratowa jest określona 
układem liter A, B, C,... oznaczających rozważane czynniki 
i występujących jako indeksy tej formy (np. SSA , SSB, SS^ w

oytowanym wyżej przykładzie). Generalnie każdą formę kwadra-
tową Q zapisujemy w postaci
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Q
n

gdzie

Xi =

0,

1 ,

jeśli ciąg literowy określający formę nie 
zawiera symbolu i-tego czynnika,
jeśli ciąg literowy określający formę za-
wiera i-ty czynnik.

Z kolei ciąg {l ,1^,.. . ,1^} może być interpretowany 
jako rozwinięcie dwójkowe pewnej liczby całkowitej. Na przy-
kład wymienione wyżej formy kwadratowe Q., Q_, Q._ przy do-

A  Xi A d
świadczeniu replikowanym otrzymują następujące numery C '-J 
oznacza brak czynnika w kombinacji, litera R oznacza repli-
kac je)

nazwa formy kombinacja
literowa

kombinacja
cyfrowa

numer
formy

— UJ 1—i i_ j 0 0 0 0
- L-J R 0 0 1 1

qb
l— l B l_l 0 1 0 2

- UJ B R 0 1 1 3

*A A L-l i_j 1 0 0 k

- A I - I R 1 0 1 5

qab A B UJ 1 1 0 6

Qt A B R 1 1 1 7

Formę kwadratową Qv oblicza się jako różnicę: 

Q V = S? “ QA “ B “ qa b *

Procedura SQUARES oblicza wszystkie możliwe formy kwad-
ratowe dla doświadczenia z n czynnikami. Na podstawie obli-



czonych w ten sposób zmienności można ułożyć odpowiednią tab-
licę analizy wariancji zawierającą poszczególne źródła zmien-
ności i ocenę ich istotności.

Mając statystyczną ocenę błędu doświadczenia można zbu-
dować przedziały ufności dla poszczególnyoh średnich oraz ob-
liczyć najmniejsze istotne różnice. Aby wydobyć w odpowiednim 
porządku leksykograficznym poszczególne średnie znajdujące 
się w jednowymiarowej tablioy obliczonej procedurą MEANS, 
można posłużyć się procedurą SEARCHMEANS.

W dalszym ciągu w tym samym dziale znajdują się dwie pro-
cedury obliczające nieortogonalną analizę wariancji dla dwóch 
czynników w układzie krzyżowym (z interakcjami lub bez oraz 
z powtórzeniami lub bez powtórzeń) oraz w układzie hierarchi-
cznym z powtórzeniami w podklasach. Przyjęto tzw. notację 
R(») (por. [34])» natomiast sama metoda analizy jest oparta na 
wywodach przedstawionych w książkach Searle'a [45] i Rao [4-3] •

Znajdująca się w tym samym dziale procedura POLTRENDDEC 
Cpolynomial trend decomposition) oblicza dla empirycznych 
wartości {yi,xi} , i = 1,2,...,n, oraz podanych wagach {w 
1 = 1 ,  2,...,nj najlepszą w sensie metody najmniejszych kwa-
dratów aproksymację zmiennej y za pomocą funkcji p(x) po-

staci
2 Jj;

p(x) =: bg+bji+b^ + «**+h|{Ex .

Zastosowano tutaj metodę wielomianów ortogonalnych, która za-
pewnia numeryczną stabilność rozważanego zagadnienia.

V czasie działania procedury są wykonywane testy istot-
ności, pozwalające na automatyczny wybór stopnia aproksyma-

cji.
Należy podkreślić, że warunkiem stosowalności wykonywa-

nych testów jest spełnienie pewnych założeń o parametrach 
rozważanych modeli statystycznyoh, w szczególności niezależ-
ności poszczególnych obserwacji, homogeniczności wariancji w 
podklasach i normalności rozkładu błędów. Ciężar sprawdzenia 
tych założeń spoczywa na użytkowniku procedur. Szczegółową 
dyskusję na temat konsekwencji niespełniania tych założeń 
można znaleźć w książkach Hortona ([29] * Rozdział 2-Il),
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Plackętta ([42] , Rozdział 5), Scheffego ([44] , Rozdział 10). 
Tutaj zauważmy jedynie, że założeniem o największej wadze 
jest założenie o niezależności poszczególnych obserwacji 
(błędów obserwacji). Niespełnienie tego założenia, w szcze-

gólności istnienie pewnych korelacji między obserwacjami, mo-
że prowadzić do bardzo poważnego zniekształcenia błędu pier-
wszego rodzaju, czyli prawdopodobieństwa p^ = P(F> Fq^^/Hq) 
obliczanego przy wykonywaniu testu F .

Efekty heterogeniczności wariancji są minimalne, gdy li-
czebności podklas są równe (ortogonalny układ doświadczenia) .
V przypadku nierównych liczebności należy dopuszczać możli-
wość poważniejszego zniekształcenia prawdopodobieństwa p^s 
i tak prawdopodobieńs two to może być zawyżone , gdy podklasy 
o mniejszej liczebności pochodzą z populacji o większych wa-
riancjach oraz prawdopodobieństwo to może być zaniżone, gdy 
podklasy o mniejszej liczebności pochodzą z populacji o mniej-
szych wariancjach.

Nienormalność rozkładu błędów stwierdza się najczęściej 
przez obliczenie współczynników asymetrii ^  i kurtozy 
Dla rozkładów normalnych Y' = 0, ^  = 3*

Asymetria rozkładów ma minimalne znaczenie przy oblicza-
niu dwustronnego testu F , ale może poważnie zniekształcić 
wartość p.j przy obliczeniach jednostronnego testu F .

Kurtoza zniekształca obliczane prawdopodobieństwo p̂  

w ten sposób, że zaniża wartość p^ w przypadku ^ ^ > 3  

(leptokurtoza) oraz zawyża tę wartość w przypadku ^ 2 ^ ^  
(platykurtoza). Wielkości zniekształceń były badane metodami 
symulacyjnymi. Wyniki tych badań są opisane ra.in. u Hortona

N .

Znanym testem badającym homogeniczność wariancji jest 
test Bartletta. Należy jednak zauważyć, że test ten jest bar-
dzo wrażliwy na nienormalność rozkładu rozważanych obserwacji. 
Horton poleca inny test, badający iloraz największej i naj- 
oniiejszej z otrzymanych wariancji.

W przypadku stwierdzenia heterogeniczności wariancji lub 
Nienormalności rozkładów błędów niektórzy praktycy polecają 
zastosowanie odpowiednich transformacji rozważanych zmiennych.
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Transformacje takie budzą jednak poważne wątpliwości) często 
poprawiając jedną rzecz (np. stabilizując wariancję) psujemy* 
jednocześnie drugą (np. normalność rozkładów) , a ponadto spo-
tykamy się z trudnościami interpretacyjnymi zakładanych mode-
li liniowych. Horton C[2$>] , str. 37 , 57) uważa, że naprawdę 
rzadko, jeśli w ogóle, warto trudnić się transformacjami, na-
tomiast można w takich przypadkach obliczyć w zwykły sposób 
test F i prawdopodobieństwo p1 , a następnie dokonać odpo-
wiednich korektur, posługując się tablicami zamieszozonymi 
np. w jego książce.

ROZDZIAŁ III. TESTY NIEPARAMETRYCZNE

Dział ten został dopiero niedawno zapoczątkowany i zawiera 
aktualnie jedynie procedurę obliczającą współczynnik korela-
cji rang Spearmana i rangowanie obserwacji. W najbliższym cza-
sie zostaną dołączone do tego działu procedury obliczające 
standardowe zagadnienia nieparametryczne: test znaków, Manna- 
Whitneya, Wilcoxona, Kołmogorowa-Smirnowa.

ROZDZIAŁ IV. MACIERZE KOWARIANCYJNE, DZIAŁANIA NA TYCH MACIE-

Dział ten zawiera w tej chwili 29 procedur. Są to procedury 
do obliczeń macierzy kowariancji i korelacji, różne procedury 
z algebry liniowej służące do obliczania macierzy odwrotnej, 
wyznacznika, wartości i wektorów własnych. Rozważane w statys-
tyce matematycznej macierze są najczęściej rzeczywiste, nie- 
ujeranie określone i symetryczne. Przyjęto generalnie zasadę, 
że wobec symetrii rozważanych macierzy będzie pamiętany tylko

poszerzano o dalszych p elementów, przeznaczonych na sumy 
lub średnie obserwowanych p zmiennych.

