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Johdanto

Kolikkoa heittäessä tulee helposti pohtineeksi kruunan ja klaavan saannin todennä-
köisyyksiä ja niiden mittaamista. Mittauksen mielekästä suunnittelua ja tulosten
käsittelyä varten tarvitaan kuitenkin aina ensin teoreettinen malli. Kolikonheiton
tapauksessa malli on puhtaasti stokastinen.

Mallia laatiessa oletetaan, että jokainen kolikonheitto tapahtuu identtisissä olo-
suhteissa, ja että jokainen toisto on samanlainen. Toisaalta on huomattava, et-
tä abstrakteista ilmiöistä kuten todennäköisyyksistä ja parametreistä puhuminen
saattaa olla jopa mahdotonta ilman malleja. Aina kun tiedemies kuvailee koetta,
mittaa parametreja tai laatii indeksejä, hän käyttää jonkinlaista mallia, vaikkakin
usein mallia ei edes selkeästi mainita.

Laaditaan malli Kolikonheitto-esimerkkiä varten. Oletetaan, että jokaista kolikon-
heittoa kohti on olemassa sama todennäköisyys p kruunalle, siis:

P (kruuna) = p P (klaava) = 1− p

Tässä mallissa kolikonheiton tulosta kuvaa Bernoulli-jakautunut satunnaismuut-
tuja. (Määritelty liitteissä.)

Seuraavaksi määritetään mallista parametrin p. Ainoa mitä tiedetään on, että
0 ≤ p ≤ 1. Odotetaan, että p = 0,5. Oletetaan, että kolikkoa heitettiin n kertaa
ja kruuna saatiin k kertaa. Yksinkertaisin tapa estimoida parametria p on käyttää
tätä huomiota, jolloin

p̂ =
k

n
.

p̂ on parametrin p estimaattori, ja se on nyt määritelty kruunien suhdeluvuksi
verrattuna kaikkiin heittoihin. Kuinka oikeassa tämä estimaattori on? Jos valitaan
mielivaltainen numero p ∈ [0, 1], halutaan tietää, kuinka sopiva tämä numero on
parametriksi malliin, mittaustulokset huomioiden. Tämän vuoksi otetaan käyttöön
väline parametrin laadun tarkkailuun

f(p|mittaustulokset),

joka on mitta sille, kuinka hyvin malli sopii mittaustuloksiin parametrilla p. Mitä
suurempi f , sitä paremmin malli sopii mittaustuloksiin parametrilla p. Annetulla
parametrilla p voidaan helposti laskea havaittujen mittaustulosten saamisen to-
dennäköisyyden mallista:

P (mittaustulokset|p) = P (k kruunaan toistossa|p) =

(
k

n

)
pk(1− p)n−k.
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Jos mittaustulokset ovat tyypillisiä (eivät anomalisia), niin "oikean" parametrin
tulisi maksimoida todennäköisyys tyypillisille mittaustuloksille. Siispä asetetaan:

f(p|mittaustulokset) = P (mittaustulokset|p)

Nyt on siirrytty pohtimasta "parametrin laatua tietyillä mittaustuloksilla" kysy-
mään "todennäköisyyttä saada mittaustulokset tietyllä parametrin arvolla", jota
kutsutaan parametrin uskottavuudeksi. Tämä on vakiintunut lähestymistapa pa-
rametrien estimointiin. Vaihtoehtoista Bayesilaista tapaa ei käsitellä tässä kandi-
daatintyössä.

Tällä laatukriteerillä on mahdollista etsiä paras parametri, siis sellainen, joka mak-
simoi tämän laatufunktion. Funktio f(p|mittaustulokset) = P (k kruunaan toistossa|p)
saavuttaa maksiminsa pisteessä p̂ = k

n
, joten tämä on paras estimaattori.

Suurimman uskottavuuden estimaattorin teoriaa ja sen soveltamisesta malleihin
käytetään seuraavissa kappaleissa. Matemaattisen mallintamisen voi palauttaa kah-
teen vaiheeseen: (1) uskottavuusfunktion laatiminen (mukaanlukien sopivan mallin
etsiminen) ja (2) uskottavuuden maksimoivien parametrien löytäminen (useimmi-
ten numeerisesti). Nämä vaiheet kuvaillaan kappaleessa 1. Kappaleessa 2 käyte-
tään uskottavuusfunktiota vaihtoehtoisten mallien vertailemiseen. Liitteissä mää-
ritellään muutama yleisimmistä todennäköisyysjakaumista.

1 Uskottavuusfunktio

Määritelmä 1.1. Olkoon p ∈ Rn mallin parametrivektori. Funktiota

L : Rn → R+,

joka kuvaa parametrijoukon π ∈ Rn todennäköisyyteen saada mittaustulokset (tai
todennäköisyyden tiheysfunktioon jatkuvien mittaustulosten tapauksessa) kutsu-
taan uskottavuusfunktioksi. Logaritminen uskottamuusfunktio on tämän funktion
logaritmi:

LL : Rn → R, LL(π) = log (L(π)).

