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KREATOR REGRESJI LOGISTYCZNEJ 

Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

W niniejszym opracowaniu zaprezentowany zostanie przykład budowy modelu regresji 

logistycznej za pomocą Kreatora Regresji Logistycznej. Narzędzie to jest częścią Zestawu 

Medycznego STATISTICA. Kreator Regresji Logistycznej umożliwia wykonanie krok po 

kroku kompletnej analizy logistycznej, począwszy od kodowania zmiennych, poprzez 

sprawdzenie założeń, dobór zmiennych, aż po ocenę modelu i analizę reszt.  

Wprowadzenie  

Możliwości modułu zilustrowane zostaną przykładem budowy i oceny modelu regresji. 

Przykład oprzemy na zbiorze danych WCGS, zawierającym nieco zmodyfikowane dane 

z dużego badania epidemiologicznego The Western Collaborative Group Study, przepro-

wadzonego wśród mężczyzn w średnim wieku (od 39 do 59 lat), mającego na celu 

zbadanie związku pomiędzy typami zachowania a skłonnością do zawału serca.  
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Dane te zawierają 3153 przypadki opisujące badanych mężczyzn pod kątem 12 cech: 

 CHD – choroba wieńcowa, 

 Age – wiek badanego, 

 Height – wzrost w calach, 

 Weight – waga w funtach, 

 BMI – indeks masy ciała, 

 SBP – ciśnienie skurczowe, 

 DBP – ciśnienie rozkurczowe, 

 Cholesterol – poziom cholesterolu, 

 Behpat – wzorzec zachowania, 

 Cigarettes - liczba papierosów wypalana w ciągu dnia, 

 Smoking – palenie, 

 Arcus - otoczka rogówki. 

W naszym przykładzie zmienna CHD będzie pełniła rolę zmiennej: wartość 1 oznacza 

wystąpienie zawału, wartość 0 brak zawału. Pozostałe zmienne będą pełniły rolę 

zmiennych niezależnych (predyktorów). 

 

Aby rozpocząć wykonanie analizy, z menu Zestaw Medyczny wybieramy opcję Kreator 

regresji logistycznej, wyświetlając okno Regresja logistyczna krok po kroku. W oknie tym 

klikamy przycisk Zmienne, a następnie wybieramy zmienne zgodnie z poniższym zrzutem. 

 

Zwróćmy uwagę, że jako zmienne jakościowe wskazaliśmy zmienne Behpat, Smoking oraz 

Arcus. Pozostałe zmienne będą pełniły w analizie rolę zmiennych ilościowych. 
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Kolejnym krokiem będzie wskazanie, który poziom zmiennej zależnej będzie pełnił rolę 

modelowanej klasy (zostanie w regresji logistycznej przekodowany na wartość 1). W tym 

celu w obszarze Wejście klikamy na listę Symbol modelowanej klasy, a następnie wybiera-

my wartość „1”. 

 

Ponieważ na liście predyktorów znalazły się zmienne jakościowe, muszą one zostać 

przekodowane, by ich reprezentacja umożliwiała ich użycie podczas modelowania. 

W obszarze Kodowanie zmiennych jakościowych możemy wybrać odpowiadający nam 

schemat kodowania. Po kliknięciu przycisku Poziom ukryty wskazujemy klasy zmiennych, 

które będą stanowiły poziomy odniesienia w analizie. 

 

W przypadku zmiennej Behpat wskazujemy A2 jako poziom ukryty, w przypadku pozos-

tałych zmiennych poziom ukryty pozostaje bez zmian. Zatwierdzamy wskazane poziomy, 

klikając OK. 

Analiza jednoczynnikowa 

Naciśnięcie przycisku Dalej w oknie Regresja logistyczna krok po kroku spowoduje wyko-

nanie regresji logistycznej dla każdej zmiennej z osobna oraz wyświetlenie okna Regresja 

logistyczna – analiza jednoczynnikowa. 
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Na karcie Podstawowe wyświetlona została lista predyktorów wybranych do analizy wraz 

z odpowiadającym im wynikiem testu LR badającego, czy model jednoczynnikowy zawie-

rający daną zmienną jest istotnie lepszy od modelu jedynie z wyrazem wolnym. Możemy 

zauważyć, że dla zmiennej Height inch poziom ten wynosi 0,2867, co nie daje nam pod-

staw do odrzucenia hipotezy o braku istotnego wpływu tej zmiennej na analizowane zja-

wisko. Możemy zatem kliknąć pole Uwzględniaj, odpowiadające tej zmiennej, eliminując 

ją tym samym z dalszej analizy. W naszym przykładzie pozostawimy ją do dalszej analizy. 