Dla manipulowania w ten sposób zapamiętanymi macierzami 
napisano kilka procedur służących do wybierania mniejszych 
podmacierzy (procedury PICKNR, PICKII, RETR, RETRNR) , mnożę-

RZACH

jej dolny trójkąt. Dla symetrycznej macierzy o
wymiarach pxp , określono tablicę A o wymiarze 
[1 i P*(p+1)/2] , w której lokowano elementy macierzy A w

kolejności a^, a2j» a22* a31,,-*,app * Cz£sto tablicę tę
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nia macierzy (MTM, TM, TMV, MULT) oraz drukowania macierzy 
trójkątnych i prostokątnych CDRUKT, DRUKTNR, DRUKTS, DRUKTSNR 

DRUKMATR).
W dalszym ciągu w rozdziale tym umieszczono kilka proce-

dur obliczających macierze poprawionych iloczynów, kowarian-
cji lub korelacji. Jak wiadomo, macierze te są punktem wyjś-
cia do obliczeń wielozmiennej analizy danych.

Niech x1 = »xi2 >•••»xip) oznacza wektor obserwacji
p cech u 1-tego osobnika, 1 = 1, 2,...,n •

Dane zaobserwowane u n osobników możemy zestawić w po-

staci macierzy X a t i = 1» 2,*..,n , j = 1, 2,...,p,
o wymiarze nxp $

CD x =

—i

-2

Niech x = (x .,x 0,...,x _) będzie wektorem średnich 
»1 .  — «P

obliczonych w następujący sposób:

(2) .i "li1 i — 1, 2,»..,p •

Macierzą kowariancji zaobserwowanych wartości p zmien-
nych nazywamy macierze C = -jĉ  , i,j a 1, 2,..*,p, okreś-
loną następującym wzorem:

(3) c = ~  2  ) .
n  6 l  1 * 1 *

Poszczególne elementy tej macierzy są kowariancjami między 
odpowiednimi parami zmiennych i mają postać:

1=1

Ze sposobu określenia macierzy kowariancji wynika, że jest 

ona symetryczna.



Macierz kowariancji z dokładnością do stałego współczyn-

nika jest równa macierzy A = » *->J = t
nazywanej macierzą poprawionych iloczynów, określonej następu-

jąco:

n
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Macierz tę można obliczać z powyższego wzoru definicyjnego 
lub alternatywnie z wzoru roboczego

n
(5) A it | .

Można rozważać sytuację, gdy każdemu wektorowi obserwa-
cji (1=1, 2, • • .,n) jest przypisana pewna waga w1>0.
Wtenczas średnią ważoną n obserwacji nazywamy średnią aryt-

metyczną

n n
(6) x(n) = ' w,x /V (n) , gdzie W (n) = >  i w^ .

“  1 1  1=1 A

Ważoną macierzą poprawionych iloczynów nazywamy macierz 
A(n) obliozoną według wzoru

(7) A(n) = g  w± ) * Cxx-x p  .

Wzór roboczy na ważoną macierz poprawionych iloczynów przyj-
muje postać

n __ _
(8) A(n) = (n)i W *

1 = 1  i i x

Zauważmy, że wzory definicyjne (4) lub (7) wymagają dwukrot-
nego czytania danych, co ze względów organizacyjnych może być 
niewygodne i, w szczególności, jest połączone ze zwiększonym 
czasem pracy maszyny. Z kolei wzory robocze wymagające tylko 
jednokrotnego czytania danych są co prawda bardziej ekonomi-
czne, ale za to powodują szybsze narastanie błędów zaokrągleń; 
szczególnie przy danych o większej liczbie cyfr znaczących.
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Znany jest jeszcze trzeci, sekwencyjny sposób oblicza-
nia macierzy poprawionych iloczynów. Sposób ten wykorzystuje 
wzory Welforda [4s[) • Podajemy tu ogólną postać tych wzorów, 
cytowaną za Hawkinsem [28] , Niech x(n) i A (n) oznacza wek-
tor średnich i macierz poprawionych iloczynów obliczoną dla

i macierz poprawionych iloczynów dla łącznej liczby n+1 o- 
sobników otrzymuje się przez uaktualnienie posiadanego wekto-
ra x(n) i macierzy A(n) według następujących wzorów:

(9) x (n+1) = x (n) +wn+1 (xn+1 -x (h)) /¥ (n+1) ,

(9a) A (n+1) s A (n) + w q +  Ą (aęn+1 -x (n)) ' (x^+1 -x (n+1)) /¥ (n+1) .

Zauważmy, że wzory (9) i C9a) dopuszczają zarówno dodatnie, 
jak i ujemne wagi. Ujemna waga oznacza eliminację danego oso-
bnika z obliczonego już materiału, ¥ przypadku gdy w^ = 1 ,
1 a 1, 2,,,,,N , wzory (9) i (9a) upraszczają się do następują-
cych:

Jak stwierdził Neely [39] * obliczanie macierzy poprawionych 
iloczynów według wzorów ¥elforda jest prawie tak samo dokład-
ne, jak obliczanie ze wzoru definicyjnego; daje natomiast tę 
niewątpliwą korzyść, że wymaga tylko jednokrotnego czytania 
danych wejściowych.

Znajdujące się w opisywanym dziale procedury COVAMATR i 
COVM obliczają macierze poprawionych iloczynów według wzorów 
sekwencyjnych określonych wyżej numerami (10) i (lOa) .

Obliczanie macierzy poprawionych iloczynów według wzorów 
roboczych może się odbywać za pośrednictwem procedur 
PRODUCTMATR i ADJUST.

Obliczanie macierzy poprawionych iloczynów z wagami we-
dług wzorów (9) i (9a) może się odbywać za pośrednictwem pro-

n
n osobników z wagami ŵ  , W2 »##,»wn >

Wĵ  / 0, 1 — 1, 2, • , » ,n ,

Dany jest wektor x , i waga w . , ¥tedy weł.tor średnich—n+1 n+i

, • • • , n ,

(i 0) x (n+1) = x (n) + (xn+1-x (n)) / (n+t) ,

(lOa) A (n+1) = A(n)+ ^ - ^ , - ^ ( 11))/(in+1-J(n+l)) .



oedury C0VH, która może służyć również do obliczeń macierzy 
zmienności wewnątrzgrupowych i między grupowych wykorzystywa-
nych w wielozmiennej analizie wariancji.

W dalszym ciągu umieszczono w opisywanym dziale procedu-
ry DET i CH0LINV na obliczanie wyznacznika i odwracanie ma-
cierzy typu Gramma, czyli rzeczywistej, symetrycznej i nieu- 
jemnie określonej. Zastosowane algorytmy wykorzystują metodę 
Choleskiego-Banachiewioza, według której obliczoną macierz A 
rozkłada się na iloczyn macierzy trójkątnej dolnej L oraz 
transponowanej do niej trójkątnej górnej L* takich, że

(11) A = LL' .

Wyznacznik z macierzy A oblicza się ze wzoru 

det (a) = det (l ) • det (L/) .

Jednak macierz L ma powyżej przekątnej same elementy

zerowe, wobec tego 
P

det (i.) = JY >
i=1

gdzie C l^'I2 2,* * *łIpp^ ^est Przek^tn^ macierzy L . Analo-
gicznie

P
det (L#) = ]T Ijj • 

i= 1

Stąd ostatecznie
p 2

(12) det (A) = J J 17. .
i=1

Macierz odwrotną do macierzy A obliczamy ze wzoru:

(13) A"1 = (L')_1L_1 .