Määritelmä 1.2. Parametrivektori π̂, joka maksimoi funktion L kutsutaan suu-
rimman uskottavuuden estimaatiksi parametrille p. Funktiota, joka kuvaa mittaus-
tulokset parametrivektoriin π̂ kutsutaan suurimman uskottavuuden estimaattorik-
si.
Määritelmä 1.3. Väliä [πa, πy], joka peittää oikean parametrin π todennäköisyy-
dellä γ, eli

P (π ∈ [πa, πy]) = γ,

kutsutaan luottamusväliksi todennäköisyydellä γ.
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Malleja laadittaessa on tehtävä ero stokastisten ja determinististen mallien välil-
lä. Stokastisissa malleissa saattaa olla tapauksia, joissa mittausvirhettä ei tarvit-
se ottaa huomioon (kuten kolikonheitossa). Deterministisissä malleissa odotetaan
olevan lähes aina jonkin verran mittausvirhettä. On siis olemassa kolme erilaista
mallintamistilannetta: stokastinen malli ilman mittausvirhettä (käsitellään kappa-
leessa 1.1), stokastinen malli mittausvirheellä (ei käsitellä tässä työssä) sekä deter-
ministinen malli mittausvirheellä (käsitellään kappaleessa 1.2).

1.1 Stokastiset mallit ilman mittausvirhettä

Jotta parametreja voidaan estimoida, on oletettava, että mittaustulokset ovat tyy-
pillisiä. Ilman tätä olettamusta mittaustuloksista ei voi päätellä mitään. Tämä
olettamus huomioituna mittaustuloksista tulee todennäköisiä, eli on todennäköis-
tä, että mittaustulosten tuottamat parametrit ovat todennäköisesti tosia. Tästä
syystä hyvä arvio eli estimaatti parametrivektorille p on funktion L(π) maksimi
tai yhtäpitävästi funktion LL(π) maksimi, sillä logaritmifunktio on monotonisesti
kasvava funktio. Funktio LL(π) on yleensä laskennallisesti helpompi kuin L(π).
Maksimin etsimiseen on useita algoritmeja, esimerkiksi mäennousu-algoritmi.
Esimerkki 1.4. Todennäköisyyttä, että solu kuolee A:n aikayksikön ikäisenä ku-
vaa tiheysfunktio f(a) = µe−µa siten, että

P (a1 ≤ A < a2) =

∫ a2

a1

f(α)dα. (1)

Tiheysfunktiossa parametri µ > 0 kuvaa solun kuolleisuutta (yksikössä kuole-
maa/aikayksikkö). Oletetaan, että kokeen alkaessa on olemassa n elävää, erillistä
solua. Solujen elinikien havaitaan olevan (a1, . . . , an). Miten näiden mittaustulok-
sien pohjalta voidaan estimoida parametriä µ? Yksi vaihtoehto on estimoida pa-
rametriä µ elinikien ak käänteislukujen keskiarvona

µ̂1 =
1

n

n∑
k=1

1

ak
. (2)

Toinen mahdollisuus on laskea ensin keskikuolleisuus ā ja sitten sen käänteisluku:

ā =
1

n

n∑
k=1

ak, µ̂2 =
1

ā
. (3)

Kumpi on parempi estimaattori, µ̂1vai µ̂2? Valitaan se estimaattori, joka mak-
simoi uskottavuusfunktion. Solujen kuolinikää kuvaavaa tiheysfunktiota vastaava
uskottavuusfunktio on

L = f(a1) · · · f(an) = µne−µ
∑n
k=1(ak) (4)
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ja logaritminen uskottavuusfunktio

LL = n log(µ)− µ
n∑
k=1

ak. (5)

Etsitään uskottavuusfunktion maksimi asettamalla logaritmisen uskottavuusfunk-
tion derivaatta nollaksi. Tällöin

∂(LL)

∂a
=
n

µ
−

n∑
k=1

ak = 0 ⇐⇒ µ =
1

ā
. (6)

Funktion LL toinen derivaatta −n/µ2 on negatiivinen, siispä µ̂2 = ā−1 on suurim-
man uskottavuuden estimaattori kuolleisuudelle µ.

1.2 Deterministiset mallit

Tarkastellessa deterministisiä malleja stokastisuutta ei ole kiinteänä osana mallia.
Mallin parametrien saatetaan arvella vastaavan mittaustuloksia täydellisesti, jos
mittausvirhettä ei ole. Näin ei kuitenkaan aina ole. Tässä osiossa tarkastellaan pa-
rametrien tunnistettavuutta ja huomataan, että parametrit eivät aina ole tunnis-
tettavissa, vaikka mittausvirhettä ei olisikaan. Tämän jälkeen käsitellään mittaus-
virheitä sekä determinististen mallien parametrien estimointia, kuten pienimmän
neliösumman menetelmä.