Kliknięcie przycisku Oceny pozwala nam wyświetlić zestaw wyników analiz jednoczynni-

kowych dla każdej zmienej. Poniżej widzimy przykładowy arkusz wynikowy dla zmiennej 

Cigarettes. 

 

Kliknięcie przycisku Wykresy umożliwia przygotowanie wykresów leśnych dla zmiennych 

jakościowych. Najczęściej przedstawia się na nich wartości ilorazów szans obliczone na 

podstawie ocen parametrów regresji i wyznaczone dla nich przedziały ufności. Dzięki temu 

badacz może w przejrzysty sposób przedstawić siłę wpływu poszczególnych parametrów 

na modelowane zjawisko oraz ich istotność statystyczną. 
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Powyższy wykres został sporządzony dla ilorazów szans odnoszących się do ocen para-

metrów regresji obliczonych dla zmiennej Behpat. Możemy zauważyć, że wartości ilora-

zów szans są istotnie różne od 1 (a tym samym wartości ocen parametrów regresji są istot-

nie różne od 0) – przedziały ufności nie pokrywają wartości 1. 

Kliknięcie przycisku Więcej generuje arkusze z wynikami testu LR oraz Walda dla 

wszystkich modeli jednoczynnikowych. 

Badanie liniowości predyktorów 

W przypadku regresji logistycznej bezkrytyczne przyjęcie założenia, że analizowane 

zmienne są w sposób liniowy związane ze zmienną zależną (właściwie z logarytmem szans 

zmiennej zależnej) może prowadzić do uzyskania obciążonych wartości estymatorów 

parametrów regresji oraz niewłaściwego wnioskowania na temat wpływu poszczególnych 

zmiennych na analizowane zjawisko. Dlatego też kolejnym krokiem jest ocena liniowości 

wpływu predyktorów ilościowych na analizowane zjawisko. Analiza liniowości 

predyktorów możliwa jest w oknie Regresja logistyczna – analiza jednoczynnikowa na 

karcie Diagnostyka predyktorów.  

Ocenę liniowości możemy wykonać za pomocą graficznej eksploracji danych - wykresu 

rozrzutu, na którym dla poszczególnych wartości predyktora (oś X) przedstawiono odpo-

wiadające mu wartości logarytmu szansy.  
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Do tak obliczonych punktów dopasowujemy prostą regresji lub dopasowanie typu 

LOWESS, które pozwala w sposób eksploracyjny ocenić formę powiązania pomiędzy 

logarytmem szans zmiennej wyjściowej a wartościami zmiennej niezależnej, bez koniecz-

ności korzystania z ocen parametrycznych. 
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W sposób formalny linowość wpływu zmiennych na modelowane zjawisko badamy za po-

mocą testu opartego na sprawdzeniu, czy poprawa jakości modelu po dodaniu kwadratu 

wartości predyktora jest istotna statystycznie. Poniżej widzimy wyniki testu liniowości dla 

wybranych predyktorów. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że nie ma podstaw do 

odrzucenia hipotezy o liniowym wpływie zmiennych na analizowane zjawisko. 

 

Badanie współliniowości predyktorów 

Ważnym aspektem, na jaki trzeba zwrócić uwagę przed przystąpieniem do etapu modelo-

wania, jest kwestia współliniowości zmiennych. Współliniowość zmiennych jest typowym 

zjawiskiem występującym w danych wykorzystywanych do budowy modelu. Zmienne 

zwykle w dosyć wyraźny sposób układają się w grupy podobnych do siebie cech. Mają też 

często podobne znaczenie merytoryczne. Wykorzystanie w analizie cech nadmiernie skore-

lowanych z innymi cechami nie wnosi żadnych nowych informacji do modelu, jedynie go 

niepotrzebnie komplikuje, a zwykle wręcz pogarsza uzyskiwane wyniki. 

Współliniowość zmiennych prowadzi do zawyżenia błędów standardowych, a więc do 

fałszywej oceny istotności analizowanych zmiennych. W wielu sytuacjach współliniowość 

uniemożliwia wyliczenie współczynników modelu. Współliniowość może także skutkować 

„zawieszaniem się” procedury estymacji parametrów modelu w lokalnym minimum. 