Procedura CH0LINV jest modyfikacją procedury "cholinversion2" 
Martina [37] • Klasyczne procedury (np. [37]) na obliczanie wy-
znacznika oraz macierzy odwrotnej działają tylko dla macierzy * 
dodatnio określonej, natomiast w przypadku napotkania wiersza 
liniowo zależnego od poprzednich, procedury te kończą oblicze-

nia.
W obliczeniach statystycznych liniowa zależność niektó-

rych wierszy (i kolumn) macierzy kowariancji równoważna li-
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niowej zależności obliczanych zmiennych nie jest przypadkiem 
odosobnionym, poza tym pożądane jest wykrycie takich właśnie 
zmiennych. Aby sprostać temu zadaniu i otrzymać odpowiednie 
informacje, w procedurach DET i CH0LINV z A—STATu występuje 
jako parametr formalny tablica IND[1:P] , która po wyjściu z 
procedury wskazuje, które wiersze i kolumny obliczanej macie-
rzy są liniowo zależne. Ponadto procedura DET oblicza wartość 
wyznacznika dla macierzy, jaka pozostaje po wykreśleniu z ob-
liczanej macierzy A wierszy i kolumn liniowo zależnych.

W pracy [14] , str. 35 » badano dokładność obliczeń (mie-
rzoną jako liczbę dokładnych cyfr znaczących) wyznaczników 
macierzy kombinatorycznych, a więc dla macierzy, dla których 
szukaną wartość wyznacznika można obliczyć prostym wzorem ma-
tematycznym. Obliczenia były wykonywane dla macierzy stopnia 
p = 30 (10) 100. W tej samej pracy podano (tablica 9» str.3ó)
czasy obliczeń wyznacznika procedurą DET na m.c. ODRA 1305. 

Obliczenia wykonano dla macierzy stopnia p = 30 (10) 100.
W rezultacie tych badań stwierdzono np., że dla macierzy sto-
pnia p = 100 czas obliczeń wynosi 32 sekundy, a liczba dok-
ładnych cyfr znaczących obliczonej wartości wyznacznika wyno-
si 8.

W pracy [l4] , str. 14, badano również dokładność obli-

czeń procedury CH0LINV oraz czas jej działania na m.c. ODRA 
1305. Dokładność obliczeń mierzono wielkościami elementów ma-
cierzy A~1A , która to macierz powinna być macierzą jedno-
stkową. Przykładowo podajemy, że dla macierzy stopnia p=100 
średnia bezwzględna różnica między jednością a bezwzględną 
wartością elementów przekątniowych macierzy A A wynosiła 

1 • 31 o""11 * ratomiast średnia bezwzględna wartość elementów 
Pozaprzekątniowych wynosiła 1*7^0-11 • Czas obliczeń macie-
rzy A*"1 nie przekraczał 96 sekund.

Przypuśćmy teraz, że macierz A o wymiarach pxp jest 
Macierzą poprawionych iloczynów obliczoną dla n osobników.
Po obliczeniu macierzy A~* okazało się, że należy uaktual- 
nić obliczaną macierz wskutek konieczności dołączenia do obli-
czanego materiału danych dla kilku nowych osobników (lub też 
wyeliminować z obliczanego materiału kilka wektorów obserwa-



cji). Niech B oznacza macierz powstałą w wyniku dosumowa- 
nia do macierzy A macierzy u'v , gdzie u , v są wektora* 
mi wierszowymi o p składowych. Macierz odwrotną do macierzy 
B możemy otrzymać w szybki sposób za pośrednictwem procedury 
CHOLIT, która wykorzystuje wzór Bartletta:

, Ą A“’̂ u'vA'”^
(14) B“1 = A"1 - -
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1 +vA**^u#

Obliczenie macierzy B*^ za pomocą wzoru (14) wymaga 
mniej działań, należy jednak przestrzec użytkownika, że dok-
ładność obliczeń w tym przypadku może być gorsza, co szcze-
gólnie może się zdarzać przy małej liczebności próby i elimi-
nacji z obliczanych danych niektórych wektorów obserwacji,

W dalszym ciągu umieszczono w opisywanym dziale procedury 
EIGENSP i EIGAB obliczające wartości i wektory własne dla ma-

.■j
cierzy symetrycznej A lub macierzy mającej postać AE , 
gdzie E jest macierzą symetryczną dodatnio określoną. Pro-
cedury te są wykorzystywane przy analizie składowych głównych 
Hotellinga, badaniu wymiarowości i kanonicznej analizie dys-
kryminacyjnej ,

Procedury EQMATR, EQUC0V i FINDCOAL rozważają zagadnie-
nie , czy obliczone w kilku grupach danych empirycznych macie-
rze kowariancji mogą być uważane za takie same. Równość macie-
rzy kowariancji jest jednym z podstawowych założeń wielozmien- 

nej analizy wariancji "MAN0VA", jak również niektórych metod 
analizy dyskryminacyjnej, np, metody liniowych funkcji dyskry-
minacyjnych Fishera.

Podkreślmy jednak dla zwrócenia szczególnej uwagi użytko-
wników biblioteki, że testy obliozane w tych procedurach są 
mocno wrażliwe na odstępstwa od m normalności rozkładów roz-
ważanych populacji (por, Ito [30]) ,

Pozostałe procedury tego działu, to procedury organizaoyj 
ne, ułatwiające wykonywanie obliczeń,

ROZDZIAŁ V, ANALIZA REGRESJI

Grupa tego działu zawiera w chwili obeonej 11 procedur i funk-

cji , Obliczenia są w głównej mierze oparte na zmodyfikowanym



algorytmie Gaussa-Jordana wykonywanym na macierzy poprawionycli 

iloczynów lub macierzy korelacyjnej.
Określamy transformację T^ w następujący sposób: Trans-

formacja T^ wykonana na macierzy A = j = 1>2»
1 ^ k ^ q , przeprowadza elementy a ^  w elementy a^^ ok-

reślone następująco ([31]) *

®kk = “1̂ akk *

(15) aik 3 aik/akk 9 

^kj 3 *

aij = aij ” aikakj/Sck *

i / 1 j^^>i j ~ 1 > £»*••» q •

Transformację tę nazywamy transformacją wprowadzającą zmien-
ną nr k do zbioru regresji.

Jeśli k-ta zmienna znajduje się już w zbiorze regresji 
(tzn. jeśli na macierzy A wykonano między innymi transfor-
macjami T. , T. ,...,T, również transformację T. ) , to 

2 r
możemy wykonać transformację wsteczną T_k eliminującą k-tą 
zmienną ze zbioru regresji. Transforraacja ta jest określona 
następującym wzorem (symbole a^j oznaczają elementy aktual-

nie posiadanej macierzy A , na której wykonano transformacje 
wprowadzające, symbolem a. . oznaczono odpowiednie elementy

X  J

aij po wykonaniu na nich. transformacji *

akk 3 “1/akk *

aik = ~aik/®kk »

*kj = "akj/akk »

aij = aij “aikakj^akk *

Zauważmy, że transformacje T^ i T ^  są wykonalne 

tylko wtedy, gdy odpowiednie elementy a ^  są różne od zera. 

Ho interpretacji tego warunku powrócimy niebawem. Na razie 
zajmijmy się ogólnym przedstawieniem omawianego algorytmu. 

Przypuśćmy teraz, że macierz A o wymiarach qxq po—
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dzielono na macierze blokowe A^ ̂ A ^  , A ^  ° wymiarach

pxp , px(q-p) , ( q —P ) *  P  » (q-p) X (q-p)
czym p < q:

odpowiednio, przy

A = A11 A12

21 22

Przypuśćmy dalej, że macierz A 
nych iloczynów. Wykonując na macierzy

T1» t 2,

(17)

...,T otrzymujemy macierz 

-1

jest macierzą poprawio- 
A transformacje 

postaci

A s

-A
11

A A"1 2111

A~* A 1112

A22~A21A11A12

Jak widać (por, [31]) » kolejne kolumny macierzy A  ̂

zawierają współczynniki regresji wielokrotnej zmiennych 
q-p+1 , q-p+2,.,,,p od zmiennych 1, 2,,..,p, natomiast ma-
cierz A^2 jest macierzą zmienności resztowych pozostałych 
z wyjściowych zmienności całkowitych A^g P° wyeliminowaniu 
z nich wpływu zmiennych 1, 2,.,.,q (określonego regresją 
wielokrotną od tych zmiennych) ,