1.2.1 Parametrin tunnistettavuus

Usein parametrit eivät ole tunnistettavissa, vaikka mittausvirhettä ei olisi, tai se
olisi pieni. Tämä voi vaikuttaa yllättävältä, mutta on itse asiassa melko yleistä.
Esimerkki 1.5. Populaation yksilökohtainen syntyvyys on s ja yksilökohtainen
kuolleisuus k. Populaatiota kuvaa differentiaaliyhtälö

dN

dt
= sN − kN, (7)

missä N(t) tarkoittaa populaation yksilöiden lukumäärää ajan funktiona. Ratkai-
sua N(t) = N(0)e(s−k)t voidaan käyttää populaation kasvunopeuden r = s − k
määrittämiseen, mutta ei yksilökohtaisten syntyvyys- ja kuolleisuuslukujen mää-
rittämiseen.
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1.2.2 Pienimmän neliösumman menetelmä

Tarkastellaan nyt kuvitteellisia mittaustuloksia, jotka sisältävät ajan pisteet t1, . . . ,tn
ja niitä vastaavat mitatut arvot x1, . . . ,xn. Oletetaan, että malli ennustaa nämä
mittaustulokset funktion f mukaisesti. Funktio f riippuu ajasta ja parametrivek-
torista p. Siis mittaustulosten xi tulisi muistuttaa funktion f(ti, p) arvojoukkoa.
Lisäksi oletetaan, ettei parametrin tunnistettavuudessa ole ongelmia. Esimerkiksi
eksponentaalisesa hajoamisprosessissa ennustetaan, että xi ≈ ce(−γt), siispä para-
metrivektori on p = (c, γ) ja f(t, p) = ce−γt.

Yleensä emme havaitse tarkasti oikeita arvoja, vaan oletamme mittausvirheen ta-
pahtuvan. Normaalijakauman universaalisuuden takia oletetaan yleensä, että mit-
taustulokset ovat normaalijakautuneita odotusarvolla µ = f(ti, p) ja jollakin tun-
temattomalla varianssilla σ2. Tällöin mittaustulokset ovat todentumia satunnais-
muuttujista Xi, jotka ovat jakautuneet jakauman

Xi ∼ N(f(ti, p), σ
2) (8)

mukaisesti. Lisäksi oletetaan, että satunnaismuuttujat Xi ovat toisistaan riippu-
mattomia. Usein käsitellään yhden mittaustapahtuman aikariippuvaisia mittaus-
tuloksia eli aikasarjaa, jolloin oletus toisistaan riippumattomista mittaustuloksis-
ta on kyseenalainen. Tässä kuitenkin oletetaan mittaustulosten riippumattomuus.
Tällöin mittaustulosten uskottavuusfunktio on

L(p) = P (xi = Xi, i = i, . . . ,n|p = (µ,σ)) = Πn
i=1

1√
2πσ

e−
(xi−f(ti, p))

2

2σ2 (9)

ja logaritmiseksi uskottavuusfunktioksi saadaan

LL(p) = −
n∑
i=i

log(
√

2πσ)− 1

2σ2

n∑
i=1

(xi − f(ti, p))
2. (10)

Mille tahansa varianssille σ uskottavuusfunktion LL maksimointi on yhtäpitävä
toimenpide pienimmän neliösumman virheen funktio parametrin p suhteen. Tässä
tapauksessa pienimmän neliösumman virheen lauseke on

m∑
i=1

(xi − f(ti, p))
2. (11)

Jäljelle jäävää pienimmän neliösumman virhettä, kun on valittu pienimmän ne-
liösumman lausekkeen minimoiva p kutsutaan jäännösneliösummaksi. Pienimmän
neliösumman virheen minimoinnin taustalla on yleensä oletus normaalijakautu-
neista virheistä tunnetulla vakiovarianssilla. Jos varianssi on tunnettu, mutta ei
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vakio, eli Xi ∼ N(f(ti, p),σi)
2, on minimoitava painotettu pienimmän neliösum-

man virhe:
m∑
i=1

(xi − f(ti, p))
2

σ2
i

. (12)

Tässä tapauksessa jokainen termi pitää painottaa varianssin käänteisluvulla. Mit-
taustulokset, joilla on pieni varianssi (ja jotka ovat siten tarkempia) vaikuttavat
enemmän parametrin estimointiin kuin suuren varianssin mittaustulokset, joissa
mitatut arvot voivat olla kaukana deterministisestä arvosta. Yksi tapa valita va-
rianssit σi on olettaa, että varianssi on suuri, jos odotusarvo on suuri ja päinvastoin.
Tällöin siis

σi = a f(ti, p), (13)

missä a on positiivinen verrannollisuuskerroin.

1.2.3 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Useat biologiset mallit ovat parametrillisiä osittaisdifferentiaaliyhtälöitä (ODY).
Niissä odotetaan mittaustulosten olevan lähellä yhtä ratkaisukäyrää ja stokastisten
virheiden aiheuttavan poikkeamat tästä käyrästä.