W sytuacji, gdy dwie lub kilka zmiennych są ze sobą nadmiernie skorelowane, warto roz-

ważyć wybór tylko jednej z nich, na przykład najmocniej skorelowanej z pozostałymi lub 

ze zmienną objaśnianą. Identyfikację nadmiernie skorelowanych zmiennych możemy 

przeprowadzić za pomocą analizy macierzy korelacji. W sytuacji, gdy liczba predyktorów 

przekracza 10, analiza ta staje się jednak nadmiernie czasochłonna i warto skorzystać 

z zaawansowanych metod identyfikacji nadmiernie skorelowanych zmiennych. Sposobem 

identyfikacji grup zmiennych wzajemnie ze sobą skorelowanych może być wykorzystanie 

np. analizy składowych głównych. Wykorzystując tę metodę, przeprowadzamy grupowanie 

cech, a następnie wybieramy reprezentantów każdej uzyskanej grupy, którzy tworzą zestaw 

danych wejściowych modelu. Metoda ta pozwala wychwycić skupiska cech wzajemnie ze 

sobą powiązanych i umożliwia automatyczną eliminację ze zbioru danych nadmiarowych 

zmiennych. 

Analizę tę przeprowadzamy, klikając przycisk Reprezentanty znajdujący się w obszarze 

Współliniowość. 
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Wykonana analiza pozwoliła na wyodrębnienie dwóch skupisk potencjalnie skorelowanych 

ze sobą zmiennych: Weight pound i BMI oraz SBP i DBP widocznych w oknie Wybór 

reprezentantów. Następnie na podstawie korelacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi 

wchodzącymi w skład reprezentantów możemy usunąć niektóre zmienne bez ryzyka utraty 

informacji o badanym zjawisku. Przykładowo zobaczmy macierz korelacji zmiennych 

wchodzących w skład czynnika pierwszego, wyświetlonej po kliknięciu przycisku Korelacje. 

 

Widzimy bardzo wysoką korelację pomiędzy zmiennymi pozwalającą na bezpieczną elimi-

nację jednej z nich. Aby usunąć zmienne, odznaczamy pole Uwzględnij w wierszach odpo-

wiadających tym zmiennym. Możemy również dokonać automatycznego wyboru określo-

nej liczby reprezentantów, wybierając w obszarze Najwyższa korelacja przycisk . Po 

wykonaniu selekcji zmiennych kliknięcie przycisku OK umożliwi powrót do okna kreatora. 

W oknie tym zmienne wyeliminowane podczas analizy nie zostaną zaznaczone do dalszej 

analizy. 
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Interakcje 

Budując modele za pomocą regresji logistycznej, zakładamy, że poszczególne zmienne nie-

zależne mogą mieć wpływ na modelowane zjawisko. Uwzględnianie nowych bądź elimina-

cja starych czynników powoduje zazwyczaj korektę siły wpływu pozostałych predyktorów. 

Zmiana wpływu poszczególnych czynników ryzyka na zjawisko nie jest jednak zależna od 

zmienności innych predyktorów. Możemy jednak wyobrazić sobie sytuację, w której siła 

wpływu zmiennej x1 na zjawisko zmienia się w sposób systematyczny wraz ze zmianą 

wartości zmiennej x2. Tego typu wzajemny wpływ dwóch zmiennych na modelowane 

zjawisko nazywamy interakcją. 

Aby przeprowadzić identyfikację interakcji w oknie Regresja logistyczna – analiza jedno-

czynnikowa, przechodzimy na kartę Interakcje, a następnie klikamy przycisk Ranking, co 

spowoduje obliczenie wszystkich możliwych interakcji dla zmiennych zaznaczonych na 

karcie Podstawowe. Po wykonanych obliczeniach na liście interakcji pojawi się zestaw par 

zmiennych tworzących interakcję oraz wartość p dla testu LR informująca o istotności 

danej interakcji. 

 

Kliknięcie opcji Dołącz dla wybranej interakcji spowoduje uwzględnienie jej w modelu 

wieloczynnikowym. 