Przypuśćmy teraz, że chcemy wykonać transformację 
dla p < k q , Jak już zauważyliśmy wcześniej, aby trans-
formacja ta była wykonalna, musi być spełniony warunek 
ak.k yt 0 , Ale, wobec interpretacji elementów macierzy A^g 
podanej wyżej, wartość akk jest równa zmienności resztowej 
zmiennej nr k po wyeliminowaniu z niej wpływu zmiennych 

1, 2,,•,,p:

akk = S ^ i k -*!^ = S  (xik"^o“’b1xil“* ••“^pXip) *x=1 i=1
A A  A

gdzie bg, b^,,,,,bp są współczynnikami regresji wielokrot-
nej zmiennej x, od zmiennych x .,x_,...,x > wyznaczonymi 

^ i  ̂ P
metodą najmniejszych kwadratów, zaś *|x.̂ j-, i = 1,2, ,.,,n ,
j = 1, 2,,,,,q, jest tablicą obliczanych danych, i - nume- . 
rem osobnika, a j - numerem cechy (zmiennej) •



Wobec powyższego element jest równy zeru wtedy,
gdy zmienna x. jest funkcją liniową zmiennych x4,x0,...,x .jc i d. p
Z praktycznego punktu widzenia nie ma sensu wprowadzać takiej 

zmiennej do zbioru regresji, ponieważ nie dostarcza ona żad-
nych nowych informacji o zmiennej x^ Cnie redukuje jej 
zmienności) •

W praktyce statystycznej mając do czynienia z obserwa-
cjami obarczonymi błędami pomiarowymi rzadko kiedy stwierdzi-
my dokładną liniową zależność między obserwowanymi wartościa- 

mi , x±1 , xi2,,,*,xip * raożemy jednak stwierdzić bliską
liniowej zależność między tymi wartościami.

Z powyższych rozważań wynika następujący sposób postępo-
wania, stosowany w procedurach wykonujących transformacje Tfe; 
przyjąć pewną małą liczbę £. >0 i wykonywać transformacje tylko 

wtedy, gdy a ^  >  6 • Unikamy w ten sposób wprowadzania 
zmiennych liniowo zależnych do zbioru regresji. Liczbę £ 
przyjmujemy w zależności od dokładności reprezentacji liczb 
w maszynie oraz subiektywnego odczucia, kiedy uważać zmienną 
za liniowo zależną. W niektórych procedurach A-STATu ^np. w 
procedurach LINREGRT, OPTREGRSET, LINRES, MPARTCOR) wartość 
£ jest parametrem formalnym, w innych przyjmowano różne 

małe wartości we wnętrzu procedur Cnp. w procedurze MAXSTEP- 
REGR przyjęto £ = ^-6). Procedura ONESTEP wykonująca trans-

formację T^ lub T ^ nie operuje wartością £ , dlatego
też przed wywołaniem tej procedury należy sprawdzić, czy od-
powiednie elementy a^k nie są zbyt małe lub równe zeru, w 
przeciwnym przypadku może nastąpić zatrzymanie pracy z sygna-
łem nadmiaru obliczanej wartości a ^  •

Podstawowym zagadnieniem regresji wielokrotnej jest es-

tymacja współczynników jb = ( f b (̂ i,#'*#>[ip)r w modelu łł- 
niowym

(18) jr = X £>+e ,

Sdzie wektor jr jest wektorem obserwowanej zmienności wy-
nikowej y , kolumny macierzy X zawierają wartości zrnien- 
nych Xq, x^, zaobserwowane u kolejnych osobni-
ków. P
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Załóżmy w dalszym ciągu, że wektor e = (e^»©2 »•••»en^* 
nazywany wektorem błędów, Jest wektorem losowym o nieskorelo— 
wanych składowych.:

0 dla i / j ,
Cov(e.,e ) = 1  9

1 J <T dla i = J .

Załóżmy również, że wartość oczekiwana każdej składowej Jest 
równa zero (błędy nie są systematyozne): E (ê ) =0, i = 1,

2,...,n .
Przy tych. założeniach możemy metodą najmniejszych kwa— 

dratów szacować wartości parametrów jb , wielkości d oraz 
współczynnika korelacji wielokrotnej.

Aby wykonać odpowiednie testy istotności, należy przyjąć 

dodatkowe założenie o normalności rozkładu błędów. Odpowied-
nie postępowanie wyznaczające metodą największej wiarogodnoś- 
ci wektor 6 prowadzi do tego samego układu równań, co meto- 
da najmniejszych kwadratów stosowana bez założenia normalnoś-

ci błędów.
Podkreślmy jeszcze raz - wszelkie wyniki testów statys-

tycznych wykonywanych w dalszych procedurach nie będą praw- * 
dziwę, jeśli nie będą spełnione podstawowe założenia o nieza-
leżności błędów oraz normalności rozkładów.

•Estymator jł można wyznaczać z następującego układu rów-

nań normalnych:

(19) X'x| = X'y.

Jeśli pierwsza kolumna macierzy X składa się z samych 

jedynek, a wektor jj> ma postać fb = (/3q» » to
mamy do czynienia z klasycznym zagadnieniem regresji wielo-

/% A SS
krotnej. W tym przypadku wartości ^ s (/^ »• • •» otrzy-
mujemy z układu równań normalnych

(20) (X'X ) 6 = X'y , v u u lu u u

g d z ie Xu = {xuij} = {xij~X.j} 1 i = 1i 2,...,n , j = 1 , 2, 
•••»P t jest tablicą wartości zmiennych niezależnych unormo-
wanych na zero (czyli odchyleń tych wartości od wartości śred-

niej) , analogicznie ^  = (y.,-7# 1 * * * ,yn'^.^ # ¥artość
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A

Q znajdujemy z warunku
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Metoda rozwiązywania układu równali normalnych za pomocą zmo-
dyfikowanego algorytmu Gaussa-Jordana jest następująca: 
Tworzymy macierz A o wymiarach (p+1)*(p+1) postaci

(21) A = XuXu

&

X'yu*-u

2 & u

Na macierzy tej wykonujemy transformacje 
rezultacie czego otrzymujemy

'2* * * * * p *

A =
(X'X ) u u

-1

A  /

Macierz (X̂ Xu>-1 jest podstawą do wyznaczenia kowa-
— - A

riancji obliczonych estymatorów /O , natomiast wyrażenie 

^uŁu" /̂ û u?-u zmiennością resztową zmiennej y pozosta-
łą po wyeliminowaniu z niej liniowego wpływu zmiennych

■1»

(22)
n

W opisywanym dziale znajduje się kilka procedur i funk-
cji realizujących opisany wyżej algorytm Gaussa-Jordana. Są 

toj procedura ONESTEP, realizująca transformacje T^ lub 
opisane wzorami (15) lub (16) , funkcja rzeczywista 

LINREGRT rozwiązująca układ równań normalnych postaci (20) , 
funkoja rzeczywista LINRES, realizująca transformacje T^ 
w skróconej wersji, obliczająca tylko zmienność resztową (22) 
Procedura ta może również służyć do obliczania odległości 
Mahalanobisa między dwoma populacjami. Jak wiadomo (por. Rao 
[̂ 3]), odległość Mahalanobisa jest określona następująco



(23) D2 = d*S~1d ,

gdzie d = (d^|dg,..•,d^)' jest wektorem różnic między śred-
nimi obu grup, a macierz S jest macierzą kowariancji we- 
wnątrzgrupowej. Określmy macierz A o wymiax*ze qxq w na-
stępujący sposób:
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A =
S £ 

d# 0

Po wykonaniu transformacji , Tg,...,^ otrzymujemy 

A =
-S~1 S"1d

s”1d' -d1S”1d

Tak więc element a zawiera wziętą ze znakiem przeciwnym 
odległość Mahalanobisa.