Tarkastellaan biologista järjestelmää, jota kuvaa ODY

ẋ = f(x, p), x(0) = x0, (14)

missä p on parametrivektori. Tämän ODYn ratkaisua merkitään

x = x(ti, p, x0). (15)

Mittaustulokset yi vastaavat ajan arvoja ti, i = 1, . . . ,n. Koska mittaustuloksissa
on stokastista virhettä, yleensä oletetaan, että mittaustulokset yi ovat toteutumia
satunnaismuuttujista Yi, eli

Yi ∼ x(ti, p, x0) + ei, (16)

missä ei ∼ N(0, σ2) tarkoittaa virhemuuttujia, jotka ovat normaalijakautuneita
riippumattomia satunnaismuuttujia vakiovarianssilla. Käytetty malli on yhdistel-
mä differentiaaliyhtälöä ja virherakennetta. Suurimman uskottavuuden estimaat-
tori vastaa pienimmän neliösumman virheen minimointia, siis tulisi minimoida

virhe(p, x0) =
n∑
i=1

(yi − x(ti, p, x0))
2. (17)
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Taulukko 1: AHL-konsentraatioiden suhde us
uu

lähteestä [2]

Aika (min) 0,5 1 5 30
Suhde 0,5 1,2 2,5 2,7

Esimerkki 1.6. Bakteeri Pseudonomas aeruginosa on patogeeni ihmiskeuhkois-
sa. Bakteerit kommunikoivat erittämällä AHL-molekyylejä (N-asyyli-L-homoserii-
nilaktonaasi). Jokainen bakteeri tuottaa AHL:ää hitaalla tuotantonopeudella. Jos
bakteeri huomaa, että AHL:n konsentraatio sen ympäristössä ylittää tietyn ra-
jan, se muuttaa käyttäytymistään. Mallintamisen tarkoituksena on ymmärtää tä-
tä prosessia. Mallin tulisi muun muassa vastata kysymykseen, miten AHL läpäisee
bakteerien soluseinät, esimerkiksi onko bakteereilla aktiivisia AHL-pumppuja, ja
jos näin on, kuinka nopeita nämä pumput ovat. Kokeessa Pearson, Van Delden
ja Iglewski [2] lisäsivät tunnetun määrän AHL-molekyylejä Pseudonomas aerugi-
nosa-populaatioon ja mittasivat AHL-konsentraatioiden suhteen solujen sisällä ja
ympäröivässä aineessa ajan funktiona (mittaustulokset taulukossa 1).

Käytetään lineaarista mallia tämän kokeen mallintamiseen. Olkoon us AHL:n kon-
sentraatio solujen sisäpuolella ja uu ympäröivässä aineessa. AHL-virtauksen dyna-
miikkaa kuvaa

u̇s(t) = d1uu − d2us, (18)

missä d1 on AHL:n virtausnopeus soluihin ja d2 on ulosvirtauksen nopeus. Olete-
taan, että AHL lisätään bakteereja ympäröivään aineeseen ajanhetkellä t = 0 ja
että uu on likimain vakio (eli väliaineessa hajonneen AHL:n määrä ei ole merkittä-
vä, ja että ympäröivän aineen tilavuus on paljon bakteerien tilavuutta suurempi).
Huomataan, että yhtälö 18 on ensimmäisen kertaluvun osittaisdifferentiaaliyhtälö,
jonka ratkaisu on

us(t) = us(0)e−d2t +

∫ t

0

e−d2(t−τ)d1uudτ = us(0)e−d2t +
d1
d2

(1− e−d2t)uu. (19)

Mittaustulokset kuvaavat AHL-konsentraatioiden suhdetta solun sisä- ja ulkopuo-
lella, joten suhteeksi r(t) saadaan

r(t) =
us(t)

uu
=
us(0)e−d2t

uu
+
d1
d2

(1− e−d2t). (20)

Koska lisätty AHL-molekyylien määrä oli suuri, voidaan olettaa, että us(0)/uu ≈ 0,
jolloin päädytään yhtälöön

r(t) ≈ d1
d2

(1− e−d2t). (21)
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Kuva 1: Sovite mittaustuloksille aktiivisista AHL-pumpuista [2]

r(t) = d1
d2

(1− e−d2t)

5 10 15 20 25 30

0.5

1

1.5

2

2.5

Käyttämällä pienimmän neliösumman menetelmää virheen
∑

(ri − r(ti, d1, d2))
2

minimoimiseksi (katso yhtälö 17), sovitetaan r(t) yhtälöstä 21 mittaustuloksiin
(katso kuva 1) ja saadaan virtauksien arvoiksi

d1 = 1,34/min d2 = 0,5/min. (22)

Siis virtaus sisäänpäin on noin 2,5-kertainen ulosvirtaukseen verrattuna, mikä sal-
lii solujen kerryttää signaaliainetta itseensä. Tämä on yksi mekanismeista, jotka
mahdollistavat solujen reagoinnin suhteellisin pieniin konsentraatioihin.

2 Mallien vertailu

Useimmiten tosielämän prosesseja voidaan mallintaa usealla vaihtoehtoisella mal-
lilla. Osa näistä ottaa huomioon vain kaikkein yksinkertaisimmat toiminnot, ei-
vätkä ole parametreiltään monimutkaisia, kun taas osa malleista voi olla hyvinkin
monimutkaisia, ottaen huomioon useita osaprosesseja. Herää kysymys, mitä mallia
tulisi käyttää? Malleja tulee siis vertailla keskenään. Luku 2.1 määrittelee infor-
maatioteoriaan perustuvan mittarin mallin suorituskyvylle ja luku 2.2 näyttää mi-
ten hypoteesintestausmenetelmillä voidaan valita monimutkaisen ja yksinkertaisen
mallin välillä. Luku 2.3 käsittelee ristiin vahvistamista.