Budowa modelu wieloczynnikowego 

Kliknięcie przycisku Dalej w oknie Regresja logistyczna – analiza jednoczynnikowa spo-

woduje wyświetlenie okna Kreator regresji – model wieloczynnikowy, w którym możemy 

określić sposób budowy i walidacji modelu wieloczynnikowego. 
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Na karcie Budowa modelu określamy, czy model ma zostać zbudowany dla wszystkich 

zmiennych i interakcji, jakie zostały zaznaczone w poprzednim oknie (opcja Wszystkie 

efekty), czy też chcemy skorzystać ze schematów doboru zmiennych pozwalających na 

eliminację nieistotnych predyktorów z modelu. My wybierzemy opcję Krokowa wsteczna, 

aby ograniczyć liczbę zmiennych jedynie do istotnych predyktorów. 

Na karcie Sposób walidacji określamy sposób szacowania błędu predykcji modelu. Obli-

czenie błędu predykcji na podstawie zbioru uczącego nie daje niestety obrazu zdolności 

predykcyjnych modelu. Błąd predykcji obliczony na tym zbiorze niedoszacowuje 

rzeczywistej wartości błędu predykcji. Rzeczywistą zdolność jesteśmy w stanie ocenić 

dopiero na podstawie zbioru, który nie brał udziału w procesie szacowania parametrów 

modelu. Podstawowym sposobem zbadania zdolności predykcyjnej na podstawie nieza-

leżnego zbioru danych jest podział zbioru danych na zbiór uczący, na którym szacujemy 

parametry modelu oraz zbiór testowy, na którym oceniamy jego zdolność predykcyjną. 

 

Podział na próbę uczącą i testową nie zawsze jest dobrą strategią budowy i walidacji mode-

lu. Zdarzają się sytuacje, w których ze względu na niewielką liczność zbioru danych 

pozostawienie odłożonego zbioru niebiorącego udziału w procesie estymacji mogłoby 

znacząco uszczuplić zestaw wzorców potrzebnych do oszacowania parametrów modelu. 
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Błąd oparty na próbie testowej ma także dużą wariancję, bardzo mocno zależy od sposobu 

przydzielenia przypadków do prób. 

Alternatywą dla podziału na próbę uczącą i testową jest strategia LOO (leave one out), 

w której do szacowania modelu są wykorzystywane wszystkie obserwacje, poza jedną, 

która jest wykorzystywana do obliczenia błędu predykcji. Aby oszacować błąd predykcji 

dla zbudowanego modelu, konieczne jest zatem zbudowanie liczby modeli równej liczbie 

przypadków uczących, co zwykle jest procesem bardzo długotrwałym. 

Strategią pośrednią pomiędzy podziałem zbioru na próbę uczącą i testową a wykorzysta-

niem strategii LOO jest v-krotny sprawdzian krzyżowy, polegający na podziale zbioru 

danych na v podzbiorów, z których każdy pełni rolę analogiczną do przypadku pozostawia-

nego w metodzie LOO. Globalna ocena błędu predykcji jest w tym przypadku uśrednie-

niem błędów pochodzących z poszczególnych zbiorów. Zalecana liczba podzbiorów 

najczęściej wynosi 10. Podejście to daje zwykle lepsze oszacowanie błędu predykcji od 

metody LOO, dlatego też wybierzemy je w naszej analizie. Zauważmy, że wszystkie 

z wymienionych strategii są dostępne w Kreatorze regresji logistycznej. 

Aby wykonać i ocenić model wieloczynnikowy, w oknie Kreator regresji – model wielo-

czynnikowy klikamy przycisk Dalej. 

 

Po zbudowaniu modelu w oknie Regresja wieloczynnikowa – wyniki możemy prześledzić 

proces doboru parametrów modelu za pomocą metody krokowa wsteczna w tym celu 

w obszarze Budowa modelu klikamy przycisk Raport. 

Raport Budowanie modelu umożliwia prześledzenie procesu doboru parametrów. Proces 

zakończył się w piątej iteracji po odrzuceniu z modelu zmiennych Arcus, Smoking, Weight 

oraz DBP (zob. rys. na następnej stronie). 

Klikając przycisk Oceny, możemy z kolei ocenić wartości ocen parametrów regresji oraz 

statystyki analogiczne do przedstawionych w analizie jednoczynnikowej. 
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Ocena modelu 

Czynnością, jaką należy wykonać po zbudowaniu każdego modelu, jest ocena jego istot-

ności oraz istotności jego parametrów. Testami i wskaźnikami, jakie najczęściej wykorzys-

tuje się do tego celu są testy LR (ilorazu wiarygodności - likelihood ratio) służący do 

wstępnej oceny istotności całego modelu oraz istotności różnicy pomiędzy modelem 

zawierającym dany zestaw zmiennych oraz modelem, do którego dodano kolejną zmienną. 