Procedura OPTREGRSET) posługując się skróconą wersją al-
gorytmu Gaussa-Jordana, oblicza zmienności resztowe dla wszy-
stkich podzbiorów z danego zespołu p cech i wybiera ten, 
który daje największy współczynnik korelacji wielokrotnej z 
określoną zmienną y . Dla danej liczby p liczba wszystkich 
możliwych podzbiorów wynosi , a więc przy zwiększaniu, się
liczby rozważanych cech liczba wszystkich możliwych podzbio-
rów rośnie niezmiernie szybko. W tym stanie rzeczy metodę tę 
można stosować jedynie dla niewielkiej liczby zmiennych 

(P < 15) •
Algorytm zastosowany w procedurze OPTREGRSET wykorzystu-

je skróconą metodę Gaussa-Jordana. Szuka się optymalnego pod-
zbioru o liczebności r , gdzie r < p . Obliczenia są wykony-
wane stale na tej samej, stosownie przekształconej macierzy, 
a następny podzbiór otrzymuje się przez wymianę jednej zmien-
nej w aktualnie rozważanym podzbiorze. Po zakończeniu obli-
czeń (wybraniu najlepszego podzbioru o liczebności r ) ma-
cierz zostaje przekształcona do swej pierwotnej postaci. War-
to porównać macierz otrzymaną na wyjściu procedury z macie-
rzą wejściową: wszelkie różnice są wynikiem błędów zaokrągleń 
kumulujących się w czasie działania procedury.

Procedura MAXSTEPREGR jest najbardziej rozbudowaną pro-
cedurą tej serii. Może ona obliczać regresję wielokrotną za-



równo dla podanego zbioru zmiennych, jak również metodą kro-
kową wybierać zmienne o największym współczynniku korelacji 
wielokrotnej ze wskazaną zmienną y . Przy metodzie krokowej 
do zbioru regresji są wybierane tylko zmienne, które są is-
totne na zadanym poziomie istotności cć . Po skompletowa-
niu zbioru regresji można zadanym krokiem obniżać poziom is-
totności aż do pewnej wielkości i usuwać zmienne nieisto
tne na nowym poziomie i ewentualnie dołączyć inne zmienne, 

które w nowo powstałej konfiguracji okażą się ważne. Procedu-
ra ta może działać również w sposób kombinowany, tj. najpierw 
wprowadzić obowiązkowo pewną liczbę zmiennych, do zbioru regre 
sji, a potem rozpocząć proces krokowego wyboru zmiennych. ¥ 
każdym wariancie po każdej zmianie zawartości zbioru regresji 
można otrzymać odpowiednią macierz odwrotną, współczynniki 
regresji wielokrotnej, ocenę ich istotności za pomocą statys-
tyki t-Studenta oraz test istotności współczynnika korelacji 
wielokrotnej. Procedura ta może służyć również do obliczania 
liniowych funkcji dyskryminacyjnych oraz do wyboru oech o naj 
większej sile dyskryminacyjnej dla dwóch grup danych, jak rów 
nież do obliczania odległości Mahaianobisa między tymi grupa-
mi.

Dalsza procedura, o nazwie MPARTCOR, służy do oblicza-
nia macierzy współczynników korelacji cząstkowych. Jak zauwa-
żyliśmy już wyżej, po wykonaniu na macierzy korelacyjnej dla 
P zmiennych transformacji T^Tg,...,^ , 1 <  p , otrzymu-
jemy dla zmiennych o numerach 1+1, 1+2,.. • ,p kowariancje 
reszt tych zmiennych pozostałe po wytrąceniu z nich liniowe-
go wpływu zmiennych 1, 2,...,1 . Dzieląc te kowariancje 
Przez pierwiastki z odpowiednich wariancji resztowych, otrzy-
mujemy macierz współczynników korelacji cząstkowycH wszyst— 
kich możliwych par zmiennych 1+1, 1+2,...,p •

Inną metodą numeryczną obliczania regresji wielokrotnej 
jest ortogonalizacja zmodyfikowaną metodą Grama-Schmidta, 
zrealizowana w postaci procedury GSREG. Obliczenia są tu wy-
konywane nie na macierzy (poprawionych) iloczynów, lecz na 
Ujściowej tablicy danych X o wymiarach nxp , gdzie n 
jest liczbą osobników, a p - liczbą cech. Ostatnią, p-tą ce-
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chą jest zmienna wynikowa y . Każdorazowo po wprowadzeniu 
kolejnej k-tej zmiennej do zbioru regresji oblicza się dla 
pozostałych kolumn reszty pozostałe po odjęciu liniowego wpły-

wu k-tej zmiennej.
Ponadto w rozdziale tym znajdują się procedury CALCRESVAB i 

i EQRTEST weryfikujące hipotezy o równoległości i identycz-
ności płaszczyzn regresji. Pierwsza z nich oblicza zmienności 
resztowe potrzebne do testów wykonywanych w drugiej procedu-

rze. Zmienności te są obliczane za pomocą funkcji LINREGRT. 
Bardziej szczegółowe badania nad dokładnością oraz czasem o— 
bliczeń wymienionych w tym rozdziale znajdują się w [l*ł] .

ROZDZIAŁ VI’. (GRUPA VI). WIELO ZMIENNA ANALIZA WARIANCJI
I ANALIZA DYSKRYMINACYJNA

Wielozmienny model liniowy zapisujemy w postaci

(2k) Q  : Y = X B + E ,
n*p n*m mxp nxp

gdzie macierz Y o wymiarach p*n jest macierzą obserwacji»
macierz X o wymiarach nxm jest daną macierzą doświadcze-
nia, macierz B jest macierzą parametrów modelu , a macierz 

E macierzą błędów.
Stosując uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów, znaj*

A f
dujemy estymator macierzy B w postaci macierzy B , która 

minimizuje wszystkie elementy maoierzy

(25) Rn = (Y-XB; • (Y-XB ;.

Testując hipotezę parametryczną postaci

(26) HB = 0 ,

gdzie H jest macierzą pełnego rzędu o wymiarach qxm , 
q ̂  m , należy znaleźć estymatory elementów macierzy B , 
które spełniają dodatkowo warunek (26). Oznaczmy macierz od-
powiadającą tym wymogom symbolem • Elementy tej macierzy
minimizują elementy macierzy R^ określonej następująco:

(27) R u  = (Y-XBj'CY-xSj.

Generalnie rzecz biorąc, minimum z ograniczeniem nie moZe byc
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większe niż minimum bez ograniczenia* Określamy macierz 

R co-ifl równością

R w  3  R &  + R  U)  .  ^  •

Przyjmijmy w dalszym ciągu, że macierze R^ i R w ^  mają 
niezależne rozkłady Wisharta z t-q i q stopniami swobody

R n ^  V Ct-q,S), R Cq,E).
i i i  P  '  U) — i i  P

Wtedy statystyka A nazywana statystyką A Wilksa określona 

wzorem (por. Rac [̂ 3] » str. 555) *

(28) A a A(p,t—q,q) a I RlnJ / I Roo I

ma rozkład taki, jak iloczyn zmiennych losowych o rozkładzie 
beta z parametrami;
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ft-q-p+1 ql ±=a, a
2 * 2 J t • • • » 2 * 2

Gdy p - liczba rozpatrywanych zmiennych lub q - liczba tes-
towanych hipotez przyjmuje wartości 1 lub 2 , wtedy rozkład 
zmiennej losowej A można wyrazić przez rozkład , w po-
zostałych przypadkach rozkład ten można aproksymować rozkła-
dem F-Snedecora*

Funkcja rzeczywista LAMBDAW oblicza dla danej wartości 
X obliczonej jako iloraz wyznaczników z macierzy | R^l/I Rw| 
dokładne lub przybliżone prawdopodobieństwo przekroczenia tej 
wartości w rozkładzie A(p,t-q,q). Daną wartość X prze-
kształca się w ten sposób, aby transformowana wartość miała 
dokładny lub przybliżony rozkład F z odpowiednią liczbą 

stopni swobody*
V dalszym ciągu zajmijmy się przypadkiem, gdy mamy do 

czynienia z J próbkami pobranymi w sposób niezależny z J 
populacji, w których badane cechy mają wielowymiarowy rozkład 

normalny. Niech y ̂ »(y* »y0» • • • »y_) będzie wektorem losowym
1 4, P

wylosowanym z j-tej populacji o rozkładzie normalnym

(29) Np (^+ oc(J) ,S).