2.1 Akaiken informaatiokriteeri

Määritelmä 2.1. Akaiken informaatiokriteeri (AIC) määritellään kaavalla

AIC = 2LL(p̂)− 2np,

missä LL(p̂) on maksimaallinen logaritminen uskottavuusfunktio ja np mallin pa-
rametrien määrä. Pienelle mittauspisteiden lukumäärälle N ≤ 40 määritellään
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korjattu Akaiken informaatiokriteeri:

AICc = 2LL(p̂)− 2np
N

N − np − 1
.

Oletetaan, että mittaustuloksia selittämään laadittiin kaksi vaihtoehtoista mallia.
Jos parametrien määrä on sama kummallekin mallille, on hyväksyttävää verra-
ta uskottavuuksia suoraan: malli, jonka uskottavuus on suurempi, kuvailee tut-
kittavaa prosessia paremmin. Jos malleilla on eri määrä parametreja, ei suoraa
vertailua voida tehdä. Yleisesti ottaen on helpompaa sovittaa malli, jossa on suu-
rempi määrä parametreja mittaustuloksiin kuijn malli, jossa parametreja on vä-
hemmän. Toisaalta malli, jossa on enemmän parametreja saattaa vain myötäillä
mittaustulosten satunnaiselementtejä. Kuten J. von Neumann sanoi: "Neljällä pa-
rametrilla voin sovittaa norsun mittaustuloksiin, ja viidellä saan sen heiluttamaan
kärsäänsä."[4] Tarvitaan siis kriteeri, joka soveltuu vertailemaan malleja, joilla on
eri määrä parametreja. Informaatioteoria antaa kaavan tutkittavan etäisyydelle
(Kullback Liebler etäisyys) "oikeasta"mallista. Hirotugu Akaike laajensi tätä ide-
aa luodakseen tasapuolisen approksimaation etäisyydelle, joka on sovellettavissa
kokeellisiin mittaustuloksiin. Akaikien informaatiokriteeri (AIC) on kaikkein käy-
tetyin vertailukriteeri.

AIC on helposti ymmärrettävissä: Täydellisessä sovitteessa jokainen mittauspiste
kasvattaa logaritmista uskottavuutta asymptoottisesti keskimäärin yhden yksikön
verran. Toisaalta yleensä on mahdollista selittää yksi mittaustulosten piste jokais-
ta mallin parametria kohti, vaikka mallilla ei olisi mitään tekemistä mittaustulos-
ten kanssa. Siispä parametrien määrä tulisi vähentää optimaalisesta logaritmisesta
uskottavuudesta. Kerroin 2 on seurausta asymptoottisista laajennuksista. AIC ta-
vallaan mittaa mallin suorituskykyä riippumatta sen parametrien määrästä. Kun
tutkitaan kahta malli, joilla on sama määrä parametreja, antavat AIC ja uskot-
tavuuksien suora vertailu saman tuloksen, mutta jos parametrien määrä mallien
välillä on eri, AIC saattaa antaa eri tuloksen kuin uskottavuuksien suora vertailu.
Esimerkki 2.2. Kinoliinin mutatoivaa vaikutusta tyypin TA98 Salmonellabak-
teeriin on tutkittu lähteissä [5] ja [6] (katso taulukko 2).

Taulukko 2: Kinoliinin mutatoimien bakteeriyhdyskuntien lukumäärä.

Kinoliiniannos (µg/lautanen) 0 10 33 100 333 1000
Lautanen 1 15 16 16 27 33 20
Lautanen 2 21 18 26 41 38 27
Lautanen 3 29 21 33 60 41 42
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Taulukko 3: Mallien uskottavuudet

Malli Parametri Log-uskottavuus
Malli 1 (µ0; µ1) = (27,473; 0,00666) −24,7
Malli 2 (v0; v1; v2) = (16,12; 3,12; 3,9) −16,05

Jokaista kinoliiniannosta kohti, suoritettiin kolme erillistä koetta. Salmonellapopu-
laatio altistettiin aineelle ja mutatoituneiden yhdyskuntien lukumäärä määritet-
tiin. Mittaustulokset ovat lukumääriä, joille sovelias jakauma on Poissonin jakau-
ma. On saatava yhteys Poissonin jakauman odotusarvon µ (siis mutatoituneiden
yhdyskuntien lukumäärän odotusarvon) ja kinoliiniannoksen c välille. Jo ilman
biologisen teorian huomioimista, on mahdollista laatia kaksi mahdollista mallia:

Ensimmäinen malli (tästedes malli 1) perustuu siihen, että mitä tahansa vaikutusta
voidaan approksimoida lineaariseksi, eli