Statystyczna istotność parametrów modelu testowana jest za pomocą testu Walda. Jakość 

modelu oceniana jest także za pomocą miar pseudo R
2
, wskaźnika AIC (Akaike Infor-

mation Criterion), BIC (Bayesian Information Criterion) oraz testu Hosmera-Lemeshowa 

i krzywych ROC. 

Wyniki testu LR uzyskujemy, klikając przycisk Testy LR znajdujący się na karcie Wyniki 

regresji. Pozostałe miary jakości modelu (poza krzywymi ROC) uzyskujemy, klikając 

przycisk Dobroć dopas. znajdujący się na karcie Dopasowanie. 

  

Zwróćmy uwagę, że zarówno miary pseudo R2, jak i AIC czy BIC nie informują nas bez-

pośrednio o jakości dopasowania – posługujemy się nimi w sytuacji, gdy chcemy określić, 

który z kilku zbudowanych modeli jest najlepiej dopasowany do danych. Poniżej widzimy 

przykładowy raport dobroci dopasowania. 
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Aby wyświetlić krzywe ROC, klikamy przycisk ROC znajdujący się poniżej na tej samej 

karcie. Wśród raportów dostępny jest między innymi wykres czułości i specyficzności, 

wykres krzywej ROC oraz raport zawierający zestaw miar efektu dla każdego z możliwych 

punktów odcięcia. 

  

Dostępny jest także raport zawierający informację o polu powierzchni pod krzywą ROC.  

Analiza pola powierzchni pod krzywą ROC dla próby uczącej oraz v-krotnego sprawdzia-

nu krzyżowego pozwala stwierdzić, że model nie jest nadmiernie dopasowany do danych – 

różnica w oszacowaniu pola pod krzywą jest nieznaczna. 

  

Wartość pola powierzchni pod krzywą ROC informuje o dosyć dobrym dopasowaniu 

modelu do danych. 

Analizą uzupełniającą proces oceny modelu jest ocena reszt i wartości wpływowych. Nie 

ma ona co prawda aż tak wielkiego znaczenia jak w przypadku regresji liniowej, gdzie poz-

wala ona zweryfikować założenia modelu. W przypadku regresji logistycznej porównanie 

wartości oczekiwanych z wartościami obliczonymi na podstawie modelu umożliwia 
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między innymi identyfikację punktów odstających w kontekście odpowiedzi modelu oraz 

wartości szczególnie mocno wpływających na model. Aby przeprowadzić analizę reszt 

modelu, korzystamy z opcji znajdujących się w obszarze Reszty i wartości wpływowe na 

karcie Dopasowanie. 

 

Powyższy wykres przedstawia wartości wpływowe względem prawdopodobieństwa. War-

tości te określają wielkość wpływu na zmianę ocen parametrów regresji, jakie mogłoby 

mieć usunięcie określonego przypadku ze zbioru danych. Możemy przyjąć, że wyróżnione 

punkty mają nadmierny wpływ na wartości parametrów regresji. Przypadki te wymagają 

pogłębionej analizy w kontekście zmiennych użytych w modelowaniu. 

Podsumowanie 

Kreator regresji logistycznej umożliwił nam przeprowadzenie kompletnej analizy danych 

medycznych. Za jego pomocą oceniliśmy siłę wpływu poszczególnych zmiennych na 

zjawisko oraz liniowość i współliniowość predyktorów ilościowych. Wyszukaliśmy także 

istotne interakcje pomiędzy potencjalnymi predyktorami. Proces budowy modelu przepro-

wadzony został za pomocą regresji krokowej wstecznej, przy wykorzystaniu mechanizmu 

walidacji opartego na v-krotnym sprawdzianie krzyżowym. Do oceny modelu użyto 

zestawu standardowych miar dobroci dopasowania. 

Wykorzystanie Kreatora umożliwia nie tylko zbudowanie poprawnego merytorycznie 

modelu, ale również pozwala spełnić wszystkie wymogi recenzentów w kontekście rapor-

towania procesu budowy i oceny modelu logistycznego.  