Niech łączna liczba wszystkich prób wynosi N a n^+***+nj , 
gdzie nj - liczba osobników wylosowanych z j-tej populacji*
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cc C1)
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Si
(1)

(1)

(J)
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, ei2̂  * • • • * 'ieSt wektorem błSdów dla

i—tej obserwacji w j—tej grupie, a na parametry OĈ  ̂  , ...»oc

J fĄ\
nałożono restrykcję n, oc =0. Chcąc zbadać, czy istnie

1
ją statystycznie istotne różnice między rozważanymi grapami, 

testujemy hipotezę

(30) H0: oc t1) -= oC(2) = ••• = oc(J) = 0 .

Można wykazać, że macierzami i Rw ze wzorów (25)
i (27) są macierze zmienności wewnątrzgrupowej V i całkowi-

tej T określone następująco:

(31) v = 4] ^  (y1U)-y(J)) '(y1(J)-y-(j)) .
f l  1=1

j i) Cj) - (.) Cj) - (.)
(32) T = 2  S  (Ti -7 ) fri -7. ) *

j=1 1=1

gdzie y ( *) jest wektorem średniej generalnej obliczonej z 

całego materiału:

— (•) _ c“ (.) “ (•) ” (•)■)
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Można wykazać (Rao [̂ 3] ) , że przy uczynionych wyżej zało-
żeniach niezależności obserwacji, normalności rozkładów bada-
nych cech (wzór (29)) z tymi samymi macierzami kowariancyjny- 
mi, we wszystkich badanych populacjach macierze V i T ma-
ją rozkłady Wisharta z N-J i N-1 stopniami swobody:

W ~ ¥  (N-J. S) , T ~  W (N-1.S).
P P

Vobeo tego statystyka
lvlA = = A (P,N-J,J-1)

ma rozkład A Wilksa przedstawiony wzorem (28) .
Badania efektu nie spełniania wyżej wymienionych założeń 

o normalności rozkładów i jednakowych wariancjach można zna-
leźć w pracy Ito [30] • Stwierdza on między innymi, że przy 
dużych próbach odstępstwa od normalności badanych rozkładów 
mają nikły wpływ na wyniki testów o średnich tychże rozkła-
dów, ale mogą mieć poważny wpływ na testy o macierzach kowa- 
wiancyjnych. Jednak zauważmy, że nawet bez założeń probabi-

listycznych co do rozkładu macierzy V i T statystyka A 
Wilksa ma konkretną interpretację statystyczną jako iloraz 
wyznaczników z macierzy zmienności wewnątrzgrupowych i całko-
witych.

Łatwo wykazać, że

(33) T = W+B ,

gdzie B jest macierzą zmienności między grupowej daną wzo-
rem

'(*0 (j (J)- r (l)) .j_ j J • • • •

Wobec (33) mamy nierówność:

(35) 0 <  A <  1 ,

Im mniejsza jest obliczona' wartość statystyki A , tym 
większe odchylenie od testowanej hipotezy CC^ = ••• = cc^  = O^
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czyli tym mniej prawdopodobna jest ta hipoteza. Tak więc sta-
tystyka A jest jednocześnie miarą zróżnicowania między roz-
ważanymi grupami danych. Jeśli nie ma żadnego zróżnicowania, 
tzn. jeśli średnie grupowe pokrywają się ze średnią generalną, 
to macierz B jest macierzą zerową i statystyka A Wilksa 
przyjmuje wartość 1.

Im mniejsza wartość tej statystyki, tym większy jest u- 
dział zmienności międzygrupowej w zmienności całkowitej, a 
tym samym zróżnicowanie między rozważanymi grupami.

Zajmiemy się teraz zagadnieniem wyboru zmiennych o najwięk-
szej sile dyskryminacji, czyli wyszukiwaniem dla danego k 

całkowitego takiego podzbioru zmiennych IQ a i2,**#, '̂k
który minimizuje wskaźnik AT obliczony dla tego podzbioru'

±0
lB l lA_ — min A~. — . ,

X0 I=(i1,i2„..,lk) 6 P  X |Al|

Sdzie P = {i   p} jest zbiorem pierwszych p liozb na-
turalnych, a wskaźnik X przy macierzy oznacza, że macierz 
tę zredukowano, pozostawiając elementy stojące na przecięciu 
wierszy i kolumn o numerach należących do zbioru X .

Zauważmy ponadto, że oprócz klasycznych wzorów oblicza-
nia wyznacznika (np. metodą Cholesky-Banachiewicza; patrz o- 
pis procedury CHOLXNV, rozdział 4) możemy obliczyć wyznacznik 
następująco (por. Ahrens [2], str. I8)t 

Niech

A =
A11 A12

A21 A22

gdzie A ^  i A^^ są macierzami kwadratowymi i regularnymi; 
wtedy

(36)  | A |  =  i A 2 2 ! • | A t 1 - A 1 2 A 2 2 A 2 1  | a  | A 2 2 | .  | A 1 U 2 | .

V szczególności, jeśli A jest macierzą zmienności całkowi-
tych, to A 0 oznacza macierz zmienności resztowych, pozo-

I I
stałych po wytrąceniu ze zmiennych tworzących macierz A ^  
liniowego wpływu zmiennych tworzących macierz A22 .



¥ szczególności, ze wzoru (36) wynika następujący wzór 
na obliczanie wyznacznika:

(37) |A| a &u  a22^  a33#12 ••• app.12.. . (p-1) #

Oznacza to, Ze wyznacznik można obliczać jako iloczyn zmien-
ności resztowych kolejnych zmiennych, z których odjęto linio-

wy (obliczony metodą regresji wielokrotnej) wpływ zmiennych 

o wcześniejszych numerach..
Stosując wzór (37) do macierzy zmienności wewnątrzgrupo- 

wej W i całkowitej T otrzymujemy

A - |WI - W11 V22.1 W33> 12* * * jpp. 12... (1-p)
^  *11 *22.1 *33.12"* *pp.12... (1-p)

Ze znaczenia wyrażeń wi±# y _  (±-<|) i t ^  2# # # (±_1; wy-

nika, że dla i s 1, 2,*•t,p

(39) 0 <  M * 12.*.*..*. (Ł-Jj,. ^  .
ii. 12« • • (i—i)

Niech A^ oznacza statystykę A Wilksa wyznaczoną przy 
obserwacji k zmiennych. Biorąc pod uwagę wzory (39) i (35) 
otrzymujemy natychmiast następujące nierówności:

(ko) 0 < A k + 1 < Ak < 1 .

Oznacza to, że dodanie nowej, (k+1) -szej zmiennej może tylko 
polepszyć obliczony już wskaźnik siły dyskryminacyjnej dla 
k zmiennych, a w żadnym wypadku nie może go pogorszyć.

W bibliotece A-STAT znajdują się trasy procedury wybiera-

jące podzbiór zmiennych o największej sile dyskryminacji.

Funkcja MINDET wybiera najlepszy podzbiór o liczebności 

k posługując się metodą definicyjną, tj. generując wszystkie 
kombinacje , a następnie obliczając dla danej kombinacji

■*■<!»i2»...»ijj. wyznaczniki z podmacierzy T^

W. , f które są każdorazowo wycinane z macierzy T i W.
1Ł2###ik

Funkcja DETRATIO wybiera najlepszy podzbiór o liozebnoś-
/ n’\

ci k przez rozważenie wszystkich kombinacji i sekwenc-
yjne przekształcanie rozważanych macierzy. Kolejne kombina-
cje są generowane w specjalny sposób umożliwiający otrzymanie
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vyznacznika dla następnej kombinacji przez dwie liniowe trans-
formacje rozważanej macierzy, z której obliozono wyznacznik 
dla poprzedniej kombinacji. Zasadnicza część algorytmu jest 
oparta na metodzie Cholesky-Banachiewicza.

Ze względu na szybko rosnącą liczbę kombinacji 
obydwie funkcje mogą być stosowane tylko wtedy, gdy liczba 
zmiennych jest niewielka

Funkcja DISSTW wybiera podzbiór o największej sile dys-
kryminacyjnej metodą krokową, czyli nie gwarantuje wyboru op-
tymalnego podzbioru, ale za to jest szybka i można ją stoso-
wać nawet przy kilkudziesięciu lub więcej zmiennych. Istnieje 
możliwość wstępnego wprowadzania zmiennych do zbioru regresji 
przed rozpoczęciem procesu wybierania oraz opcja maksymalnej 
i minimalnej liczebności zbioru dyskryminacji. Sam proces wy-
bierania przebiega w ten sposób, że najpierw dołącza się 
zmienne do zbioru dyskryminacji, aż jego liczebność osiągnie 
daną wielkość k M  , a następnie eliminuje się zmienne o 
najsłabszej' sile dyskryminacyjnej, aż jego liczebność osiąg-
nie daną wielkość ^ ^  . Zasadnicza część algorytmu jest o- 
parta na zmodyfikowanej metodzie Gaussa-Jordana zrealizowanej 
tak, jak w procedurze ONESTEP z rozdziału V.