µ(1)(c) = µ0 + µ1c, (23)

jossa on kaksi vakioparametria, µ0 ja µ1. Toinen malli (malli 2) huomioi, että
aineen vaikutus muuttuu logaritmisesti annoksen funktiona, eli µ(c) on enemmän
tai vähemmän funktio funktiosta ln(c). Koska logaritmia ei ole määritelty nolla-
annokselle c = 0, valitaan toiseksi malliksi

µ(2)(c) + v0 + v1 ln(c+ v2), (24)

jossa on kolme parametria: v0, v1 ja v2. Uskottavuus luonnollisen luvun x löytä-
miseksi, kun x on realisaatio Poissonin jakaumasta odotusarvolla µ, on µxe−µ/x!.
Kokonaisuskottavuus kaikille mittaustuloksille on (i = 1, . . . ,3 merkitsee lautasta
ja j = 1, . . . ,6 kinoliiniannosta cj):

L(∗) =
∏
i,j

1

(yi,j!)
(µ(∗)(ci))

yi,je−µ
(∗)(ci), (25)

missä ∗ ∈ {1, 2} viittaa malliin 1 tai 2. Logaritminen uskottavuus on

LL(∗) = −
∑
i,j

ln((yi,j)!) +
∑
i,j

yi,j ln(µ(∗)(ci))−
∑
i,j

µ(∗)(ci). (26)

Sovittamalla kummatkin mallit mittaustuloksiin maksimoimalla LL(∗) antaa tu-
lokseksi
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Taulukosta 3 nähdään, että malli 2 sopii mittaustuloksiin paremmin (logaritminen
uskottavuus −16,05 > −24,7). Malli 2 kuitenkin sisältää yhden parametrin enem-
män kuin malli 1, joten uskottavuuksia ei ole sopivaa verrata suoraan. Lasketaan
AIC:

AIC(1) = 2(−24,7− 2) = −53,4, AIC(2) = 2(−16,05− 3) = −38,1. (27)

AIC-arvot tukevat mallin 2 paremmuutta malliin 1 nähden. Toisin sanoen, on
hyödyllistä ottaa malliin mukaan yksi lisäparametri.

2.2 Uskottavuuksien suhdetesti sisäkkäisille malleille

AIC kertoo vain, mitä mallia tulisi käyttää. Tilastollista testiä on helpompi tulkita.
Perinteisessä mallintamisprosessissa johdetaan yleinen malli, josta mallikandidaa-
tit ovat erityistapauksia tietyillä parametrien arvoilla. Yleensä halutaan tehdä ero
yksinkertaisen ja laajennetun mallin välillä: voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön
parametri p0, joka saa arvon nolla yksinkertaisessa mallissa ja nollasta poikkeavan
arvon laajennetussa mallissa. Erityisesti, olkoon malli M(0), se malli, jossa p0 = 0
ja laajennettu malli M(p0). Mallien M(0) ja M(p0) vertailemiseksi käytetään ti-
lastollista testiä nollahypoteesillä

H0 : p0 = 0 (28)

ja hypoteesillä
H1 : p0 6= 0. (29)

Jotta voidaan käyttää todennäköisyyssuhdetestiä (likelihood ratio test, LRT), on
oletettava, että:

• mittauspisteiden lukumäärä on tarpeeksi suuri (N ≥ 25) ja

• jos malli M(p0) sovitetaan mittaustuloksiin, niin parametri p0 on normaali-
jakautunut.

Näiden oletusten voimassaollessa LRT voidaan suorittaa seuraavasti: Kummal-
lekin malleista M(0) ja M(p0) lasketaan uskottavuudet ja logaritmiset uskotta-
vuudet saaduilla mittaustuloksilla. Uskottavuuksien suhde L(M(p0))/L(M(0)) on
χ2-jakautunut.[7] Lisäksi indeksi λ, joka määritellään

λ := −2(LL(M(p0))− LL(M(0))) (30)

on myös χ2-jakautunut. Siispä LRT-testissä käytetään χ2-jakaumaa. Valitaan luot-
tamusvälin α arvo (yleensä 0,01 tai 0,05) a tarkistetaan, onko p0 = 0 luottamusvä-
lin sisällä vertaamalla indeksin λ arvoa χ2

1,γ-arvoon, missä luottamustaso γ = 1−α
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ja vapausasteluku on mallienM(0) jaM(p0) parametrien lukumäärän erotus. Mer-
kintä χ2

1,γ tarkoittaa χ2-jakaumaa vapausasteluvulla 1 ja luottamustasolla γ. Luot-
tamusvälit ratkaistaan kaavasta:

LL(πa) = LL(πy) = LL(π̂)− χ2
1,γ, πa < πy, (31)

sijoituksella π = π̂(kaava perustuu χ2-jakauman ominaisuuksiin). Jos tämä luotta-
musväli sisältää arvon 0, ei nollahypoteesia voida hylätä ja on pitäydyttävä yksin-
kertaiseen malliin M(0). Jos luottamusväli ei sisällä nollaa, tarvitaan laajennettua
mallia M(p0). Tässä tapauksessa voidaan käyttää indeksin λ arvoa yhtälöstä 30
ja verrata sitä χ2

1,γ-jakaumaan. Jos λ sijoittuu arvon χ2
1,γ oikealle puolelle, voi-

daan nollahypoteesi hylätä. Indeksin arvolla λ = 6,76 (taulukko 4) nollahypoteesi
hylätään luottamustasolla α = 0,05. P-arvo, eli todennäköisyys nollahypoteesin
aiheettomalle hylkäämiselle saadaan arvon λ oikealle puolelle jäävänä pinta-alana
χ2
1-käyrän alta. (Kuvaaja 2) Indeksin arvolle λ = 6,76 on P < 0,01 (taulukko 4).