Trzy dalsze procedury tego rozdziału obliczają w różnych
2

kontekstach odległości D Mahalanobisa między grupami da-
nych oraz zajmują się statystyczną oceną istotności tej od-

2
ległości. Obliczanie wielkości D odbywa się za pomocą pro-? 
cedury LINRES realizującej zmodyfikowany algorytm Gaussa- 
-Jordana w skróconej wersji (patrz rozdział V) , a obliczanie 
istotności odbywa się za pomocą statystyki F obliczanej ze 
wzoru

(ki) F - ^  (* V n2-p-0 d2
(“,+“2) (n1+n~-^)p

Liczba stopni swobody tej statystyki wynosi s1 = p i s2 =

= n1+n2-p-1 .

Funkcja MAHA1 oblicza odległość na podstawie danej
macierzy zmienności wewnątrzgrupowych i tablicy średnich gru* 
powych lub macierzy poprawionych iloczynów poszczególnych
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grup z dołączonymi średnimi. Zostają również obliczone war-
tości F , s1 , s2 według wzoru (4l). Na życzenie drukuje

o
się wartości D , F , s1, s2 wraz z prawdopodobieństwem P 
przekroczenia obliczonej wartości w rozkładzie F i sygnali-
zacją istotnośoi otrzymanych wyników, tak jak w procedurze 
STARING z rozdziału IX.

Procedury MAHAMATR i MAHAMAT1 obliczają i drukują w od—
2

powiednim formacie macierze odległości D lub statystyki 
F między wszystkimi parami danych G grup. Danymi do tych 
procedur są macierze poprawionych iloczynów dla poszczegól-
nych grup znajdujące się w tablicy Tc[l:G*P* (P+3)/2] w 
przypadku procedury MAHAMATR oraz dostarczane przez procedurę 
specjalną NEXTMA w przypadku procedury MAHAMAT1. Procedura 
NEXTMA powinna być napisana przez użytkownika; tym samym do-
puszcza się dużą dowolność co do sposobu zapamiętywania da-
nych oraz uniwersalności stosowania tej procedury.

Trzy dalsze procedury tego działu zawierają zasadnicze 
fragmenty obliczeń liniowej i kwadratowej analizy dyskrymina-
cyjnej, to znaczy wyznaczenie liniowych lub kwadratowych funk-
cji dyskryminacyjnych oraz prawdopodobieństw a posteriori lub 
scoringów dla poszczególnych osobników. Przy kwadratowej ana-
lizie dyskryminacyjnej można uwzględniać koalicje wyznaczone 
za pomocą procedury FINDCOAL.

ROZDZIAŁ VII. BADANIE STRUKTURY CECH

W rozdziale tym znajdują się trzy procedury zajmujące się re-
dukcją wymiarowości rozważanego zbioru cech poprzez wybór re-
prezentantów oraz procedury obliczające analizę czynnikową i 

korelacje kanoniczne.
Niech x s (x.,x2,..., x ) oznacza wektor losowy o p

i • ^
składowych. Wektor ten może być interpretowany jako punkt w 
P-wymiarowej przestrzeni cech. Próba n-elementowa może być 
interpretowana jako zbiór punktów indywidualny oh w p-wymiaro-
wej przestrzeni cech. Postawmy teraz pytanie: Czy można 
Zmniejszyć wymiar rozważanej przestrzeni cech nie tracąc zbyt 
wiele informacji tkwiących w rozważanym zespole p cech? 
Zagadnienie to można realizować dwojako:(a) wybrać reprezen-



tację cech, tj. takie cechy, żeby Inne wyrażały się stosunko-
wo dobrze poprzez wybranych reprezentantów i (b) utworzyć no-
we zmienne będące kombinacjami liniowymi danych cech w ten 
sposób, aby z nowych zmiennych można było odtworzyć w zado-
walającym stopniu wyjściowy zbiór punktów indywidualnych.

Punkt (a) jest realizowany w niniejszym dziale poprzez 
trzy procedury realizujące w różny sposób wybór reprezentan-
tów cech. Generalnie zastosowano tu następujące kryterium: 
Należy wybrać zbiór reprezentantów w ten sposób, aby dla po-
miniętych cech zmienności resztowe pozostałe po wytrąceniu z 
nich obliczonego metodą regresji wielokrotnej liniowego wpły-
wu cech znajdujących się w zbiorze reprezentantów były możli-
wie małe w sensie kryterium minimax.

Niech zbiór liczb całkowitych , 2, .. • ,p}' dzieli się 
na dwa zbiory: i R^ o elementach -£î ,1,,,... ,1^} oraz
pozostałych {j1,j2,. . ., j^} , gdzie 1 = p-k:

•£l , 2 , . . . fpj' = = 1 ̂ 2 * * * * * ^  1 ,̂ 2,**,, *̂ 1̂  *

Niech symbol SS^(R) oznacza zmienność resztową i-tej zmien-
nej po wytrąceniu z niej liniowego wpływu zmiennych znajdują-
cych się w zbiorze R . Wtedy nasze kryterium możemy napisać 
następująco:

,SSo(V  -

gdzie

S S o b y ) = «nax _ (sŝ  (R̂ ) ,SSj (R̂ .) , .. .
j 1 » • • * > ^k  ̂ ^

...,SS (R^).

Procedura IDEP1 znajduje dla danego zbioru p cech op-
tymalny podzbiór k reprezentantów poprzez rozważenie wszy-
stkich możliwych podzbiorów. Dla każdego podzbioru R̂ .

zostaje obliczona największa zmienność resztową 3 W  » a 
jednocześnie szuka się minimum SŜ CR̂ .) . Obliczenia są wyko-
nywane za pomocą zmodyfikowanego algorytmu Gaussa-Jor dana 
(patrz procedura ONESTEP z rozdziału 5) • W związku z szybkim 
wzrostem liczby możliwych podzbiorów R^ dla wzrastającej
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liczby p procedura ta może być używana tylko przy małych 

wartościach p (praktycznie <  12).
Procedura IDEPSTEP wyszukuje najlepszy podzbiór k re-

prezentantów metodą krokową również za pomocą zmodyfikowane-
go algorytmu Gaussa-Jordana. Obliczenia są tu wyjątkowo szyb-
kie, ale nie gwarantuje się optymalności znalezionego pod-
zbioru. Procedura może być stosowana przy dużej liczbie 
zmiennych (kilkadziesiąt lub więcej). Czas działania procedu-
ry IDEP1 dla p = 9(1) oraz procedury IDEPSTEP dla p =
= 30 (10) 100 na m.c. ODRA 1305 podane są u Bartkowiak [l4] .

Punktem wyjścia obliczeń dla obu procedur mogą być ma-
cierze poprawionych iloczynów, macierze kowariancji lub naj-

lepiej macierze korelacji.
Procedura ID5 wybiera również metodą krokową podzbiór 

reprezentantów najlepszy w sensie wyżej opisanego kryterium. 
Jednak punktem wyjścia obliczeń jest prostokątna tablica o 
wymiarach nxp zawierająca wyjściowe dane. ¥ obliczeniach 
wykorzystuje się zmodyfikowaną metodę Grama-Schmidta (por. 
procedurę GSREG z rozdziału V). Każdorazowo po określeniu 
zbioru reprezentantów jako cech o numerach -̂i.j ,ig» • • • y 
otrzymuje się w kolumnach -£j , ĵ , • . ., ĵ J- reszty wyjściowych 
wartości po odjęciu z nich liniowego wpływu zmiennych î  , 
igy...,!^ obliczonego metodą regresji wielokrotnej. Procedu-
ra ta działa metodą krokową i może być wykorzystywana dla 
większej liczby zmiennych. Należy jednak zauważyć, że proce-
dura ta wymaga znajdowania się jednocześnie całej tablicy da-
nych wyjściowych w pamięci operacyjnej, co może być kłopotli-
we przy większej liczbie obserwacji.

Drugi sposób redukcji wymiarowości poprzez przetworzenie 
Posiadanych zmiennych do mniejszej liczby wskaźników może od-
bywać się za pomocą metod noszących nazwę składowych głównych 
Hotellinga lub analizy czynnikowej. Obliczanie składowych 
głównych Hotellinga polega w głównej mierze na obliczeniu war-
tości własnych i wektorów własnych danej macierzy kowariancyj- 
n©j lub korelacyjnej i jako takie może być realizowane bezpo-
średnio przez wywołanie procedury EIGENSP z rozdziału IV. 
Analiza czynnikowa może być obliczana przez użycie trzech
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procedur: JORESKOG, dostarczającą wstępne przybliżenie macie-
rzy ładunków za pomocą pierwszej metody Jdreskoga, ITERLOA- 
DINGS, obliczającą iteracyjnie z dostarczonego wstępnego przy-
bliżenia właściwą macierz ładunków metodą największej wiaro— 
godności Lawleya—Maxwella oraz VARXMAX, wykonującą rotaje ma-
cierzy ładunków metodą Kaisera.

W rozdziale tym znajduje się również procedura CORCAN 
badająca zależności między dwoma zbiorami cech.

ROZDZIAŁ VIII. ROZKŁADY PROBABILISTYCZNE

W rozdziale tym znalazły się funkcje obliczające prawdopodo-
2

bieństwa i kwantyle rozkładów: normalnego, t-Studanta, ,
F-Snedecora. Z wyjątkiem funkcji FQUANT są to algorytmy in-
nych autorów opublikowane w różnych czasopismach, ziaj częściej 
w "Applied Statistics" lub "Communications ACM". Funkcja FQUANT 
została napisana przez autorkę niniejszego opracowania.

Wprowadźmy oznaczenia kwantyli w rozkładzie F-Snedecora 
i t-Studenta:

gdzie ^Sned^X,V* ,V^  ^ ^Stud^x,s  ̂ gęstość*-3*111 zmiennych
losowych o rozkładzie F-Snedecora i t-Studenta. Kwantyl 
t (oc ,s) obliczamy za pomocą funkcji TQUANTILB znajdującej 
się w opisywanym dziale. Przy obliczaniu kwanty la F Cot ,v1 ,v2) 
wyróżniamy cztery przypadki:

(a) v1 = 1 , v2 dowolne,

(b) v1 dowolne , v2 = 1,

(c) v1 s v2 >  1,

(d) V1 dowolne, v2 dowolne.

Oznaczmy szukany kwantyl symbolem F̂  . Dla danych war-
tości oc , v1, v2 wielkość F̂  wyznaczamy następująco:

F (cx ,v1 ,v2) = P(F >  F̂ ) s Y  f Sn e d (x ,v 1 ,v 2 ')d x

t (cx , s)



¥ przypadku (a) :

Poc = C* C<*,v2))2 .

¥ przypadku (b) :

= (t (1-oc ,vl)) "*2 .

¥ przypadku (c) : Najpierw obliczamy y = (t (2 <x ,v1)) ,
a następnie

^  = 1+2y [(l+sigń (.5-cx)) G +vi/y)1/2]/ V1 .

¥ przypadku (d) obliczamy najpierw przybliżenie początko-
we, a następnie poprawiamy to przybliżenie sposobem iteracyj- 
nym. Przy obliczaniu przybliżenia początkowego korzystamy ze 
wzorów podanych przez Abramowitza i Stegun [i] • Najpierw wy-
znaczamy kwantyl rozkładu normalnego, czyli wartość y speł-
niającą warunek
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I -—  e-t /2dt s 1-oc ,
2̂tfU

oraz pomocznicze wielkości

k = Cy2-3)/6 , h = 2 * ( v 1 - 1 )  * Cv2-1) / Cv1+v2-2) •

Wtedy szukany kwantyl F^ może być w przybliżony sposób ob-
liczony ze wzoru:

Fj. = exp -[2 *

gdzie

* Ui+k
h

1 1
v1-1 v2-1

2
3h

Obliczaną wartość F<* poprawiamy sposobem iteracyjnym tak 
iługo, aż różnica będzie mniejsza niż dana wiel-
kość £ # Przy obliczaniu różnicy wykorzystujemy funkcję
FTEST obliczającą prawdopodobieństwo w rozkładzie F .

ROZDZIAŁ IX. PROCEDURY POMOCNICZE

Procedury zamieszczone w tym dziale realizują fragmenty dzia-
łań spotykanych w różnych obliczeniach statystycznych. Należą 

ku więc dwie procedury FASTSORT i KEYSORT porządkujące dany
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ciąg liczb, procedury COMBI i TWIDDLE generujące wszystkie 
kombinacje , procedury READINTARR i READIND czytające
tablice numerów, procedury LIN i QUADR obliczające formy li-
niowe i kwadratowe, procedura SEQUEL czytająca tekst (komen-
tarz) ograniczony znakiem specjalnym, procedura STARING dru-
kująca 1 = 0 ,  1, 2 lub 3 gwiazdki w zależności od istotnoś-
ci otrzymanego wyniku, procedura UNLIN podkreślająca tekst 
wybranym znakiem oraz procedury IUSTGM i SCATPL rysujące his-
togram i wykres punktów indywidualnych na drukarce. Większość 
tych procedur jest ściśle związana z maszyną cyfrową ODRA 
1305 i wykorzystywana w bibliotece programów statystycznych 
SABA opracowanych dla tej maszyny.

UWAGI KOŃCOWE

Omawiany zestaw procedur A-STAT na pewno nie jest zestawem 
wystarczającym na dzisiejsze potrzeby obliczeń statystycznych. 
Zawiera on procedury, na które istnieje dość duży popyt. Żad-
na z tych procedur nie jest "czysto akademicka" - każda z 
nich była używana w programach wykorzystywanych w konkretnych 
zleceniach wykonywanych w Centrum Obliczeniowym Instytutu In-
formatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W miarę sił i możliwoś-

ci czasowych biblioteka ta jest sukcesywnie uzupełniana i po-
szerzana.

Autorka chciałaby tutaj wypowiedzieć się również na te-
mat automatyzacji obliczeń. Autorka nie wierzy w automatyza-

cję pojętą w ten sposób, że klient wkłada do maszyny swoje 
dane, dołącza kilka kart sterujących wywołujących odpowiednie 

programy oraz, po odczekaniu swojej kolejki, otrzymuje komp-
letne opracowanie swoich danych.

Obliczenia są zwykle wykonywane w związku z pewnym zaga-
dnieniem. Otóż prawdziwe zagadnienia, te "wzięte z życia", 
wydają się skomplikowane tym bardziej, im więcej się w nie 
zagłębiamy. Proces analizy wymaga zazwyczaj stawiania drob-
niejszych pytań oraz, w zależności od otrzymywanych wyników, 
decyzji dalszych analiz a następnie stawiania dodatkowych py-
tań. Maszyna nigdy nie zastąpi człowieka w myśleniu, nato-
miast wykona za niego bardzo pracochłonne i żmudne obliczenia
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techniczne według zadanych wzorów*
Autorka chciałaby również przestrzec w tyra miejscu użytkowni-
ków bibliotek programów przed automatycznym używaniem 
tych programów, bez dokładniejszego zaznajomienia się z meto-
dami statystycznymi, których te programy dotyczą. W szczegól-
ności, jeśli w programach tych wykonuje się jakieś testy sta-
tystyczne, bardzo ważną sprawą jest zweryfikowanie założeń, 
przy których testy te funkcjonują, gdyż w przeciwnym przypad-
ku wyniki mogą być nieprawdziwe.

Natomiast biblioteki programów używane przez świadomego 
użytkownika mogą być wspaniałym narzędziem umożliwiającym mu 
wszechstronną analizę danych. Mogą one być również niezwykle 
cenną pomocą dydaktyczną w kształceniu adeptów zastosowań ma-
tematyki i statystyki matematycznej.
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