Tässä tapauksessa P-arvo siis kertoo todennäköisyyden yksinkertaisemman mallin
M(0) virheelliselle hylkäämiselle.
Esimerkki 2.3. Solupopulaation kasvu. AIC:n, AICc:n ja LRT:n käytön selventä-
miseksi sovitetaan kolme mallia solupopulaation kasvun mittaustuloksiin lähteestä
[8], käyttäen pienimmän neliösumman menetelmää (yhtälö 11). Tässä esimerkissä
ei käsitellä mallien alkuperää, ja tyydytään postuloimaan, että jokainen seuraa-
vista malleista ovat kelvollisia kandidaatteja havaittujen mittauspisteiden kuvaa-
miseen. Olkoon f(t) Paramecium caudatum-tohvelieläimen populaation suuruutta
kuvaava funktio. Logistinen yhtälö on

f ′ = rf

(
1− f

K

)
; (32)

Gompertz-malli puolestaan määritellään

f ′ = rf ln

(
f

K

)
; (33)

ja Bernoulli-yhtälö on

f ′ = rf

(
1− f

K

θ)
. (34)

Logistisessa ja Gompertz-mallissa on kaksi parametria: r ja K, kun taas Bernoulli-
mallissa on kolme parametria: r, K ja θ. Logistinen malli on Bernoulli-mallin
erikoistapaus parametrilla θ = 1. Siispä LRT:tä voidaan käyttää logistisen ja
Bernoulli-mallien vertailuun.Kuvaajassa 2 näkyy paras mittaustulosten sovite kai-
kille malleille.
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Taulukko 4: Logistisen, Gompertz ja Bernoulli-mallien analyysi Paramecium
caudatum-populaation kasvuaineistosta, käyttäen pienimmän neliösumman mene-
telmää.

Sovitteet näkyvät graafisesti kuvaajassa 2
Malli PNS σ̂2 LL AICc λ P

Logistinen 4838 201,6 -63,7 -131,9 6,76 0,01
Gompertz 11837 493,2 -74,4 -153,4 - -
Bernoulli 3650 152,1 -60,3 -127,8 - -

Pienintä neliösummaa (PNS) käytetään virheen varianssin σ̂2 = PNS/N arvioin-
tiin, missä N on mittauspisteiden lukumäärä. Logaritminen uskottavuus lasketaan
kaavalla LL = −Nσ̂2/2.

Taulukossa 4 on lueteltu jokaisen mallin RSS, estimoitu varianssi σ̂2, logaritminen
uskottavuus ja korjattu AICc (yhtälön 2.1 mukaan). AICc antaa ymmärtää, et-
tä Bernoulli-malli olisi paras malli informaatioteoreettisesta näkökulmasta. Koska
logistinen malli on sisäkkäinen malli Bernoulli-mallille valinnalla θ = 1, voidaan
LRT:tä käyttää testaamaan, pitäisikö logistinen malli hylätä monimutkaisemman
Bernoulli-mallin takia. Indeksin arvo λ = 6,76 (yhtälö 30) antaa ymmärtää, että
todennäköisyys hylätä yksinkertaisempi logistinen malli virheellisesti on noin yk-
si sadasta (P = 0,01). Toisin sanoen, sekä AICc että LRT antavat vahvaa tukea
Bernoulli-mallille.

Logistiselle mallille on olemassa analyyttinen ratkaisu. Myös Gompertz- ja Bernoulli-
mallit voidaan ratkaista analyyttisesti. Näitä ratkaisuja ei käsitellä tässä työssä.

2.3 Ristiin vahvistaminen

On olemassa houkutteleva menetelmä mallien vertailuun: niiden kyky ennustaa nii-
tä mittaustuloksia, joita ei käytetty parametrien estimoimiseen. Tutkittaessa kahta
mallia vertailemalla niiden uskottavuusfunktioita suoraan saattaa suosia jompaa
kumpaa mallia virheellisesti siksi, että se sopii mittaustuloksien satunnaisiin muo-
toihin (jotka katoaisivat tai muuttuisivat toistettaessa). Tämä on erityisen huo-
mattavaa vertaillessa malleja, joissa on eri määrä parametreja. Tätä kutsutaan
ylisovittamiseksi (yksi hienorakenteisten mallien vaaroista), eikä se ole tunnistet-
tavissa pelkästään uskottavuuden perusteella. Ristiin vahvistamisessa tämä ongel-
ma vältetään jakamalla mittaustulokset soviteryhmään ja testiryhmään. Sovite-
ryhmän aineistolla määritetään parametrit (suurimman uskottavuuden menetel-
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Kuva 2: Pienimmän neliösumman sovite logistisesta (katkoviiva), Gompertz-
(pisteviiva) ja Bernoulli-malleista (yhtenäinen viiva) Paramecium caudatum-
aineistoon. Sovitetta tarkastellaan taulukossa 3. Paras sovite saadaan kolmen pa-
rametrin Bernoulli-mallista, toisiksi paras kaksiparametrisesta logistisesta mallis-
ta (joka on Bernoulli-mallin erikoistapaus arvolla θ = 1) ja huonoin Gompertz-
mallista.

mällä). Näitä parametrejä käytetään testiryhmän mittaustulosten ennustamiseen.
Vertailtavien kahden mallin uskottavuuksia voidaan siten verrata suoraan. Mit-
taustuloksia usein pilkotaan useaan kertaan ja moniin erilaisiin osiin. Esimerkiksi
voidaan määrätä ensimmäinen mittauspiste testipisteeksi ja ennustaa se kaikkien
muiden pisteiden perusteella. Tämä prosessi toistetaan kaikkien muiden pisteiden
kohdalta, valiten aina seuraava piste testipisteeksi. Täten kaikki pisteet tulevat
käytetyiksi sekä sovittamiseen että testaamiseen, siis n kappaletta mittauspisteitä
tuottavat n eri uskottavuuden arvoa. On mahdollista jopa havaita, mitkä mittaus-
pisteet tukevat mitäkin mallia, mikä saattaa johtaa lisäoivalluksiin.
Esimerkki 2.4. Salmonella - jatkoa. Kahta salmonellamallia vertaillaan suoritta-
malla ristiin vahvistaminen. Sovite- ja testityhmien valitsemiseen on useita vaih-
toehtoja. Tässä tapauksessa valitaan tietyn kinoliiniannoksen testipisteet (kolme
pistettä) testiryhmäksi, ja loput mittauspisteet sovitepisteiksi. Tulokset näkyvät
kuvaajassa . Huomataan, ettei malli 2 pysty ennustamaan nolla-annoksen mit-
taustuloksia ollenkaan, koska ennuste keskimääräiseksi arvoksi nolla-annoksella on
negatiivinen. Kaikille muille annoksille kummatkin mallit suoriutuvat samanta-
soisesti. Toinen malli on hieman parempi, varsinkin suurissa annoksissa, sillä se
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Kuva 3: Ristiin vahvistaminen salmonellaesimerkin mittauspisteiden logaritmisilla
uskottavuuksilla. Jokaiselle annokselle oli kolme mittaus-astiaa (taulukko 2). Ym-
pyrät vastaavat mallia 1 ja ristit mallia 2. Huomaa ettei malli 2 pysty ennustamaan
mittaustuloksia, joissa kinoliinia ei lisätty.

tuottaa suurempia uskottavuuden arvoja. Logaritmisten uskottavuuksien summa
testiryhmälle (annoksille ≤ 10µg) on −95,3 mallille 1 ja −39,7 mallille 2. Ris-
tiinvahvistaminen paljastaa toisen mallin olevan parempi kuin ensimmäinen malli.
Kuitenkin, kuvaajan 3 tarkastelusta huomataan, ettei ero ole aina kovinkaan suuri.
Ulkoisille kriteereille, kuten asijantuntijoiden mielipiteille tai biologian teorille tu-
lisikin tässä tapauksessa antaa suurempi painoarvo mallin valinnassa kuin AIC:lle
tai ristiin vahvistamiselle.

3 Liitteet

Esitellään lyhyesti aiemmin esiintyneitä todennäköisyysjakaumia. Normaalijakau-
ma sivutetaan.

Bernoulli-jakauma

Olkoon satunnaismuuttuja X = 0 jos toistokokeen tulos on epäsuotuisa, ja X =
1 jos tulos on suotuisa. Satunnaismuuttuja X on Bernoulli-jakautunut, jos sen
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tiheysfunktio noudataa sääntöä:

p(0) = P{X = 0} = 1− p (35)

p(1) = P{X = 1} = p,

missä 0 ≤ p ≤ 1, p ∈ R on suotuisan tuloksen todennäköisyys.

Binomijakauma

Satunnaismuuttuja X kuvaa suotuisien tuloksien lukumärää n kappaleessa toisto-
kokeita, joissa suotuisan tapauksen todennäköisyys yksittäisessä toistokokeessa on
p ja epäsuotuisan tapauksen todennäköisyys on 1− p. Tällöin satunnaismuuttuja
X on binomijakautunut satunnaismuuttuja parametreilla n ja p.

Binomijakautuneen satunnaismuuttujan tiheysfunktio on

p(i) =

(
n

i

)
pi(1− p)n−1, i = 0,1, . . . ,n (36)

missä i tarkoittaa suotuisien tapausten lukumäärää.

Khiin neliö-jakauma

Jos Z1, . . . ,Zn ovat riippumattomia standardisoituja normaalijakautuneita satun-
naismuuttujia, niin satunnaismuuttuja

∑n
i=1 Z

2
i on χ2-jakautunut satunnaismuut-

tuja vapausasteluvulla n.
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